Swedish Ballard መገልገያዎች

Swedish Ballard Amenities (Amharic)

ወደ Swedish እንኳን ደህና መጡ

ስለ Ballard ካምፓስ
ካፌዎች፣ ምግብ ቤቶች፣ ቡቲኮች እና የጤና ክለቦች መካከል፣ የሚከተሉትንም ጨምሮ የተለያዩ የጤና አገልግሎቶችን
የሚያቀርብ፣ በትክክል ዓለም አቀፋዊ ደረጃ የያዘ አጠቃላይ የሕክምና ማዕከል እዚሁ ይገኛል፥
•• የተስፋፋ፣ ንድፉ ዳግመኛ የተዘጋጀ፣ በታካሚ ላይ ያተኮረ የድንገተኛ ሕክምና ክፍል
•• በ OB/GYN፣ የቤተሰብ ሐኪም ወይም በሙያው በሰለጠኑ የነርስ-አዋላጅ እንዲወልዱ ምርጫ የሚሰጥ፣
እጅግ የላቀ ዘመናዊ የልጅ ማዋለጃ ማዕከል
•• የተለያዩ ዓይነቶች የቀዶ ጥገና ሕክምናዎች
•• ከሆስፒታሉ በር ጎን በ Tallman Building ውስጥ የሚገኙ የሕክምና ባለሞያዎችና አገልግልቶች
•• የ Swedish Cancer Institute Radiation Treatment Center
(በስውዲሽ ካንሰር ኢንስቲቱት የጨረራ ሕክምና ማዕከል)
ከዋና ዋና ነጥቦች ውስጥ ጥቂቶቹ፥
የድንገተኛ ሕክምና አገልግሎቶች ዘመናዊው የድንገተኛ ሕክምና ክፍላችን የድንገተኛ ሕክምና ደረጃ መመዘኛ መዳቢ ነው። ከአሁን በኋላ

በመቆያ ክፍል ውስጥ ለረጅም ሰዓታት መጠበቅ አይኖርብዎትም። ያለ ቀጠሮ የድንገተኛ ሁኔታ ካጋጠመዎት፣ ወዲያዉኑ ወደ ግል ሕክምና
ክፍል ይወሰዱና ሁኔታዎ ተገምግሞ ሕክምና ከታዘዘልዎት ወዲያዉኑ ሕክምናው ይጀመርልዎታል።
የራጂ አገልግሎት ማዕከል አብዛኛዎቹን የራጂ አገልግሎቶች - MRI፣ የ 16-ክፍፍል CT፣ አልትራሳውንድ እና የራጂ አገልግሎቶችን ጨምሮ

- በአንድ ቦታ። ማሞግራፊ እና የአጥንት ጥንካሬ (ዴንሲቲ) ራጂ (DEXA) አገልግሎቶች በ Women’s Imaging Center ውስጥ በዋናው
ሆስፒታል ሕንጻ ሁለተኛው ፎቅ ላይ ይገኛሉ።
የመጀመሪያ ደረጃ ሕክምና ለልጆችዎ ወይም ለወጣት ልጆችዎ፣ ወይም ለእርስዎ፣ የመጀመሪያ ደረጃ ሕክምና ሐኪም እየፈለጉ ከሆነ ልንረዳዎት

እንችላለን። የመጀመሪያ ደረጃ ሕክምና አገልግሎቶቻችን የልጆች (ፔድያትሪክ) እና የወጣቶች ሕክምና፣ ዓመታዊ የአካል ምርመራ፣
የቤተሰብ፣ የአረጋውያንና የውስጥ ሰውነት መድሃኒትና የስኳር በሽታ ሕክምናን ያጠቃልላሉ። የቅዳሜ ዕለት ቀጠሮዎችንም እንይዛለን።
የ OB/GYN ስፔሳሊስቶችና የ Midwifery & Women’s Health (የአዋላጆችና የሴቶች ጤና)፣ እድሜያቸው ከወጣትነት እስከ የወር አበባ

