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مستشفيات     مجموعة 
ماربيا في  سلود  كيرون 
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ماربيا سلود  كيرون  مستشفى  في  بكم  مرحبا 

 يوجد في ماربيا مستشفى عام, وهو مستشفى كيرون سلود ماربيا
 )وملحق به  المركز الطبي كيرون سلود فوينخيروال( حيث نعمل
 يوم بعد يوم أكثر من 800 موظف, لكي نقدم أفضل مستوى من
 الرعاية الطبية والصحية لمرضانا, مع تقديم قائمة متكاملة لهم

من التخصصات الطبية والجراحية.

• أطباء مرموقين

• أفضل التجهيزات وأفضل التكنولوجية في السوق

• قائمة كاملة التخصصات

• اإلقامة بالمستشفى تقع على أول صف الشاطئ

• وباإلطاللة إلى البحر

• خدمة/رعاية المرضى األجانب

• إتفاقية مع الرشكات التأمني الرئيسية

ربيا ما في  سلود  كيرون  مستشفيات  مجموعة  ربيا ما في  سلود  كيرون  مستشفيات  مجموعة 



11 10

يقع المستشفى على تقريبا مساحة 8 آالف متر مربع, ويضم أحدث 
التجهيزات والمعدات التكنولوجية للتشخيص بالتصوير والفحص 

والعالجات المتخصصة, وباإلضافة إلى وحدات اإلجراءات الجراحية 
مع منطقة جراحية كاملة للعنايات الحرجة وللطوارئ. وكل هذا مع 

اإلقامة بالمستشفى على الصف األول من الشاطئ حيث يمكن التمتع 
برؤية البحر. وهذا يعتبر موقعا إستراتيجيا للمركز القائد للصحة 

الخاص في كوستا ديل سول.

وكمعدل سنوي, في المستشفى كيرون سلود ماربيا نسجل 20 ألف 
إقامة عالجية ونستقبل 100 ألف إستشارة طبية و75 ألف حالة 

طارئة كما نجري 5 آالف عملية جراحية.

وكذلك, يتميز المستشفى برعاية المرضى األجانب الذين يزدادون 
عاما بعد اآلخر بفضل تقديمنا لخدمات إضافية مصممة خصيصا لكل 
إحتياج. فالعناية بالمريض ترشد خطواتنا لتقديم إقامة مرضية ودائما 

مهتمين برفاهية المريض وأقاربه.

ينتمي مستشفى كيرون سلود ماربيا إلى مجموعة مستشفيات كيرون 
سلود, أكبر شبكة مستشفيات في إسبانيا, حيث تتكون من 100 

مستشفى ومؤسسات ومراكز صحية في13 أقاليم.

ربيا ما في  سلود  كيرون  مستشفيات  مجموعة  ربيا ما في  سلود  كيرون  مستشفيات  مجموعة 
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ماربيا سلود  كيرون               مستشفى 



15 14

ماربيا سلود  كيرون  مستشفى 

• 66 غرفة فردية 

• 75 سريرا متوفرا 

• وحدة العناية المركزة )6 أماكن(

• قسم الجراحات )5 غرف العمليات(

• قسم الوالدة 

•6 مهاد  
• قسم التمدد  
• قسم التوليد  

• وحدة اإلنعاش )5 أماكن(

• مختبر الفحص السريري وعلم األمراض التشريحي 

• خدمة التشخيص باألشعة  

• قسم اإلستشارات الخارجية )45 مكتب طبي( 

• قسم إختبار وظائف الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي  
وطبيب القلب   

• مستشفى الرعاية النهارية  وسرطان الدم )10 أماكن(

• وحدة الغسيل الكلوي )20 مكان(

• وحدة العالج الطبيعي وإعادة التأهيل

• وحدة حوادث السير 

• صيدلية المستشفى

ربيا ما سلود  كيرون  مستشفى  ربيا ما سلود  كيرون  مستشفى 
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• بمساحة 7.977 متر مربع موزعة بين الطوابق الستة في   
المبنى الرئيسي  وثالثة أقسام في المباني المرفقة   

