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  حول معلومات
  [Information about Visiting Times] الزيارة مواعيد

 
 (NHS) الوطني�ة الص�حية الخ�دمات لهيئ�ة التابع�ة Greater Glasgow and Clyde مؤسس�ة ل�دى الحادة اآلالم خدمات قسم يعكف
 .والموظفين وأقاربهم المرضى من كالً  شملت صائيةاستق لدراسة استجابة يأتي اإلجراء هذا بأن علًما الزيارة؛ مواعيد توحيد على

 
 الرعاي��ة ومق��دمي أق��اربهم م��ع أوق��اتهم يقض��ون ال��ذين المرض��ى عليه��ا يحص�ل الت��ي المن��افع تعزي��ز ب��ين الت��وازن تحقي��ق ف��ي ه��دفنا ويتمث�ل
 بأم�ان المرضى مباشرة نطقةم إلدارة الموظفين حاجة وكذلك الراحة على الحصول في للمرضى الماسة الحاجة وبين وأصدقائهم الصحية
 .وكفاءة

 
 

 الزيارة مواعيد
  -:بين ما بنا الخاصة الزيارة مواعيد تتراوح
 مساءً  8:30و مساءً  1:30

 الم�دة ط�وال البق�اء ال�زوار عل�ى يتع�ين ال أن�ه مالحظ�ة م�ع مرض�اهم؛ لزي�ارة لألش�خاص مرون�ة يتيح المواعيد في النظام هذا أن شك الو
 .رةللزيا المخصصة الكاملة

 
 ك�انوا إذا قص�يرة لفت�رة الجن�اح أو الغرف�ة مغ�ادرة من�ك الموظفون يطلب قد الزيارة، مواعيد وخالل األحيان بعض في أنه مالحظة يرجى
 .آدميتهم واحترام المرضى خصوصية على للحفاظ وذلك المنطقة؛ في له الصحية الرعاية وتقديم المريض لخدمة بحاجة

 
 ي�ؤثر ق�د مم�ا الزي�ارة؛ أوق�ات خ�الل الفحوص�ات أو االختب�ارات أو الع�الج أو الرعاي�ة تلقي إلى -ألحيانا بعض في - المريض يحتاج وقد

 .فحوصات أو عالج أي إجراء المقرر من كان إذا ما لمعرفة الموظفين مراجعة يرجى ثمّ  ومن .للمريض زيارتك فترة طول على بدوره
 
 

 الطبية للرعاية الخاضعة الوجبات أوقات
 تن�اول بإمك�انهم وأن وجب�اتهم تن�اول أوق�ات خ�الل إزع�اج ألي المرض�ى تع�رض ع�دم م�ن التأك�د إل�ى دوًم�ا نه�دف أنن�ا إل�ى شارةاإل تجدر

 .تعجيل أو إسراع أي دون طعامهم
 

 تن�اول خالل صديقك أو لقريبك العون يد تقديم في ترغب كنت إذا ما بمعرفة لهم والسماح األوقات هذه بشأن الموظفين إلى التحدث يرجى
 .وجباتهم

 
 

 العدوى مكافحة
 المرض�ى ك�ل م�ن نطل�ب فإنن�ا الع�دوى، انتش�ار وق�ف ف�ي المس�اعدة تقديم في ورغبة .بالغة بأهمية المستشفيات في العدوى مكافحة تحظى

 م�ن الج�ل ه�ذا اس�تخدام ويمكن�ك .الي�دين معق�م ج�ل باس�تخدام المستش�فى جن�اح م�ن الخ�روج أو بال�دخول يقومون الذي والموظفين والزوار
 الي�دين معق�م ج�ل م�ن بخاخات عدة يتوافر بأنه علًما طبيعي؛ بشكل ليجف وتركه اليد كريم مثل التدليك مع اليدين على منه القليل بخ خالل
 .المكان أرجاء جميع في وكذلك الجناح مدخل لدى

 
 .بالمستشفى العمل طاقم أفراد أحد من تستفسر أن فيرجى شكلها، من متأكد غير كنت أو البخاخات هذه من ألي رؤيتك عدم حال وفي

 
 .لديك المتاحة الكراسي - ذلك من بدالً  – استخدم بل المريض، سرير على الجلوس عدم يرجى

 
 لدي�ه بشخص اتصال على كنت أو قيء أو إسهال أو برد أو سعال وجود على مؤشرات أي لديك كان إذا بالزيارة القيام عدم كذلك ويرجى

 على للحصول العام بالممارس االتصال يرجى ذكره، سبق مما أيٌ  لديك كان إذا .المائي الجدري المثال سبيل على المعدية، األمراض أحد
 .ذلك بشأن المشورة

 
 

 مريض لكل الزوار عدد
 م�نهم فس�نطلب الزوار، من اثنين من أكثر المرضى أحد لدى كان وإذا .واحد وقت في مريض لكل فقط الزوار من اثنين بوجود نسمح إننا

 .المستشفى جناح خارج االنتظار



 بزي�ارة عاًم�ا 12 ع�ن أعم�ارهم تق�ل ال�ذين األطف�ال نش�جع ال فإنن�ا ذل�ك، وم�ع .بزيارت�ه الم�ريض أحف�اد أو ألطفال فقط سنسمح بأننا علًما
 .المريض

 
 الجن�اح مس�ؤول مراجعة يرجى ولذا ولة؛المسؤ الممرضة/المسؤول الممرض لتقدير الفتيات/والفتيان واألطفال الرضع زيارة وتخضع هذا

 .األوقات جميع في لإلشراف خضوعهم مع بالغ فرد بُصحبة األطفال يكون أن فيجب الزيارة، بتلك السماح حال وفي .مسبًقا
 
 

 المحمولة الهواتف
 إذا م�ا بمعرف�ة ل�ك للس�ماح عالم�ات منتتض� المناطق هذه بأن علًما بذلك؛ للقيام اآلمنة المناطق في إال المحمولة الهواتف استخدام يمكن ال

 يرج�ى .المن�اطق ه�ذه مك�ان ع�ن الجن�اح م�وظفي س�ؤال أيًض�ا ويمكن�ك .عدم�ه م�ن المن�اطق هذه في المحمول هاتفك استخدام بإمكانك كان
  .المحمول لهاتفك استخدامك عند اآلخرين المرضى مراعاة على الحرص

 حماي��ة ف��ي رغب��ة وذل��ك المستش��فى؛ م��ن ج��زء أي ف��ي فوتوغرافي��ة ص��ور اللتق��اط تبك��اميرا الم��زودة المحمول��ة الهوات��ف اس��تخدام يحظ��ر
 .المرضى كل خصوصية

 
 

 التهاون عدم سياسة
 م�ن نوع أي إزاء التهاون عدم سياسة بتبني الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة قامت

 أو للمرضى وإزعاًجا مضايقة يسبب سلوكهم كان حال في المستشفى مغادرة الزوار من لموظفونا يطلب وقد .الجسدية أو اللفظية اإلساءة
  .الموظفين من غيرهم

 
 

 التدخين منع سياسة
 عمله�ا؛ ف�ي الت�دخين من�ع سياس�ة تبن�ي إل�ى الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة تهدف
 م�دخل أي أو المستش�فى م�دخل أو الوطني�ة الص�حية الخ�دمات هيئ�ة يخ�ص مبن�ى أي ف�ي باًتا منًعا السياسة هذه ببموج التدخين ُيمنع حيث
 .السيارات انتظار ساحة أو أرٍض  أو آخر

 
 

 المعلومات من المزيد
 .العمل طاقم أفراد أحد من االستفسار يرجى سؤال، أي لديك كان إذا
 