ማቆሚያ እድሜ ድረስ ለሆናቸው ሴቶች የተሟላ የአዋላጅና የማህጸን ሕክምና አገልግሎቶች ይኖራሉ። በእርግዝናቸው አነስተኛ አደጋ
ሊያጋጥማቸው የሚችሉ ሴቶች፣ በእርግዝናቸው ወቅት፣ ልጅ ሲውልዱና ከወሊድ በኋላ፣ እንክብካቤ የሚያቀርቡላቸው በሙያ የሰለጠኑ
አዋላጅ ነርስ ሊመርጡ ይችላሉ።
በሲያትል ባላርድ የሚገኙ ወጌሻዎች (Orthopedic Specialists of Seattle, Ballard) እግርዎ፣ ጉልበትዎ፣ ወገብዎ፣ የእጅዎ አንጓ፣

ክርንዎ ወይም ትከሻዎ ላይ ህመም ከተሰማዎ ፣ እነዚህ ልዩ የሕክምና ባለሙያዎች ሊረዱዎ ይችላሉ። ከስፖርት ጋር የሚገናኙ መድሐኒቶች፣
የአጥንት መጋጠሚያን መመልከትና መጋጠሚያንም በቀዶ ጥገና መተካትን ጨምሮ፣ ሁሉንም የወጌሻ ሕክምና አገልግሎት ዘርፎችን
ያጠቃልላሉ።
የነቀርሳ ምርመራና ሕክምና Swedish Ballard፣ የጡትና የደንዳኔ ነቀርሳ ምርመራን፣ እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የሆነ የተመላላሽ ሕክምናና

የጨረራ (ሬዲዬሽን) ሕክምና አገልግሎቶችን የሚያጠቃልሉ የተለያዩ የነቀርሳ አገልግሎቶችን ይሰጣል። The Swedish Cancer Institute
Radiation Treatment Center (RTC)፣ በ Ballard ካምፓስ የሚገኝ ሲሆን፣ በጣም አነጣጥሮ ሊመታ የሚችል፣ እጅግ በጣም ጠንካራ፣
TomoTherapy® Hi-art® የተባለውን የጨረራ የሕክምና ዘዴ የሚያቀርብ፣ በ Seattle ሜትሮፖሊታን ውስጥ የመጀመሪያው ነው።

በ Swedish ያሉ አገልግሎቶች
ካፌና ኤስፕሬሶ
የ Dockside Café፣ ለቁርስ፣ ምሳና እራት፣ ጤናማ የሆኑ አማራጮች የሚያቀርብ ሲሆን፣ በየቀኑ ከ 7 ጠዋት እስከ 7 ከሰዓት ክፍት ነው።
ይህ ካፌ በሆስፒታሉ በመጀመሪያ ፎቅ ላይ የሚገኝ ሲሆን፣ እቤት ውስጥ የተሰሩ ሾርባ፣ ሳንድዊች፣ ሰላጣና በየቀኑ በልዩ የሚዘጋጁ (ስፔሻል)
ምግቦችን ያቀርባል። ጎብኚዎች ደግሞ፣ ከተለያዩ የምግብ ዓይነቶች ውስጥ መርጠው በማዘዝ ሰፋ ባሉ የመመገቢያ አማራጮች ከ 7 ጠዋት
እስከ 8 ከሰዓት - መጠቀም ይችላሉ። ከማንኛውም የግቢ ስልክ በውስጥ ስልክ ቁጥር 3-3333 ይደውሉ።

የስጦታ መደበር (ጊፍት ሾፕ)፣ ካሽ ማሺን
አበባን ወይም ልዩ ስጦታዎችን ለመግዛት የስጦታ መደብራችንን መጎብኘትዎን አይርሱ። በሁለተኛው ፎቅ ላይ በ B ኤሊቬተር አጠገብ
ይገኛል። በአንደኛው ፎቅ ላይ በ B ኤሊቬተሮች አጠገብ የካሽ ማሺን ያገኛሉ እንዲሁም ደግሞ፣ ከዋናው መግቢያ በርና ከድንገተኛ ሕክምና
ክፍል ውጭ የጋዜጣ ማስቀመጫ ያገኛሉ።

የኪነ ጥበብ ስራዎች ስብስብ
ከ 100 በላይ የሚሆኑ የኪነ ጥበብ ስራዎች የ Swedish Ballard ግድግዳዎችን አጊጠዋል። ይህ የህዝብ የኪነ ጥበብ ስብስብ፣ ለታካሚዎች፣
ጎብኚዎችና ሥራ ባልደረቦች የሰባዊነትና የብልጽግና ስሜት ለመፍጠር ሆስፒታሉ ያደረገው ያላሰለሰ ጥረት ውጤት ሲሆን በከፊል
የሚደገፈውም በልገሳ በሚገኝ ገንዘብ ነው።