 • خدمات الطوارئ 24 ساعة )للبالغين واألطفال والوالدة وطب 
النساء(   

• فرز المصابين   

• 6 إستشارة طبية   

• قسم المراقبة )8 كبائن(   

• قسم اإلسعافات الخارجية   

• غرفة اإلنعاش ألمراض القلب والرئة   

• قاعة العالج   

• قسم العالج للجهاز التنفسي بالبخاخات  

• المستشفى الوحيد الخاص في ماربيا بقائمة الخدمات كاملة    

• مجهز بأحسن التكنولوجية

• اإلقامة بالمستشفى على الصف األول من الشاطئ

• إتفاقية مع الشركات التأمين الرئيسية  المحلية والدولية

• خدمة الرعاية للمريض الوطني واألجنبي

• واي-فاي مجاني في كل المركز

• صهل الوصول إليه.  يقع في الشارع الرئيسي في ماربيا

• إثبات جودة من طرف المنظمة الدولية للمعايير

ربيا ما سلود  كيرون  مستشفى  ربيا ما سلود  كيرون  مستشفى 
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فوينخيرال سلود  كيرون  طبي  مركز 

• قائمة كاملة التخصصات الطبية والجراحية 

• خدمة سيارات اإلسعاف والرعاية الصحية في المنزل

• الخدمة الوحيدة لحاالت الطوارئ بين ماربيا وفوينخيروال

• 12 إستشارة طبية

• قسم اإلشاعة الرقمية والتقليدية والتصوير المقطعي لألسنان 

• مستشفى نهاري 

• تحاليل سريرية 

 • فحوصات طبية رسمية للسائقين وتصريح بإمتالك وحمل 
األسلحة وحارس األمن وعسكريين البحر وكالب    

 )MA-0061( خطيرة ورفعات  

• مبنى من 1100 متر مربع متجدد تماما 

ربيا ما سلود  كيرون  مستشفى  ربيا ما سلود  كيرون  مستشفى 



20

األجنبي للمريض   الرعاية 
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السنة أيام  وكل  يومية  ساعة   24 خالل  ومهنية  ولطيفة  سريعة               رعاية 

التالية:  الخدمات  المستشفى  لكم  يقدم 

 إن الرعاية للمريض هي أولويتنا القصوى ونعمل لكي تكون تجربة لجميع ولكل مرضانا والناس بيئتهم مرضية قدر اإلمكان من جميع وجهات النظر. 
يقدم مستشفى كيرون سلود ماربيا للمرضى, منشآت حديثة وعملية وأحسن التكنولوجية وخدمة مخصصة والتزام جميع مختصين المستشفى 

لتقديم أحسن الرعاية خالل 24 ساعة وكل أيام السنة.

 إن المستشفى موجه للمرضى األجانب, وإنه مجال حيث مجموعة المستشفيات كيرون سلود تضم خبرة واسعة التي جعلت المستشفى أن يستحق                                                                                                            
التقدير كأحسن مجموعة المستشفيات من طرف International Travel Insurance Journal.وهو أكبر مورد طبي إلسبانيا ويستقبل 20                                                                                                                  

ألف مريضا أجنبيا سنويا مع عقد إتفاقيات مع أكثر من 570 شركات التأمين الدولية. 

