
دليل االستشارة الطبية



وثائق إثبات الهوية الخاصة بكم 
 نتائج الفحوصات السابقة 

 فحوصات طبية يصفها الطبيب 
إلغاء موعدكم قبل 48 ساعة في حالة تعذر الحضور 

يرجى منح الوقت الالزم إلتمام أي إجراءَات إدارية: كونوا في المستشفى قبل 20 دقيقة من موعدكم ! 

يرجى الذهاب إلى وكيل الفواتير على مستوى خدمة االستشارات 10 دقائق قبل موعدكم إلنشاء ملف إداري للمريض، إذا كانت زيارتكم
 األولى إلى المستشفى ودفع مبلغ تكاليف االستشارة 

إحضار وثائق إثبات الهوية الخاصة بكم، وتأمينكم المتبادل أو تأمينكم الصحي، باإلضافة إلى وصفة  إجراء الفحوصات الطبية الخاصة
 بكم (األشعة، المختبر، إلخ) 

ثم توجهوا بعد ذلك إلى خدمة االستشارات

يمكنكم حجز موعد استشارة طبية عن طريق االتصال المباشر بخدمة حجز المواعيد على الرقم: 0529092222 / 0529091111
من االثنين إلى الجمعة ابتداءًا من الساعة 8:30 صباحًا إلى الساعة 6:00 مساءً والسبت من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 1:00 ظهرًا 

www.hm6.ma   من خالل ملء استمارة حجز المواعيد عبر موقعنا على اإلنترنت 

بالنسبة ألي فحص طبي تقني (أخذ عينات من الدم، فحوصات وظيفية ، تصوير تشخيصي طبي...)، من* الضروري إحضار وصفة
 فحوصات طبية مقدمة من الطبيب الخاص بكم، وإال سنضطر إلى تأجيل موعدكم

حتى نتمكن من نقل توقيت موعدكم لمريض آخر، يرجى إبالغ خدمة االستشارات بأسرع وقت ممكن برغبتكم في إلغاء موعدكم،
 عبر الهاتف على  11 11 09 29 5 212+ / 22 22 09 29 5 212+ 

مرحبا بكم في 
المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس

ما ال يجب نسيانه

كيفية حجز موعد

أين تذهبون في يوم موعدكم ؟ 

من المقرر إجراء فحوصات طبية تقنية ؟ 

كيفية إلغاء الموعد؟ 



التخدير 

جراحة القلب 

جراحة القلب والصدر، الفم والوجه والفكين

جراحة البطن

جراحة العظام 

جراحة األطفال 

جراحة األسنان 

األمراض الجلدية 

أمراض الغدد الصم وداء السكري 

أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وجراحة القولون والمستقيم

طب التوليد وأمراض النساء 

أمراض الدم واألورام 

الطب الباطني 

الطب الطبيعي

طب أمراض الكلي 

جراحة األعصاب الطرفية 

طب أمراض الجهاز العصبي 

طب التوليد 

طب األورام

جراحة العيون 

طب األنف واألذن والحنجرة وجراحة الرقبة والوجه

جراحة األطفال 

طب أمراض الرئة

تقنيات التلقيح بالمساعدة 

األشعة 

متابعة الرعاية والترويض

جراحة المسالك البولية   

 تتوفر الردهة الرئيسية بالمستشفى على نقاط التوجيه وتساعد على توجيهكم بسهولة من خالل إرسال المسار عن طريق الرسائل
 القصيرة إلى هاتفكم

تسمح لكم العالمات عند مدخل المستشفى بتحديد مكان الخدمة على الفور 
 سترشدكم اإلشارات في الردهة الرئيسية إلى وجهتكم النهائية 

سترشدكم اإلشارات الخارجية إلى مدخل الخدمات

استقبال االتصاالت / حجز المواعيد : 22 22 09 29 05 / 11 11 09 29 05 
المستعجالت 24 ساعة 24/، 7 أيام7/ : 44 44 09 29 05 

 اإلدارة : 44 44 09 29 05 
  لالتصال من خارج المغرب: 212+ ثم آخر 9 أرقام

لمعرفة موقعكم وإيجاد طريقكم حول المستشفى

أرقام هاتفية مفيدة

الئحة االستشارات الطبية



05 29 09 11 11 / 05 29 09 22 22 
P3011, bouskoura - Maroc
contact@hm6.ma
www.hm6.ma