የጸሎት ቤት፣ ቄሶች
የጸሎት ቤትና የማሰላሰያ (ሜዲቴሽን) ክፍል በ 3 North ይገኛል። የህብረ ቤተክሪስቲያን የቁርባን ( Interdenominational
Eucharistic) አገልግሎቶች እሮብ ዕለት ጠዋት በ 11 ጠዋት ላይ ይካሄዳሉ። ስሜት ነክ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ታካሚዎችና ቤተሰቦች
ቄሶች ተዘጋጅተዋል። ከ 5 ከሰዓት በፊት ከሰኞ እስከ ዓርብ፣ ቄስ እንዲቀርብልዎት ለመጠየቅ፣ በ 206-782-2700፣ በውስጥ ቁጥር
35615 ይደውሉ። ከ 5 ከሰዓት በኋላና ቅዳሜና እሁድ ላይ፣ በ 206-386-6000 ይደውሉ።

የጤና መረጃ
ነጻ የጤና መረጃ በሁለተኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው የ Swedish Ballard Health Resource Center (HRC)፣ ይገኛል። ተጨማሪ መረጃ
ለማግኘት በ 206-781-6302 ይደውሉ።

በከተሚ አካባቢ፥ የአቅራቢያ መስተናገጃ ቦታዎች
ከከተማ ውጭ የሚመጡ ጉብኚዎች፣ የሚከተሉትን ሆቴሎችንና ሞቴሎችን በ Swedish Ballard አቅራቢያ
ሊያገኙ ይችላሉ፥
Ballard Inn

Days Inn

Hotel Ballard

5300 Ballard Ave. N.W.
Seattle, WA 98107
206-789-5011

9100 Aurora Ave. N.
Seattle, WA 98103
206-524-3600

5216 Ballard Ave. N.W.
Seattle, WA 98107
206-789-5012

Ballard ያሉ የመመገቢያ አማራጮች
ባቅራቢያ ያሉ ምግብ ቤቶች፥
Ballard Loft

Ray’s Boathouse

Veraci Pizza

5105 Ballard Ave. N.W.
Seattle, WA 98107
206-420-2737

6049 Seaview Ave. N.W.
Seattle, WA 98107
206-789-3770

500 N.W. Market St.
Seattle, WA 98107
206-525-1813

Bitterroot

Red Mill Burgers

Volterra

5239 Ballard Ave. N.W.
Seattle, WA 98107
206-588-1577

3058 N.W. 54th St.
Seattle, WA 98107
206-784-1400

5411 Ballard Ave. N.W.
Seattle, WA 98107
206-789-5100

Matador

Señor Moose Café

Wild Mountain Café

2221 N.W. Market St.
Seattle, WA 98107
206-297-2855

5242 Leary Ave. N.W.
Seattle, WA 98107
206-784-5568

1408 N.W. 85th St.
Seattle, WA 98117

Pagliacci Pizza

Seattle India Bistro

Thai Siam

851 N.W. 85th St.
Seattle, WA 98117
206-726-1717

2301 N.W. Market St.
Seattle, WA 98107
206-783-5080

8305 15th Ave. N.W.
Seattle, WA 98117
206-783-3668

ምግብ የሚያደርሱ ምግብ ቤቶች፥

የ Ballard ካምፓስ ካርታ
B A R N E S

AV E .

N . W.

1

Ballard
Medical Plaza

የሰሜን
ኤሊቬተሮች

Tallman
Skybridge

ማዕከላዊ
ኤሊቬተሮች

የደቡብ
ኤሊቬተር

Tallman
Building
Garage
Skybridge
(ከፎቅ መተላለፊያ
ድልድይ)

የድንገተኛ
መግቢያ

ዋና መግቢያ

P L .

TA L L M A N

ሰሜ
ን

R U S S E L L

AV E .

N . W.

የ Tallman ህንጻ ማውጫ

ሁለተኛ ፎቅ

አራተኛ ፎቅ
OB/GYN ልዩ የሕክምና ባለሙያዎችና
አዋላጆች እና የሴቶች ጤና

የራጂ አገልግሎት ማዕከል

አምስተኛ ፎቅ

ሶስተኛ ፎቅ
የመጀመሪያ ደረጃ ሕክምና

Orthopedic Specialists of Seattle,
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