 • غرف فردية: بإطاللة على البحر وحمام مجهز بالكامل وكنبة 
السرير لمرافق المريض ومكيف الهواء وتليفزيون وخزانة    

وواي – فاي مجاني  

• مرافقة وخدمة الترجمة: 

• خدمة مخصصة: مواظفين المستشفى سيرافقنك خالل    
إقامتك في المشفى لمساعدتك في جميع إحتياجاتك    

• خدمة الترجمة الشفوية   

• وثائق المستشفى بلغات متعددة   

• صحف محلية ودولية وتليفزيون محلي ودولي

• واي – فاي مجاني في المبنى بالكامل

• خدمات الطوارئ منزلية وفندقية 24 ساعة بلغات متعددة 

• إتفاقية مع الشركات التأمين الرئيسية المحلية والدولية

• إتفاقية مع كل شركات تأمين السفر  

األجنبي للمريض  ية  لرعا ا األجنبي للمريض  ية  لرعا ا
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وجراحية طبية                       تخصصات 
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تخصص في أمراض الحساسية   •

• التخدير واإلنعاش

 • تخصص في أمراض األوعية الدموية وجراحة األوعية 
وداخل األوعية  

أمراض الجهاز الهضمي   •

أمراض القلب   •

الفخوصات الطبية   •

جراحة القلب  •

• جراحة عامة وجراحة الجهاز الهضمي

جراحة العظام وطب الجهاز الحركي   •

جراحة طب األطفال   •

• جراحة التجميل والترميم

جراحة القفص الصدري  •

• أمراض القولون والمستقيم

• طب الجلد وطب األمراض التناسلية 

• تشخيص بالتصوير

• فيزيولوجيا كهربائية وخلل في إنتضام ضربات القلب

• أمراض الغدد الصماء والتغذية 

تنظير الجهاز الهضمي   •

• أمراض النساء والتوليد 

• أمراض الدم والعالج بالدم 

• أمراض النطق واللغة 

طب عام   •

• طب الباطني 

• أمراض الكلى وإرتفاع ضغط الدم 

• أمراض الرئة 

• جراحة األعصاب 

• أمراض الجهاز العصبي 

• تغذية 

• طب العيون 

• طب األورام 

طب األنف واألذن والحنجرة   •

طب األطفال   •

• علم النفس 

الطب النفسي  •

العالج الطبيعي وإعادة التأهيل )الترويض(   •

طب األمراض المفصلية  •

حية جرا و  طبية  حية تخصصات  جرا و  طبية   تخصصات 
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• جراحة الفم والوجه والفكين: طب األسنان وتقويم األسنان 

• وحدة جراحة مرض السمنة والتمثيل الغذائي

• وحدة العمود الفقري 

• وحدة الغسيل الكلوي 

• وحدة التنظير لمرض السمنة 

• وحدة أمراض الثدي 

• وحدة التجهيز للوالدة وتعليم األمومة 

• وحدة الصحة والرفاه

• وحدة اإلضطرابات في النوم 

• وحدة الحوادث 

• وحدة األلم 

• أمراض المسالك البولية 

حية جرا و  طبية  حية تخصصات  جرا و  طبية   تخصصات 
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التكنولوجية            التجهيزات 
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 التشخيص بالتصوير                                      

• القرص الجراحي   

• التصوير المحيطي ألكمي الطبقي المبرمج 

• تخطيط صدى القلب عبر الصدر وعبر المريء 

• جهاز األشعة محمول 

• تصوير الثدي الشعاعي  

• مجهز جراحي لجراحة األعصاب 

• التصوير المقطعي لألسنان 

• أشعة األوعية الدموية واألشعة الداخلية 

• قسم األشعة التقليدية مع تسجيل التصوير مقطعي محسوب 

• جهاز التحكم التقليدي

• تصوير مقطعي / أشعة مقطعية

• أجهزتان التصوير بالرنين المغناطيسي )مفتوحة ومغلقة( 

• برجان تنظير البطن 

• 3 أبراج التنظير الداخلي 

• 4 أجهرزة لتصوير باألمواج فوق الصوتية )صونار(

• 6 أجهزة للتحدير 

• 6 عوامد التخدير 

• 7 مصابح لغرفة العمليات 

• 7 طاوالت لغرفة العمليات 

لتكنولوجية ا لتجهيزات  لتكنولوجية ا ا لتجهيزات   ا
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الخاصة                                                           والعالجات  الفحوصات 
• التصوير باألمواج فوق الصوتية وتنظير الجهاز الهضمي 

