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إذا أردت الحصول على ھذه الوثیقة بصیغة برایل، أو شریط سمعي، فالرجاء االتصال 

 6509 201 0141 :على
 201 0141 :إذا أردت الحصول على ھذه الوثیقة بلغة أخرى، فالرجاء االتصال على

6509 
 
Ma tha sibh ag iarraidh an fhiosrachaidh seo ann an cànan 
eile, cuiribh fios gu: 
 

 
 
 

 6509 201 0141 :رقم الھاتف
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 أرقام الھواتف
 ☎ )البدالة(

Blawarthill Hospital 0141 211 9000 
The Beatson West of Scotland 
Cancer Centre 

0141 301 7000 
 

Drumchapel Hospital  0141 211 6000 

Gartnavel General Hospital 0141 211 3000 

Glasgow Homeopathic Hospital 0141 211 1600 

Glasgow Royal Infirmary 0141 211 4000 

Inverclyde Royal Hospital 01475 633777 

Lightburn Hospital 0141 211 1500 

Mansionhouse Unit 0141 201 6161 

Mearnskirk House 0141 616 3742 

Royal Alexandra Hospital 0141 887 9111 

Southern General Hospital 0141 201 1100 

Stobhill Hospital 0141 201 3000 

The Princess Royal Maternity 0141 211 5400 

Vale of Leven 01389 754121 

Victoria Infirmary 0141 201 6000 

Western Infirmary 0141 211 2000 
 

 .الرجاء استخدام خدمة ترحیل النص إن لزم األمر 
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ال  شخص الم سؤول ع ن جن  اح   ’ قابل ة الكبی  رة الممرض ات أو  ‘تی ب بكلم ة   یق صد ف ي ھ  ذا الك  
 . العالج
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نأمل أن تكون المعلومات التالیة بمثابة دلیل لكم ولعائلتكم أو مانحي الرعایة ح ول   
الرجاء إخبارنا بأقصى سرعة ممكن ة   .ما یمكن توقعھ عند الحضور إلى المستشفى    

ی  ث إن الفری ق الطب  ي ل  دینا س  وف یب  ذل   إذا ك ان ل  دیكم أي أس  ئلة أو استف  سارات ح  
 .قصارى جھده لمساعدتكم

 
  NHS Greater Glasgow and Clydeیھدف قسم

 Acute Services Division إلى: 
 تلبیة احتیاجات الرعایة الصحیة الخاصة بك، •

 و
 .االستمرار في تحسین نطاق وجودة الخدمات المتاحة للمرضى •

 
 

 قبل الحضور إلى المستشفى
 :إخبارالرجاء 

 .عائلتك أو أصدقائك حول أمن البرید وأمن منزلك •
 Department of Work and(وزارة العم   ل والمعاش   ات  •

Pensions  (–    إذا كن  ت تح صل عل  ى إعان  ات، فعلی ك االت  صال بھ  ذه 
الوزارة من أجل الحصول على مشورتھم حی ث إن إقامت ك ف ي المست شفى       

 .قد تؤثر على اإلعانات التي تحصل علیھا
 Social Work(ض   ة المقاطع   ة وق    سم العم   ل االجتم   اعي     ممر •

Department ) (   ،ب  شأن أي م  ساعدة ف ي المن  زل، أو م  انحي الرعای  ة
 .إن كان ذلك ممكًنا) الخ

 
 :الرجاء إخبار جناح العالج المستشفى

إذا كنت أصبت مؤخًرا بأي أمراض مثل الحمى، أو اإلسھال، أو القيء، أو أي  •
 .طفح جلدي، أو بقع

 .نت بحاجة إلى معدات متخصصةإذا ك •
إذا كنت أحد مانحي الرعایة، فإن ھذا قد یؤثر على إقامتك في المستشفى، أو  •

 .عند عودتك إلى المنزل
 .إذا كنت بحاجة إلى دعم مترجم فوري أو االتصاالت •
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 الحضور إلى المستشفى
 ما الذي یتعین علیك أن تحضره معك

 :ج إلى إحضارھا معكفیما یلي قائمة بالبنود التي قد تحتا
 خطاب دخول المستشفى •
 . كافة األدویة الطبیة التي تتعاطاھا حالًیا بما فیھا الفیتامینات والمنتجات العشبیة •

