
برج 
المرضى 
الغربي

N المدخل الرئیسي
(الطابق الثالث)

مرآب للسیارات
(مدخل المبنى الطابق 4)

Faulkner مدخل مبنى
(الطابق الرابع)

المدخل الشرقي
(الطابق الثالث)

برج 
المرضى 
الشرقي

مدخل طوارئ
(الطابق الثالث)

مدخل مركز السرطان
(الطابق الثالث)

DHART
 

 فریق
دارتماوث ھیتشكوك
(            )لالستجابة المتقدمة 

الطابق األول

1 غرب

1 شرق

الطابق الثاني

2K
عالج األورام باإلشعاع،

غرفة الضغط العالي

التبرع بالدم / 
فصادة الدم

كافیتریا

غرفة البرید

2M
ارتفاع ضغط الدم / 
زراعة الكلى

مجال االتصاالت

2 غرب

2 شرق

2L
العالج المھني 
والعالج الطبیعي 
والتخاطب

قاعة. المؤتمرات
A, B, C مقھى

قاعة المؤتمرات
المرئیة

Garden of
 Hope 

(حدیقة األمل) 
(عامة)

F

3M

3K

أمراض الدم 
واألورام

تصویر الثدي الشعاعي 
لفحص الكثافة في 
مختبر سحب الدم 

الطب الباطني العام

قاعة 
E & F

H قاعة

Williamson
رقم 371

صنع القرار المشترك (تصوره 
ومعالجتھ وأداءه)

3P

3 غرب

3 شرقي

األمن

3S
تصویر الثدي 

بالموجات فوق الصوتیة

المركز الجنوبي

3A
جراحة العظام

• البنك
(ATM) ماكینات الصراف اآللي •

3C

عیادة األلم
مركز العمود الفقري

الحقن الطبي
جراحة العظام 

ثالثیة األبعاد
D 

طب األعصاب
جراحة األعصاب

جراحة العظام
مخطط الدماغ الكھربائي

خدمات األوعیة الدمویة 

3V

3Z

Fuller

3T
األشعة 

التشخیصیة

• خدمات الترجمة الفوریة
• إدارة العنایة

  • الخدمة الكھنوتیة

• قسم الدخول
• الخدمات المالیة 

   للمرضى

قاعة 
A-D

AH

FE

B
C
D

المركز الشرقي المركز الشرقي

مقھى 
المركز الشرقي

مكتب المركز الشمالي
االستعالمات

• متجر الھدایا
• المطعم

• المتجر العام
 OrthoCare معدات •

الساحة 
المركزیة

وحدة الرعایة 
المركزة 3 شمالي

التصویر بالرنین المغناطیسي
تصویر األوعیة الدمویة
األشعة المقطعیة
الطب النووي
التصویر المقطعي باإلصدار
 البوزیتروني\ التصویر المقطعي المحوسب

الطابق الثالث

المصلى الكنسي

صیدلیة مركز دارتموث ھتشكوك

You Are Here

You Are Here

• Credit Union
• Hair Salon
• Travel Agency

F

الطابق الرابع
أمراض الجھاز الھضمي
الجراحة العامة
الطب المھني.

G .قاعة

جیزل
2 & 1

4B
طب العیون

عیادة العیون

4I

4A
خدمات القلب

وحدة العنایة المركزة
4 الجنوب

وحدة العنایة الخاصة المركزة

وحدة العنایة المركزة
شمال 4

 مركز الرعایة
 البیطریة
الحرجة

4 غرب

4 شرقي

انتظار العنایة الحرجة

4W
البرنامج الفوري
انتظار الجراحة

المركز الشرقي المركز الشرقي
4H

الطابق الرابع

4V
خدمات قبل الدخول
االختبار (اختبار األجھزة المحمولة)

4T
التنظیر
اختبار الحركة

مكتب االستعالماتمركز التثقیف الصحي

4F
سمعیات األنف 

واألذن والحنجرة

4M
مركز التئام الجروح
وحدة البحوث السریریة
جراحة تجمیلیة
عالج األرجل

Williamson
#471 خدمات 

القلب

5 غرب

5 شرقي

الطابق الخامس

5M

5l
طب أمراض النساء والتولید
طب األمراض البولیة النسائیة

5D
الطب النفسي

5C
طب الغدد الصماء
األمراض المعدیة
الطب الرئوي
اختبار الرئة
الروماتیزم

مكتبة العلوم الصحیة

الطھي
قاعة. المؤتمرات.

جناح الوالدة العنایة المركزة لحدیثي الوالدة

5A قاعة المؤتمرات

5A    5B
سحب الدم

جراحة الفم
الرعایة التلطیفیة

جراحة المسالك البولیة

مرآب للسیارات
(مدخل المبنى الطابق 4)

المركز الشرقي

الطابق السادس

الطابق السادس
طب األطفال

 مستشفى األطفال
 في دارتموث
 ھتشكوك
مركز األسرة
(مكان مولي)

6M
الحساسیة للكبار / األطفال
أخصائیو طب األطفال

مرآب للسیارات
(مدخل المبنى الطابق 4)

ردھات عمومیة

مصعد

الّدَرج

قاعة المؤتمرات

مكتب االستعالمات

غرفة االستراحة

غرفة استراحة عائلیة مزودة 
بركن لتغییر المالبس للكبار
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