• تخطيط أمواج الدماغ وتخطيط عضل كهربائي 

تنظير تشخيصي وعالجي للجهازالهضمي   •

• جهاز هولتر وإختبار إجهاد القلب وفحص الطاولة المائلة 

• مختبر عدم إنتظام ضربات القلب 

• مختبر اإلختبارات الجينية 

• مجهز جراحي لطب العيون 

• جهاز جراحي لتصفح األعصاب

• قسم ديناميكا الدم 

• وحدة الجراحة باليزر ألمراض األنف واألذن والحنجرة 

• وحدة إضطرابات النوم

• وحدة تصفية الدم )20 مكان( 

لتكنولوجية ا لتجهيزات  لتكنولوجية ا ا لتجهيزات   ا
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الوصول   كيفية 
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البري:  طريق  عن 

القطار:  طريق  عن 

يمكن الوصول إلى ماربيا إما عن طريق السريع »طريق الميديترانيو« )المتوسط( A-7 أي الطريق الوطني القديم 340. وإما عن الطريق السريع 
»طريق كوستا ديل سول« AP-7. وبطريقة مشيكة, سيتم بناء طريق جديد بين ماربيا وروندة الذي سيقلل مدة الرحلة بين ماربيا وإشبيلية. ومن 

جانب آخر, إنجاز النفق للطريق A-7 الذي يمر على بلدة سان بيدرو ألكانتارا سيحسن حركة المرور الداخلي. باإلضافة, يوجد خدمات كاملة 
للحافالت التي تربط بين ماربيا والعواصم الرئيسية والمدم اإلسبانية. 

إن مدينة ماربيا متصلة بشكل مثالي عن طريق الحافلة مع محطة قطار الضواحي في فوينخيروال على بعد 27 كم, كما هي متصلة عن طريق 
الحافلة مع محطة القطار بمالقة على بعد 57 كم. ومن محطة ماريا ثامبرانو يمكن اللجوء إلى خط ذات سرعة عاليا التي يربط مالقة مع العواصم 

الكبرى: مدريد وإشبيلية و برشلونة وإلخ. 

Calle Pilar Lorengar

Bulevar Pilar Miró 

Carretera Nacional N-340 Avda. Severo Ochoa

Club Deportivo
Marina  
La Bajadilla

Calle Guadalete

Calle Fuengirola

Ca
lle

 d
e 

Is
aa

c 
Pe

ra
l

Hospital  
Quirónsalud  
Marbella

الروابط
محطة القطار لمالقة بمسافة 56 كم    •

• مطار مالقة بمسافة 45 كم  

مطار جبل طارق بمسافة 80 كم    •

• جهاز هولتر وإختبار إجهاد القلب وفحص الطاولة المائلة 

العنوان:

22, Avenida Severo Ochoa

29603 Marbella

لوصول ا لوصول كيفية  ا  كيفية 



41 40

الجوي  طريق  عن 

البحر طريق  عن 

تتوفر مدينة ماربيا بمطرين دوليين على بعد أقل من ساعة زمنية: 

• يف الجهة الرشقية يوجد املطار الدويل ملالقة, مبسافة 45 كم.

• يف الجهة الغربية يوجد املطار الدويل لجبل طارق مبسافة 80 كم.

وكال املطارين يضمنان الرابط املبارش للمدن الرئيسية اإلسبانية وأوروبا وشامل أفريقيا والواليات املتحدة. 

 وللوصول إىل ماربيا يقدم مطار مالقة عدة طرق:

• خط مبارش بالحافلة الذي يربط مطار مالقة ومحطة الحافالت ملاربيا خالل 45 دقيقة

• رشكات عديدة إلستئجار السيارة

• خدمة سيارات األجرة

لدى ماربيا  أربع موانئ رياضية مجهزة إلستقبال يخوت متوسطة وكبيرة الحجم كما هو وضع بورتو بانوس.     
 وسيسمح مشروع توسيع الميناء الرياضي لماربيا بإستقبال السفن السياحية متوسطة الحجم. ومع بداية تشغيل ميناء 

مالقة, سترتفع إمكانيات الوصول إلى المدينة عن طريق البحر. 