 .وإن أمك ن، إح ضار قائم ة حدیث ة بكاف  ة األدوی ة الخاص ة ب ك وكیفی ة تعاطیھ  ا        
 .حیث قد تحتاج إلى استخدام ھذه األدویة أثناء إقامتك في المستشفى

 الحمام والمناشفأدوات  •
 مالبس نوم أو بیجامات •
 جلباب وشباشب •
 نظارتك إن كنت بحاجة إلیھا والعلب الخاصة بھا •
أش یاء ت  ود قراءتھ ا أو أي م  واد أخ رى للم  ساعدة ف ي الترفی  ھ ع ن نف  سك أثن  اء         •

 اإلقامة 
فالرج  اء إح  ضار حاوی  ة مع  ك  ) أس  نان ص ناعیة (إذا كن ت ت  ستخدم طق  م أس  نان    •

 جل تخزینھاواكتب علیھا اسمك من أ
 أدوات المساعدة على السمع والعلب الخاصة بھا •
 أیة أشیاء أخرى قد یطلبھا منك الفریق الطبي أن تقوم بإحضارھا •
تفاصیل أي مواعید مع المستشفیات أو العیادات المقرر إجراؤھ ا أثن اء إقامت ك      •

 .في المستشفى
یرة م  ن نظ  ًرا ألن م  ساحة التخ  زین مح  دودة، فالرج  اء أن تح  ضر مع  ك كمی  ة ص  غ   

 .المالبس
 

 ما الذي یتعین علیك أال تحضره معك
ال تحضر معك أي مواد كحولیة أو مواد غیر قانونیة، حیث إننا ال نسمح بوجودھ ا   

 .في المستشفى
 األموال واألشیاء الثمینة

ال تح   ضر مع   ك أی   ة مب   الغ مالی   ة، أو أش   یاء ثمین   ة، أو مج   وھرات، أو متعلق   ات    
 .شخصیة

 
تتحمل المسؤولیة عن ضیاع أو تلف المتعلقات الشخصیة إال حیث إن المستشفى ال 

 .إذا تم تقدیمھا إلى الفریق الطبي إلیداعھا في األمانات
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ربم ا تحت اج إل ى إح ضار مبل غ ص غیر مع ك م ن أج ل إج راء االت صاالت الھاتفی ة،             
 .وشراء الجرائد، الخ

 ف   ي إذا أح  ضرت أغ  راض ثمین   ة، أو مبالغ  ة مالی   ة كبی  رة، فیمكن   ك إی  داعھا       •
س وف نق وم    .الرجاء سؤال الممرضة أو القابلة من أجل ترتیب ذل ك      .األمانات

 . بإجراء ترتیبات من أجل إعادة األغراض الخاصة بك عند عودتك إلى المنزل
الرجاء مالحظة أننا عادة ما نقوم بإعادة أي مبالغ نقدیة یتم إیداعھا في صورة  

 .شیك
م ل دون إخط ار م سبق، أم ا ف ي      یمكنك س حب مب الغ ص غیرة أثن اء س اعات الع       •

 ساعة قبل إجراء عملی ة  24حالة المبالغة الكبیرة فإننا نحتاج إلى فترة إخطار     
 .السحب

 
 اإلسعاف أو سیارة اإلسعاف

إذا احتج ت إل ى اإلس  عاف أو س یارة اإلس  عاف م ن أج  ل أس باب طبی  ة، ف إن الفری  ق        
م ساحة مح دودة،   ونظ ًرا ألن ال  .الطبي في المستشفى سوف یعمل على ترتیب ذل ك   

ف  سوف ی  تم نق  ل الم  رافقین فق  ط إذا كان  ت ھنال  ك حاج  ھ ل  ذلك م  ن أج  ل األغ  راض       
 . الطبیة

وإذا لم تكن بحاجة إلى اإلسعاف أو سیارة اإلس عاف، فالرج اء االت صال ح اًال عل ى       
 وإخب ار ال شخص الم سؤول باس مك، وعنوان ك، ورق م       1333 389 0800ال رقم  

 .ھاتفك، وتاریخ دخول المستشفى
 

 أثناء اإلقامة في المستشفى
 سریة المعلومات الصحیة

یلت  زم جمی  ع أع  ضاء الفری  ق الطب  ي بق  انون مزاول  ة الخ  دمات ال  صحیة الوطنی   ة          
)NHS Code of Practice  (بشأن حمایة سریة معلومات المرضى. 

