
المريض الدولي نحن نعتني بكم



مركز صحي  

شامل

تجهيزاتنا

تخصصات طبية  معدات تكنلوجية متقدمة 

التكنولوجيا 
سرير  160 قاعة  للجراحة

الصحة النفسية 
خدمات الصحة النفسية 

جناح قاعة للجراحة

 m2

مساحة مبنية 

الطلبة 
خدمات خاصة  للعناية المركزة ةغرف 



علم الحساسية•

التحليالت السريرية، علم األحياء الدقيقة، 

 معالجة الدم

علم األمراض التشريحي•

علم التخدير و اإلنعاش

علم وجراحة األوعية

علم أمراض القلب

جراحة القلب

الجراحة التجميلية

الجراحة العامة و جراحة الجهاز الهضمي

جراحة الوجه و الكفين

جراحة العظام وطب الرضوح

الطب النووي •

طب الرئة ودراسة النوم•

العلوم العصبية•

طب األسنان و الفم•

طب العيون•

علم األورام•

األذن، األنف و الحنجرة•

طب األطفال•

الطب النفسي•

علم األشعة•

طب األمراض المفصلية•

الطوارئ•

طب الجهاز البولي•

جراحة القلب و الصدر•

طب الجلد•

علم الغدد الصم و النظم الغذائية و التغذية•

التنظيرالباطني للجهاز الهضمي•

األمراض المعدية  و الوبائيات•

صيدلية المستشفى•

طب الجهاز الهضمي•

طب النساء•

الطب الطبيعي وإعادة التأهيل•

الطب العام•

طب العناية المركزة و وحدة عناية القلب •

المركزة

الطب العام•

التخصصات الطبية
    



تجهيزات تكنولوجية متقدمة

شريحة 160التصوير المقطعي بالكمبيوترـ •

علم األشعة العمودي -أول نظام منخفض اإلشعاع في إسبانيا  - •

تسال 3 -التصوير بالرنين المغناطيسي •

التصوير المقطعي بالكمبيوتر -التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني •

التصوير المقطعي بالكمبيوتر غاما •

وحدة الطب النووي •

(أمرض قلبية وعائية و محيطية)غرفة العمليات باألشعة •

تصوير الثدي الشعاعي الرقمي بالتوموسنتز والجراحة المجسمة •



تجهيزات تكنولوجية متقدمة 

أول ماسح ثالثي األبعاد بإشعاع عمودي منخفض في إسبانيا 



 تجهيزاتنا

تجهيزاتنا

التصوير المقطعي 

بالكمبيوتر

التصوير المقطعي األحدث   

تكنولوجيا و المزود 

بوظائف بناء ثالثية األبعاد 

فائقة السرعة



تجهيزاتنا 

ولوج مباشر لقسم الطوارئ 

قاعة إنتظار حصرية للمرضى الدوليين قاعة اإلنتظار 



تجهيزاتنا

جناح اإلستشفاء الدولياإلستشفاء   



تجهيزاتنا

أثاث أنيق و  حديث مع مستوى عاٍل 

من الراحة ووظائف رائعة

القاعات 

تلفاز دولي سرير إضافي مجاني للمرافقين



تجهيزاتنا

غرف جناح

تلفاز دولي     

سرير إضافي مجاني 

للمرافقين

ثالجة صغيرة    

وسائل الراحة   



تجهيزاتنا

غرف جناح



تجهيزاتنا                                              

غرف األجنحة الرئيسية 

تلفاز دولي      ثالجة صغيرة

غرفة خاصة وسائل الراحة 

للمرافق

مرحاض خاص 

للمرافق

حمام خاص 

للمريض

أثاث أنيق و  حديث مع مستوى عاٍل من الراحة ووظائف رائعة



تجهيزاتنا

غرف األجنحة الرئيسية 



تجهيزاتنا

غرف األجنحة الرئيسية 



الخدمات الرئيسية

 24خدمة الترجمة مجانية على مدى 

ساعة طيلة أيام األسبوع

قسم طوارئ في خدمتكم على مدى 

ساعة طيلة أيام األسبوع 24

 

طب العائلة و الطب الداخلي، علم 

الرضوح،الجراحة العامة،جراحة 

األوعية، علم األعصاب،القانون 

المنظم للسكتة الدماغية،طب األنف 

واألذن و الحنجرة، طب المسالك 

.البولية، طب النساء

 خدمات العناية السريعة

 أمراض صغرى

 

 

وحدة العناية المركزة

أكثر )إستشارات مع أخصائيين 

(تخصص طبي 30من 

تجهيزات تكنولوجية 

متقدمة

تقييمات الصحة النفسية

خدمات األمراض النفسية للمرضى 

الداخليون والمرضى المتعالجون 

الخارجيون



الخدمات الرئيسية

خدمة إختصاصي علم النفس

العالج الفزيائي

زيارات الطبيب المنزلية

سرير إضافي : في حلة اإلستشفاء

مجاني للمرافقين

خدمة سيارة اإلسعاف الخاصة

الفواتير المباشرة للتأمينات 

الدولية

تعريفة خاصة بالطلبة الدوليين

واي فاي وتلفاز دولي  

بالمجان



التأمينات والمساعدات الطبية الدولية



مقدمو الخدمات الرئيسون و الشركاء



خدمات إضافية

 موقف السيارات  

 

مقهى ومطعم

متجر الهدايا و القرطاسية

خدمات تصفيف الشعر والجمال

خدمات الشخصيات المهمة



https://https/www.actasanitaria.com/hospital-hm-delfos-incorpora-tac-funciones-reconstruccion-ultrarrapida/
http://www.abc.es/salud/tecnologia-salud/abci-llega-espana-primer-escaner-vertical-201810182202_noticia.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20181015/452350226915/hospitales-de-madrid-delfos-catalunya.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/hm-invierte-20-millones-de-euros-en-hospital-delfos-6676
https://prnoticias.com/salud/sala-de-prensa-pr-salud/20170997-diario-medico-premio-hm-hospitales-delfos#inline-auto1611
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9450915/10/18/El-grupo-HM-Hospitales-desembarca-en-Cataluna-con-su-primer-hospital-en-Barcelona.html
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20181105/un-sistema-de-rayos-x-vertical-hace-radiografias-3d-en-solo-20-segundos-7119751


أين نتواجد؟

151أبنيدا باي كاركا، 

بارشلونة 08023

العنوان

       24/7هاتف الطوارئ 

البريد اإللكتروني

محطة باي كاركا

https://www.google.com/maps/place/HM+Delfos/@41.4134758,2.1425862,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5438c8a022212aa4!8m2!3d41.4134758!4d2.1425862


  24/7هاتف الطوارئ 

البريد اإللكتروني      

التطبيق                     

لإلتصال بنا                       