              
 وأخيرا, قرب ماربيا قرب ماربيا من مدينة الجزيرة الخضراء ومدينة طريفة, موانئ من حيث تخرج منها بواخر

سريعة تسمح بالخول إلى مدينة سبتة ومليلية وإاى مدن شمال المغرب. 

لوصول ا لوصول كيفية  ا  كيفية 
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ماربيا        عن 
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إن موقع كيرون سلود ماربيا هو في القلب الرئيسي السياحي لكوستا ديل 
سول يعطي للمستشفى حجما دوليا ألنه يستضيف زوارا قادمين من جميع 

أنحاء العالم. ونظرا لموقع المستشفى على الصف األول من الشاطئ وأمام 
الجنوب وتتمتع إلطاللة على  ميناء ماربيا , أغلب غرفه تطل على تجاه  
البحر. وهو ما يجعل المستشفى مركزا ذات طبيعة فريدة. وتتميز ماربيا 

بطقسها المميز معترف به دوليا. إن المعدل السنوي لدرجة الحرارة 
يتراوح حوالي 18,5 درجة ومع 320 يوم مشمس سنويا.

إن اإلستلقاء تحت الشمس إلكتساب اللون األسمر وسباحة في المياه 
الهادئة للمتوسط وتناول الغذاء في مطعم يقع في قلب الرمال وتناول 

وجبات الخفيفة في ناجي حصري على الشاطئ... هي بعض اإلقتراحات 
لإلستمتاع بأكثر من 27,9 كم من شواطئ ماربيا, أفضل الشواطئ لكوستا 

ديل سول. قليلة هي العواصم العالمية التي يمكن أن تفتخر بتقديم ثالث 
مطاعم تحمل نجمة الميشلين. إن جودة الطعام وتنوع األطباق المحلية 
والدولية التي ستجد في ماربيا هي رائعة. هناك أكثر من 600 مطعما 

تحت أمرك والصدارة والتقاليد يندمجان في ماربيا.

ربيا ما ربيا عن  ما  عن 
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فازت مدينة ماربيا بجائزة المدينة األوروبية للرياضة لعام 2009 )كئس 
دفيس(. ستجد في ماربيا ستجد أحسن الفرص لممارسة  الرياضة التي 

تعجبك: من كرة القدم إلى ركوب الخيل ومن البيسبول إلى كرة السلة ومن 
الكرة الطائرة الشاطئية إلى كرة  المضرب أو الكرة األمريكية. وتقدم 

ماربيا عروض رياضية أكثر شموال للمتوسط, كممارسة التنس والغولف 
والرياضة البحرية  pيث العرض يكون أكثر قوة. إن ماربيا تقدم لك أكبر 

عدد من مالعب الغولف ألوروبا مع 16 ملعب من أعلى المستوى. 

وال يوجد مثيل لمدينة ماربيا بما يتعلق بالتسوق وهي متوفرة من أفضل 
الماركات العالمية الحصرية في بورتو بانوس ومن أحلى محالت للمدينة 

القديمة والعديد من أسواق أسبوعية ومراكز التسوق عملية.  

ربيا ما ربيا عن  ما  عن 
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Galicia 

Asturias

Madrid

Andalucía

Islas Baleares

Islas Canarias

Murcia

Castilla - La Mancha

Castilla y León Cataluña
Aragón

La Rioja

Cantabria
País  
Vasco

Navarra

Comunidad 
Valenciana

Extremadura

 إن كيرون سلود هي أهم مجموعة المستشفيات إلسبانيا والثالثة في أوروبا. وهو موجود في 13 إقليما من أقاليم ذات الحكم الذاتي 
Ruber, Diaz Jímenez ولديه التكنولوجية األكثر تقدما ويتوفر على عرض أعلى من 6.200 سرير في أكثر من 100 مراكز كمؤسسة

 ومستشفى La Luz, Teknon, Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, إلخ. ويتوفر أيضا بأكبر
مجموعة من المتخصصين ذوي الخبرة العالية والمهنية الدولية.