إذا كن  ت ترغ  ب ف  ي معرف  ة المزی  د ع  ن كیفی  ة قیامن  ا بحمای  ة معلومات  ك ال  صحیة،     
 Health Records(عل   ى م   دیر ال   سجالت ال   صحیة    فالرج   اء االت   صال  

Manager  (    ف  ي المست  شفى الخ  اص ب  ك أو اطل  ب م  ن أع  ضاء الفری  ق الطب  ي
 .الحصول على نسخة من كتیب التوجیھات

 
 عند الوصول إلى المستشفى

الرج اء الوص  ول إل  ى المنطق ة المح  ددة ف  ي خط  اب دخ ول المست  شفى الخ  اص ب  ك      
 سوف یعم ل أف راد الفری ق الطب ي عل ى تأكی د       حیث .وتسلیمھ إلى موظف المستقبل    
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جیل غسل ینبغي على كل شخص یصل إلى جناح العالج أن یقوم باستخدام . بیاناتك
 ، قبل الدخول الیدین المتاح

 ).الرجاء مراجعة قسم التحكم في العدوى وجیل غسل الیدین. (إلى جناح العالج
 

 .د وصولك إلى جناح العالجوسوف یقوم أحد أفراد الفریق الطبي بالترحیب بك عن
وسوف یقدمون لك سوار الھویة الشخصیة الذي یتعین علیك ارتداؤه في كافة 

الرجاء إخبار أفراد الفریق الطبي إذا كانت  .األوقات أثناء إقامتك في المستشفى
وسوف یوضحون . المعلومات غیر صحیحة، أو تالشت، أو إذا سقط السوار منك

 :ویوجھون لك عدًدا من األسئلة من ضمنھا ما یليلك تجھیزات جناح العالج 
 

التفاصیل الشخصیة، ومن بینھا معلومات عن األس رة وم انحي الرعای ة، وم ن       •
الذي تریده أن یشترك في اتخ اذ الق رارات الخاص ة برعایت ك أثن اء إقامت ك ف ي          

 .المستشفى
 تاریخك الطبي السابق، وحالتك الصحیة الحالیة وسبب دخولك المستشفى •
 ة أدویة تتعاطاھاأی •
 أي إصابات حدیثة بالعدوى •
 معلومات عنك مثل أصلك العرقي •
 أي أغراض ثمینة قمت بإحضارھا •
  أیة مشاكل في النظر، أو الحدیث، أو السمع، أو أي إعاقات أخرى •

 
 

 . یمكن توفیر معدات خاصة لذلك–أیة مشاكل مع القدر على التحرك  •
 .أیة مشاكل في البلع أو االحتیاجات الغذائیة •

 
 ماذا لو كنت بحاجة إلى معلومات، أو مشورة، أو دعم إضافي؟

تشفى فإن أفراد الفریق الطبي یھدفون إلى بذل قصارى جھدھم عندما تكون في المس
  .من أجل مساعدتك وتقدیم الدعم لك

وتتبع المستشفى سیاسة تقدیم عنایة تلب ي احتیاجات ك البدنی ة، والنف سیة، والروحی ة،          
  .والثقافیة، واالجتماعیة

 

 : الفردیةوفیما یلي بعض الطرق التي تقوم المستشفى من خاللھا بتلبیة احتیاجاتك
 تقدیم خدمة الترجمة الفوریة للمرضى الذي ال یتحدثون اللغة اإلنجلیزیة •
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 تقدیم مترجم بلغة اإلشارات للمرضى المصابین بالصمم •
 تقدیم طعام یلبي احتیاجاتك الدینیة والثقافیة •
تنظیم خدمات كھنوتیة في المستشفى لمساعدتك في التحدث عن أیة م شاكل أو     •

