
العيادة الطبية الشاملة 

أطبائنا مختصين بالطب العام.
وتخصصات أخرى كالطب النفسي 

والعظام والسكري.
وعند الحاجة طلب المشورة من 

التخصصات األخرى في المستشفيات

الطبيب النفسي \ المرشد النفسي

يمكنك التوجه لطبيبنا النفسي أذا 
كنت تعاني من حالت اكتئاب وقلق 
وصدمات نفسية وتوترات في حياتك 

اليومية والعملية، وأيضا يمكنك التوجه 
للحصول على توجيه واستشارات في 

حياتك اليومية ومستقبلك. 

الممرضات

سوف يقومون باستقبال مكالمتك 
وأعطاك نصائح وٕارشادات 

وتوجيهك للطبيب المناسب لحالتك  

المخبر

لدينا مخبر ألجراء الفحوصات 
التامة، فحص الدم، تخطيط قلب، 
فحص السمع، قياس الضغط ٢٤ 

ساعة، المخبر يساعد األطباء 
لتحديد حالتك بدقة 

معالج فيزيائي \ أخصائي تغذية
 

يمكن الحصول على المعالج الفيزيائي 
والتغذية بدون تحويلة من طبيب.

يمكنك الحصول على موعد خالل 
أسبوع في الحاالت العادية.

نقدم لك أعادة تأهيل في حالت وجود 
مشاكل في العظام، العضالت أو 

المفاصل

التسجيل مازال مستمر في العيادة يمكنك حجز مواعيد واالستفادة من الخدمات سواء كنت مسجال أو غير مسجال. 

  Region Skåne عيادة خاصة بتصريح من

خصائي طب العائلة واستشاري الطب النفسي
ٔ
بإدارة الدكـتور: محمد مبارك ا

 ال يوجد لدينا اي فرع اخر للمستوصف  يف اي مكان يف الوقت الحايل و ان وجد يف املستقبل 

Multiclinic Vårdcentral القريب فانه سوف يحمل نفس االسم

LÄKARMOTTAGNINGEN

Din vårdcentral

MED LÅNGA ÖPPETTIDER
Vi har förlängt våra öppettider fr.o.m. 14:e januari

i år  för att DU skall ha lättare att få vård i tid.

Vi tar emot dig oavsett  om du är  
listad hos oss eller inte

Ring och boka en tid!
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VÅRA NYA ÖPPETTIDER 
8:00 - 22:00

10:00 - 22:00
Måndag-Fredag:
Lör, Sön & Helg:






Hjärtligt välkommen!  Tel. 040-693 40 40
www.multiclinic.se

Lindängsplan 3
215 74  Malmö
(i Lindängens centrum)
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