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يمكنكم التبرع مشكورين بالتحويل على الحساب التالي

Stiftung Chirurgie TU München
Apo Bank
IBAN:  DE02 3006 0601 0007 2256 52
BIC:  DAAEDEDDXXX

حتى التحويل  اثناء  كمالحظة  الكامل  عنوانكم  كتابة   يرجى 
بالتعاون مهتمين  كنتم  إذا  تبرعكم.  إيصال  إرسال  من   نتمكن 
 في المشاريع الكبيرة كمنح األستاذية للعلماء، يرجى االتصال

لترتيب موعد خاص بنا 

لاصتإلل:
 الهاتف: 2088 4140 89(0) 49+

info@chirurgie-stiftung.org :اإللكتروني  البريد 

 تعتبر المؤسسة التابعة لقسم الجراحة في جامعة ميونيخ التقنية
العليا بافاريا  قبل حكومة  بها من   منظمة غير ربحية ومعترف 

لقانون  طبقاً 
§§ 80,81 BGB 
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TU München

أين يمكنكم المساعدة...

للبحوث المبتكرة

تنقذ جديدة  عالجية  أساليب  تطوير  إلى  قسمنا  في  البحث   يهدف 
األرواح وتحّسن مآل المرض

 مع دعمكم، يمكننا شراء معدات مخبرية إضافية وتوظيف العلماء
لمساعدتنا على تطوير عالجات جديدة مثل عالج مرض السرطان
الممنوحة األستاذية  ودعم  لتعزيز  نسعى  نحن  ذلك،  إلى   باإلضافة 

للعلماء في مجال البحوث الجراحية لألورام

للتقدم السريري

 مخاطر أقل، عدوى أقل، شفاء أسرع: اإلجراءات الجراحية الجديدة
والمعدات الحديثة يمكنها تحسين نتائج العالج

 بمساعدتكم، يمكننا تقديم تقنيات مبتكرة حديثه، على سبيل المثال، 
الطفيفة الجراحات  تطوير مجال زراعة األعضاء وفي مجال   في 

التوغل

للحصول على التمريض الشامل

تعتبر جودة الرعاية التمريضية ضرورية لشفاء ورفاه مرضانا
 من خالل دعمك، يمكننا زيادة تأهيل طاقم التمريض لدينا لتحسين 

الرعاية الطبية الخاصة بك أثناء إقامتك في المستشفى

لتوفير معلومات للمرضى والعامة

 هدفنا هو توفير معلومات شاملة لمرضانا وعامة الناس، على سبيل
المثال، من خالل كتيبات عن األمراض للمرضى

 باستخدام تبرعكم، يمكنكم مساعدتنا في التطوير معلوماتياً وتنظيم 

لماذا أقوم بالمساعدة...

 تحتل عيادة الجراحة التابعة للجامعة التقنية في ميونيخ مكانة رائدة
 دولية بإنجازاتها البارزة في مجال البحث الطبي والتدريس ورعاية

المرضى

 من خالل التقدم العلمي يمكننا تطوير عالجات جديدة تحسن بشكل
كبير فرص الشفاء وجودة حياة مرضانا

الفردية والرعاية  عملي  بشكل  وتنفيذها  جديدة  لعالجات   البحث 
من المزيد  دائما  يتطلب  مستعصية  بأمراض  المصابين   للمرضى 

الموارد

 وعلى الرغم من التمويل المنظم قانونا من شركات التامين الصحي
مالية اختناقات  نواجه  فإننا  التكاليف،  دفع  شركات  من   وغيرها 

متزايدة

 وفي المستقبل لن يكون ممكنا الحفاظ على مستوانا العالي المعتاد في
الرعاية الصحية والبحوث العلمية اال بدعم من االفراد مثلكم

 بمساعدتكم يمكننا االستمرار في تطوير وتطبيق العالجات المنقذة
اللوجستية والخدمات  النظام  لتحسين  التقنية،  واالبتكارات   للحياة 
 في العيادة، وتكثيف التدريس والتعليم وبالتالي تقديم مساهمة هامة

للمجتمع

تبرعكم إسهام هام في مستقبلنا المشترك

فعاليات يوم المريض ودعم مجموعات المساعدة الذاتية

لتدريب وتعليم الموظفين

األهمية بالغ  أمر  وممرضينا  وأطبائنا  لطبيباتنا  السليم  التعليم   إن 
للحصول على رعاية طبية جيدة لمرضانا

الترقي، على  والمتحمسين  الموهوبين  األطباء  مساعدة   ويمكنكم 
وتمكينهم من مواصلة التعليم في داخل وخارج البالد

من أجل تحسين إدارة المرضى وإدارة ترخيص المرضى

 ليس فقط للرعاية داخل المستشفى، ولكن أيضا رعاية المرضى قبل
وبعد العالج، أمر بالغ األهمية لنجاح العالج على المدى الطويل

 مع تبرعكم، يمكنكم دعم إدارة المرضى وإدارة ترخيص المرضى،
لتحسين تخطيط متابعة العالج لكم

لمستشفى مريح

وأقاربه المصاب  للشخص  اإلجهاد  تعني  المستشفى  في   اإلقامة 
قدر مريحة  بيئتك  لجعل  جاهدين  نسعى  السبب  لهذا   وأصدقائه. 

اإلمكان
لدينا  المرضى  يمكننا تجميل غرف اإلسعاف وغرف   بمساعدتكم 

وجعلها أكثر راحة، بحيث تشعر بالراحة أثناء اإلقامة
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