 .مخاوف
 ي إجراء زیارات من الكنائس أو المجتمعات الدینیةالمساعدة ف •
لل  زوار ) أو األم  اكن المقدس  ة(ض مان ت  وفیر غ  رف ھادئ  ة ف  ي مراك  ز العب  ادة     •

 .والمرضى الذین یریدون الحصول على راحة روحیة
 .توفیر معلومات عن العمل االجتماعي عند الحاجة •

 في المستشفى وذلك یمكنك أن تطلب أي من ھذه الخدمات في أي وقت أثناء إقامتك
 .بالتحدث إلى أفراد الفریق الطبي

 .الفریق الطبي متاح ھنا من أجل تقدیم الدعم لك بكل طریقة ممكنة :وتذكر أن
 

 المعلومات
إذا رغب ت أن  ت أو أح  د أقارب ك ف  ي مناق  شة أي جان ب م  ن جوان  ب الرعای  ة أو       •

ضة أو العالج مع الطبیب الخاص بك، فالرجاء ترتیب موعد عن طریق الممر
 .القابلة أو سكرتیرة الطبیب

 .وسوف نطلب الحصول على موافقتك بشأن أي عالج أو إجراء عملیة •
إذا ك ان أح د أقربائ  ك أو م انح الرعای  ة الخ اص ب  ك لدی ھ ال  صالحیة ف ي اتخ  اذ         •

قرارات تتعلق بحالتك الصحیة، ومن ضمنھا الع الج، بموج ب ق انون الب الغین         
فالرجاء التأكد )  Adults with Incapacity Act(الذین یعانون من العجز 

 ).مثل توكیل، أمر تدخل، أو أمر وصایة(من إخبار أفراد الفریق الطبي بھذا 
س وف تق وم    .إن لدیك الحق ف ي الوص ول إل ى ال سجالت ال صحیة الخاص ة ب ك         •

 .كبیرة الممرضات أو القابلة بإخبارك بما ینبغي علیك فعلھ
إذا كنت تشعر أن ھذا أم ر ض روري،    .إن لدیك الحق في طلب مشورة أخرى   •

 .فالرجاء طلب ذلك من االستشاري المسؤول عن الرعایة الخاصة بك
إذا كنت بحاجة إلى شھادة طبیة فیمكنك الحصول علیھا من الممرضة الخاصة  •

 .بك
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 تعلیم الطالب والبحث الطبي

ًء یعتبر التعلیم السریري وت دریب ط الب الط ب، والتم ریض والمھ ن األخ رى ج ز         
وإن لدیك الحق في تقری ر م ا إذا كن ت تری د الم شاركة ف ي        .أساسًیا من إطار عملنا    

وس  وف یطل  ب من  ك ذل  ك قب  ل إج  راء االست  شارة    .تعل  یم الط  الب أو البح  ث الطب  ي 
 .الطبیة الخاصة بك

 
 التحكم في العدوى وجل غسل الیدین

ن أج  ل  وم   . ی  شكل ال  تحكم ف  ي الع  دوى ف  ي المست  شفیات أم  ًرا ف  ي غای  ة األھمی  ة         
فإنن  ا نطل  ب م  ن كاف  ة المرض  ى، والزائ  رین،   الم  ساعدة ف  ي وق  ف انت  شار الع  دوى،  

وأفراد الفریق الطبي الذین ی دخلون أو یغ ادرون جن اح الع الج اس تخدام ج ل غ سل         
قم بذلك من خالل وضع كمیة قلیلة من الجل على الیدین، ودلكھما مًعا مثل . الیدین

توج د وح دات ج ل غ سل الی دین ف ي        .یعی ة ك ریم الی دین واتركھم ا یجف ا ب صورة طب     
إذا لم ت ستطع العث ور عل ى إح دى ھ ذه الوح دات أو ل م         .مدخل وأنحاء جناح العالج 

 .تكن متأكًدا منھا فالرجاء سؤال أفراد الفریق الطبي
 

 تغییر جناح العالج
 .قد نحتاج إلى أن یتم نقلك إلى جناح عالجي آخر كج زء م ن الرعای ة الخاص ة ب ك         