نعمل على تشجيع التدريس )7 من مستشفياتنا هم مستشفى تعليمي( والبحث الطبي والعلمي )نعتمد على معهد البحث الصحي لمؤسسة 
Jímenez Díaz ,المركز الوحيد الخاص المعتمد من قبل كتابة الدولة للبحث والتنمية والتجديد(.

كذلك, خدماتنا لرعاية الصحية منظمة بوحدات وشبكات شاملة التي تسمح بتحسين التجربة المتراكمة في المراكز المختلفة والتحويل 
السريري في بحوثنا. حاليا, كيرون سلود ينمو أكثر من 1600 مشروع بحثي في كل إسبانيا والكثير من المراكز    يقومون بعمل 

رائد في هذا المجال, وتكون تأسيسية في مختلف التخصصات مثل أمراض القلب والغدد الصماء وأمراض النساء وأمراض الجهاز 
العصبي وعلم األورام من بين تخصصات أخرى.

Galicia

Madrid

Extremadura

Andalucía

Islas Canarias

Islas Baleares

País Vasco

Comunidad Valenciana

Murcia

Castilla - La Mancha

Aragón

Cataluña

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud A Coruña A Coruña  96  
H. Miguel Domínguez Pontevedra 118

Hospital Ciudad Camas

Fundación Jiménez Díaz Madrid 677 
Hospital La Luz  Madrid 168 
H. Ruber Internacional  Madrid 156 
H. Quirónsalud Ruber Juan Bravo Madrid 233 
H. Quirónsalud San José  Madrid 86 
Hospital Universitario Rey Juan Carlos Móstoles  316 
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid  Pozuelo de A. 236 
Hospital General de Villalba C. Villalba 179 
Hospital Universitario Infanta Elena  Valdemoro 169 
H. Quirónsalud Sur Alcorcón 81

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Clideba Badajoz  74 
H. Quirónsalud Cáceres Cáceres 29 
H. Quirónsalud Santa Justa V. De la Serena 29

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Sagrado Corazón Sevilla 147 
H. Quirónsalud Infanta Luisa Sevilla 157 
H. Quirónsalud Marbella Marbella 75 
H. Quirónsalud Málaga Málaga 134 
H. Quirónsalud C. de Gibraltar Los Barrios 71

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Tenerife S. C. Tenerife 185 
H. Quirónsalud Costa Adeje Adeje 67

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Palmaplanas P. Mallorca  175 
Clínica Rotger  P. Mallorca 184

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Bizkaia Bilbao 132 
Policlínica Guipuzkoa S. Sebastián 162 
H. Quirónsalud Vitoria Vitoria 24

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Valencia  Valencia  91 
H. Quirónsalud Torrevieja  Torrevieja 73

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Murcia   Murcia   111

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Toledo  Toledo  115 
H. Quirónsalud Albacete Albacete 55 
H. Quirónsalud Ciudad Real C. Real  64

Hospital Ciudad Camas

Hospital Universitari Sagrat Cor Barcelona  282 
Centro Médico Teknon  Barcelona 258 
H. Quirónsalud Barcelona Barcelona 201 
H. El Pilar - Centre Cardiovascular Sant Jordi Barcelona  181 
Hospital Universitari Dexeus Barcelona 196 
Hospital Universitari General de Catalunya S. Cugat V. 346 
H. Quirónsalud del Vallès Sabadell 76

Hospital Ciudad Camas

H. Quirónsalud Zaragoza  Zaragoza  114
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Quirónsalud
:ةقطنم 13 يف كتحصل اًصصخم اًيبط اًزكرمو اًدهعمو ىفشتسم 100 نم رثكأ
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