
ยินดีต้องรับสู่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะเคอชุส

ใกล้ชิดกับผู้คน – แข็งแกร่งอย่างมืออาชีพ

การรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะเคอชุส (Ahus) นั้นมีในหลาก
หลายพื้นที่ แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รับการรักษาที ่Nordbyhagen ในเมือง 
Lørenskog ในโบรชัวร์นี้คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล รวมถึง
แผนที่โดยรวมของเขตโรงพยาบาลด้วย 

Akershus universitetssykehus HF
Besøksadresse: Sykehusveien 25, Lørenskog
Postadresse: Postboks 1000, 1478 Lørenskog
Telefon: 67 96 00 00
Epost: postmottak@ahus.no
อ่านเพิ่มเติมที ่ www.ahus.no
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สถานีดับเพลิง

สถานีบริการน้ำมัน

 1 Hovedinngang
 2 Akuttmottak 
 3 Barne og ungdomsklinikken (BUK) 
 4 Nye Nord 
 5 IR – Illegale rusmidler 
 6 Psykiatrisk mottak 
 7 Ungdomspsykiatrisk klinikk 
 8 Ortopedisk akuttpoliklinikk
 9 Basecamp 
 10 Kapell 
 11 Konsulatet 
 12 Personalinngang 
 13 Ole Brumm 
 14 Voksenhabilitering 
 15 Behandlingshjelpemidler 
 16 NKS bygget, Nevrorehabilitering 
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จ่าย ซึ่งมีบริการ Free Wifi ทั่วทั้งโรงพยาบาล
สำาหรับผู้เข้ารับการบริการ 

Møtepunktet (จุดนัดพบ)
Møtepunktet เป็นที่ที่ให้ผู้ป่วยและญาติ/ผู้ดูแล
สามารถพูดคุยกันได้ และคุณสามารถพุดคุย
กับองค์กรสำาหรับผู้ป่วยได้ โดยจุดนัดพบนี้ตั้ง
อยู่ใน Helsetorget 

พื้นที่พักรอสำาหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
พื้นที่พักรอนั้นอยู่ในพื้นที่ของ Helsetorget ซึ่ง
ใช้เป็นที่พักหรับเตรียมตัวที่จะกลับบ้าน โดย
จะมีพนักงานคอยให้บริการ ระหว่างวันในวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์

ศูนย์การเรียนรู้ (Lærings- og 
mestringssenteret, LMS)
ศูนย์นี้ตั้งอยู่ใกล้กับ Helsetorget ซึ่งจะมี
หลักสูตรสำาหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล 

โบสถ์ในโรงพยาบาลและห้องสำาหรับ
ทำาสมาธิ 
โบสถ์ในโรงพยาบาลและห้องทำาสมาธินั้น
อยู่ทางขวามือของทางเดินแก้วหลังจากทาง
เข้า B3 คุณสามารถพูดคุยกับบาทหลวงของ
โรงพยาบาล รวมทั้งผู้คนจากต่างศาสนาและ
ปรัชญาชีวิตที่หมายเลข 911 95 977 

ที่จอดรถ
ผู้ที่มาใช้บริการสามารถจอดรถได้ที่ชั้นแรกใน
ที่จอดรถ โดยจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ ซึ่งใช้
เวลาเดินจากที่จอดรถถึงทางเข้าหลักประมาณ 
5 นาทีโดยมีเครื่องหมายบอกทางเข้าสู่โรง
พยาบาล 

ผู้พิการสามารถจอดรถถัดจากทางเข้าหลักโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะต้องแสดงใบอนุญาต 
ผู้ใช้บริการหรือผู้ป่วยที่ยากต่อการเคลื่อนที่แต่
จอดรถในที่จอดรถ สามารถติดต่อหมายเลข 
976 30 434 หรือกดปุ่มโทรศัพท์ที่ทางเข้าที่
จอดรถซึ่งจะมียานพาหนะของ Ahus มารับ 

พื้นที่จอดรถที่ใกล้กับทางเข้าหลัก คลินิก
สำาหรับเด็กและเยาวชน (Barne- og 
ungdomsklinikken) แผนกผู้ป่วยนอก
ฉุกเฉินออร์โทพีดิกส์ (Ortopedisk akutt 
poliklinikk) และแผนกจิตเวชสำาหรับเยาชน 
(Ungdomspsykiatrisk klinikk) นั้นมีค่าใช้
บริการที่จอดรถที่สูงกว่า 

รถประจำาทางและแท็กซี่ 
ป้ายหยุดรถประจำาทางอยู่ใกล้ทางเข้าหลัก 
โดยมีจุดรับส่งสำาหรับแท็กซี่อยู่ถัดจากทางเข้า
หลัก ซึ่งสามารถเรียกใช้บริการแท็กซี่ได้ที่แผนก
ต้อนรับหลัก 

นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกภาค
ปฏิบัติที่ Ahus
Ahus เป็นสถานศึกษาที่คุณอาจพบเจอกับ
นักศึกษา คุณสามารถขอไม่ให้นักศึกษาเข้า
ร่วมการรักษาของคุณได้ 

พนักงานจะให้บริการแก่ผู้ป่วยตลอดเวลาและ
เต็มความสามารถ แต่คุณไม่ควรตัดสินจาก
เพศของแพทย์ พยาบาลหรือพนักงานผู้ให้
บริการทางด้านสุขภาพ 

การปกป้องความเป็นส่วนตัว
ในฐานะผู้ป่วยคุณมีสิทธิ์ในการปกป้องความ
เป็นส่วนตัวและวิธีที่โรงพยาบาลเก็บและใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ คุณสามารถ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ www.ahus.no

ค้นหาเส้นทางของคุณ
ทางเดินแก้ว (The Glass street) นั้นผ่านทาง
เข้าตึกหลักทั้งหมด ทางขวามือของคุณ คุณจะ
พบกับพื้นที่สำาหรับการรักษา ซึ่งจะมีทางเข้า 
B1, B2, B3 และ B4 ที่ทางซ้ายมือของคุณคุณ
จะพบกับส่วนนอนพักรักษาตัวของผู้ป่วย ซึ่งมี
ทางเข้า S1, S2, S3 และ S4 โดยที่สุดทางเดิน
ของทางเดินแก้วคุณจะพบคลินิกสำาหรับเด็ก
และเยาวชน (Barne- og ungdomsklinikken, 
BUK)

ล่าม
หากคุณต้องการล่าม กรุณาติดต่อที่แผนกก่อน
เข้ามาติดต่อ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เติม

การตรวจเลือด 
หากคุณต้องตรวจเลือดก่อนเข้าพบแพทย์
หรือหลังจากรับการรักษา ให้คุณเดินผ่าน
ทางเดินแก้วประมาณครึ่งทางและมองหา 
«Prøvetaking» ซึ่งจะเปิดตั้งแต่ 07:30 - 
16:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

เวลาเยี่ยมผู้ป่วย
วันจันทร์ถึงวันศุกร์: 18:00 - 19:00 วันเสาร์ วัน
อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์: 14:00 - 15:00 

บางแผนกมีการขยายระยะเวลาเยี่ยมผู้ป่วย 
อ่านเพิ่มเติมที่ www.ahus.no หากคุณจะ
เยี่ยมผู้ป่วยนอกเหนือเวลาเยี่ยม หรือหากคุณ
เยี่ยมผู้ป่วยหลายคนในเวลาเดียวกัน กรุณา
ติดต่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าเยี่ยมผู้ป่วย

เวลาเยี่ยมผู้ป่วยของแผนกหลังคลอดนั้นแตก
ต่างออกไป ส่วนคลินิกสำาหรับเด็กและเยาวชน 
(Barne- og ungdomsklinikken, BUK) นั้นไม่
จำากัดเวลาเยี่ยม

อาหารและการบริการ
ร้านอาหาร «Lyspunktet» นั้นตั้งอยู่ที่ชั้นที่ 1 
ใกล้กับทางเข้าหลัก ซึ่งให้บริการตั้งแต่วันจันทร์
ถึงวันศุกร์ โดยโรงพยาบาลสามารถให้บริการ
อาหารฮาลาลได้ตามความต้องการ กรุณาอย่า
นำาอาหารของคุณเองเข้ามาในโรงพยาบาล 

ที่ทางเดินแก้วคุณสามารถพบกับการให้
บริการต่าง ๆ เช่น ร้ายขายยา เครื่องให้บริการ
อัตโนมัติ ร้านตัดผม และร้านดอกไม้

Helsetorget (ศูนย์ข้อมูล)
Helsetorget ตั้งอยู่ที่ทางเดินแก้ว คุณสามารถ
ค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยและญาติ/ผู้ดูแล รวมทั้ง
สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้

หากคุณไม่ทราบว่าจะติดต่อที่ใด คุณสามารถสอบถามได้ที่แผนกต้อนรับ
บริเวณทางเข้าหลัก ในระหว่างวันคุณอาจได้รับความช่วยเหลือจากผู้ดูแลผู้
ป่วย โดยคุณสามารถยืมเก้าอี้รถเข็นจากแผนกต้อนรับสำาหรับการใช้งานใน
โรงพยาบาล  
เด็ก เยาวชนและพ่อแม่/ผู้ปกครองของพวกเขาสามารถใช้ทางเข้าที่ 3 ไปยัง
คลินิกสำาหรับเด็กและเยาวชน (Barne- og ungdomsklinikken, BUK). 

หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถใช้ทางเข้าที่ 2 ไปยังแผนกฉุกเฉินได ้

http://www.ahus.no