وث ذل ك، ف سوف نخب رك، أو نخب ر أف راد عائلت ك أو م انحي الرعای ة         وفي حال ح د  
 .الخاصین بك

 
 االنتقال إلى مستشفى أخرى

وفي  .قد نحتاج إلى أن یتم نقلك إلى مستشفى أخرى كجزء من الرعایة الخاصة بك
حال حدوث ذلك، فسوف نخبرك، أو نخبر أفراد عائلتك أو مانحي الرعایة 

 .الخاصین بك
 

 مة المختلطةأماكن اإلقا
س وف تتواج  د أثن  اء إقامت  ك ف  ي المست  شفى ف  ي منطق  ة مخص  صة ألف  راد م  ن نف  س     

وم ع ذل ك، ف إن     .الجنس مث ل وح دة أو جن اح للع الج ی ضم أف راج م ن نف س الج نس          
ھنالك بعض األماكن التي قد ال یك ون تحقی ق ذل ك ممكًن ا فیھ ا، فعل ى س بیل المث ال          

 األم اكن، س وف ی تم اس تخدام س تائر      وف ي ھ ذه   .أماكن الطوارئ والرعای ة الحرج ة  
 .لفصل كل سریر عن األخر
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 احترام الفریق الطبي
ال تتسامح المستشفى مع توجی ھ إس اءة أو القی ام ب أي ت صرف ینط وي عل ى مخالف ة           

 .وسوف تقوم المستشفى بمقاضاة أي شخص یتصرف بطریقة غیر مقبولة
 

 السالمة من الحریق
وف ي اكت شفت انبع اث دخ ان أو      .صورة منتظم ة یتم إجراء اختبار إلنذار الحری ق ب    

وفي حال اندالع  .حدوث حریق، فالرجاء إخبار أحد أفراد الفریق الطبي على الفور
 .حریق، فإن أفراد الفریق الطبي سوف یخبرونك بما یتعین علیك فعلھ على الفور

 
 التدخین ممنوع

وھ ذا یعن  ي أن الت  دخین   .ى سیاس ة ع  دم ال سماح بالت  دخین  تطب ق المست  شف  
، أو المداخل، أو ) NHS(ممنوع في أي مباني خدمات الصحة الوطنیة 

 . الممرات، أو األدوار األرضیة، أو ساحات انتظار السیارات
كما أن محاولة االمتناع عن التدخین ھي أھم خطوة تقوم بھا من أجل الحف اظ عل ى       

رك إلى المستشفى والرغبة في االمتن اع ع ن الت دخین أثن اء     في حال حضو   .صحتك
خدم ة إیق اف الت دخین    "تلقي العالج، فالرجاء التحدث إلى أفراد الفریق الطبي حول  

 ."أثناء العالج
 

 األخصائیین االجتماعیین
ویمك نھم تق دیم الم شورة أو     .یتوفر في المستشفى أخصائیین اجتماعیین عند الطلب  

 :ن عدد من األمور من ضمنھاالمعلومات لك بشأ
 االستفسارات المالیة أو اإلعانات •
 شؤون التوظیف •
 الترتیبات الداخلیة •
 تقدیم معلومات عن عدد من خدمات الرعایة االجتماعیة المتاحة في المجتمع •

 .الرجاء طلب مزید من المعلومات من أفراد الفریق الطبي
 

 الوجبات 
وللح صول   .سوف تقدم المستشفى لك قائمة من أجل اختیار وجباتك منھا     

معلومات عن الطعام "على المزید من المعلومات، الرجاء مراجعة كتیب 
م  ع العل  م أن  .وھ  و مت  اح ف  ي جن  اح الع الج  " وال صحة ف  ي المست  شفیات 
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جب  ات الوجب  ات الح  الل، أو الوجب  ات الموافق  ة لل  شریعة الیھودی  ة، أو الو  
 . النباتیة متاحة عند الطلب

 
 نوبات إعطاء الدواء

ف إن  ’ نوب ة إعط اء ال دواء   ‘عندما ترى ممرضة في زي وردي أو عالمة ت شیر إل ى       
ھذا یعني إخبار أعضاء الفریق الطبي اآلخرین، والمرضى، والزائ رین أن ھ ؤالء       

