
 

 

 CT  ة �ة المجان�قطعاألشعة المدل�ل 

 تع��ف الخدمة  -1
يناير للحاالت المشتبه  25�ي خدمة مجان�ة تقدمها مؤسسة مستش�ف  قطع�ةاألشعة المخدمة 

وس كورونا.  ي تظهر عليها أعراض اإلصابة بف�ي  بها واليت
 

 تكلفة الخدمة  -2
يناير التكلفة   25% ل�ل أهالينا، وتتحمل مؤسسة مستش�ف  100تكلفة الخدمة صفر، مجانا   -

 بال�امل. 
 

 ؟CTقطع�ة عة الم الفحص باألشاء ر إجاألما�ن المتاح فيها  ما �ي  -3
ق�ة ي نطاق محافظة ال�ش

ف  المحافظة ع� مدن وتم تقس�م العمل �ف ف رئ�سي  منطقتني  : تني
 
  وديرب نجم اد والق��ن والقنا�ات أبوحمح و ن�ا القمبلب�س وم : و�شمل  ومقرها الزقاز�قاألو� -

 والق��ن والعا�ش من رمضان. 
ر وأوالد وكفر صق�ة والحسيناقوس فو  واإلبراه�م�ة هه�ا  و�شمل:  كب�ي ثان�ة ومقرها أبو ال -

 . صقر 
 

 ؟ ع�ةالفحص باألشعة المقط راء إجك�ف �مكن طلب  -4
 تم التواصل تل�فون�ا ع� األرقام التال�ة: ي -

 آب) (وا�س 01020706090أو  19257  
ي التواصل مع الحالة -   . يتو� أحد أعضاء الف��ق الطيب
 . من عدمه  شعةاأل �قرر الطب�ب مدى احت�اج الحالة إ�  -

 
 األوراق المطل��ة؟ما �ي  -5

 . صورة البطاقة الشخص�ة للم��ض  -
ي  -

 . صورة شهادة الم�الد لألطفال دون السن القانويف
 
 



 

 

 ا �ي مواع�د العمل؟ م -6
 إ�  10من :  راء األشعةجإ -

�
 . مساءً  6صباحا

 إ�  10من خدمة العمالء :  -
�
 منتصف الل�ل.  12صباحا

 
 ؟ عة المقطع�ةباألشالتمام الفحص ق مع الم��ض التنسي�ف �مكن ك -7

 مع مندوب خدمة العمالء بالمؤسسة.   عة المناسبمركز األشيتم تحد�د الموعد و  -
 . وصولالوموعد الب�انات اخطار مركز األشعة بو  الحجز  إجراءات و� مندوب المؤسسةتي -
ي خاصة حفاظا ع� سالمة  -

 خ��ن. اآل ينصح بنقل الم��ض �ف
 . �ارات اإلسعافسل من خالل ج إ� النقد تحتا الحاالت الحرجة ق -

 

 يتم استالمها؟مئت تظهر النتائج وك�ف  -8
 . و�تم �سل�م األفالم للم��ض  ا� عة فور األشتظهر نت�جة  -
 . ة ساع 24ق� د أغرق بح�ست كتابة التق��ر  -
 إ� الم��ض ع�ب وا�س أب أو مطبوعة تق��ر األشع ل يرس -

�
 أيهما أ��.  ا

. تق��ر األشعة �قوم ف��ق المؤسسة بعرض  - ي  ع� الف��ق الطيب
 

 ؟عةتق��ر األشا الخطوة التال�ة لظهور م -9
ي مدى احت�اج الم��ض إ�  - ل أو  لالتح��ل �قرر الف��ق الطيب ف ي الم�ف

 . كما يرىمستش�ف أو العالج �ف
�ي تتو� المؤسسة توف�ي األدو�ة الالزمة للحاالت غ�ي القادرة - ف ي حالة العزل الم�ف

 . �ف
دادها  - ف يتم توص�لها من خالل المؤسسة واس�ت ي حالة احت�اج الم��ض إ� أسطوانة أ�سجني

�ف
 بعد تماثله للشفاء. 

 
 شكوى أو إساءة معاملة؟ما الت�ف حال حدوث  -10

 لتقد�م شكوى.  19257تم االتصال ع� الخط الساخن للمؤسسة ي -
 إرسال الشكوى ع� وا�س آب رقم  -

�
  01020706090�مكن أ�ضا

 ساعة ع� أق� تقدير.  48يتم فحص الشكوى والرد خالل  -
 

 يناير تتمئف ل�م الشفاء العاجل  25ؤسسة مستش�ف م