بحاج ة  وإذا كن ت   .یركزن على إعطاء الدواء وأنھ ال ینبغي مقاطعتھن الممرضات
إل  ى الم  ساعدة، فالرج  اء اس  تخدام الطن  ان حی  ث س  وف یح  ضر إلی  ك أح  د األف  راد         

 .اآلخرین من الفریق الطبي
 

 تنظیف وكي مالبس المرضى
م ع العل م أن إدارة    .ال تت وفر ف ي المست شفى خدم ة تنظی ف وك ي مالب س المرض ى        

قد أصدرت )  Health Protection Scotland(الحمایة الصحیة في اسكتلندا 
 غسل المالبس‘كتیب حول 

ف   ي المن   زل، معلوم   ات لألش   خاص المقیم   ین ف   ي المست   شفیات أو دور الرعای   ة        
 .الرجاء سؤال الممرضة للحصول على نسخة من ھذا الكتیب ’.وأقاربھم

 
 خدمات للمرضى

 عربة التسوق
ویمنك شراء الجرائد،  .یتوفر كل یوم في بعض أجنحة العالج عربة زائرة للتسوق

 . والحلویات، الخ من ھذه العربةوالمجالت،
 

 الخدمة الكھنوتیة
 . ربما تشعر أثناء إقامتك في المستشفى بأنك بحاجة إلى الحدیث بثقة إلى شخص ما

ومن ثم   . ولعل ھذا الحدیث یتعلق بأي من المشاكل التي قد تتسبب في إثارة مخاوفك
إلى دعم عاطفي، فإن الخدمات الكھنوتیة في المستشفى توفر أذن صاغیة باإلضافة 

وتق وم   .وروحاني لكافة المرضى والزائرین من كافة المعتقدات أو غیر المعتق دات   
الخدمة الكھنوتیة في المستشفى بزیارة كافة أجنحة العالج ب صورة منتظم ة، ولك ن     
إذا أردت الحدیث إلى أي ش خص م ن مق دمي ھ ذه الخدم ة، فالرج اء أن تطل ب م ن           

م ع العل  م أن الخدم  ة الكھنوتی  ة ف  ي   .  الكھنوتی  ةالممرض ة االت  صال بفری  ق الخدم  ة  
وإذا  .المستشفى متاحة أیًضا في غیر س اعات العم ل للتعام ل م ع الح االت الطارئ ة       

ك  ان ل  دیك احتیاج  ات خاص  ة تتعل  ق ب  دینك أو معتق  داتك، فالرج  اء إعالمن  ا ب  ذلك،        
 . وسوف تبذل المستشفى قصارى جھدھا لتلبیتھا
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ًضا ترتیب إجراء زیارة من الكنیسة أو المجتمع الدیني وتستطیع الخدمة الكھنوتیة أی
 .الخاص بك

ونظ ًرا ألن الخدم  ة الكھنوتی  ة ف ي المست  شفى تابع  ة لخدم ة ال  صحة الوطنی  ة، فإنھ  ا      
 .ملتزمة بمسؤولیة الحفاظ على سریة المعلومات مثل باقي أعضاء الطاقم الطبي

 
 التلفاز

 .تتوفر أجھزة التلفاز في بعض الغرف النھاریة
 

 رادیو المستشفى
 .یتوفر في بعض أجنحة العالج الوصول إلى خدمة رادیو المستشفى

 
 البقاء على اتصال

 بالبرید 
 .یمكن إرسال خطابات مع الطواب ع م ن خ الل نظ ام البری د ف ي المست شفى          

 خطاب ات، وم ن ث م    حیث یستطیع أفراد األسرة واألصدقاء أن یرسلوا إلی ك  
الرجاء أن تطلب منھم كتابة اسمك بالكامل، ورق م جن اح الع الج، وعن وان       

 . المستشفى بوضوح على مغلف الرسالة
 

 بالھاتف
كم  ا أن  .یت وفر ف  ي ك ل جن  اح ع الج إمكانی  ة الوص ول إل  ى ھ دف بالعمل  ة       

ت ف بج وار األس رة تتطل ب الح صول عل ى       األجنحة یوجد بھا ھوا  بعض 
مع العلم أنھ یمكن ش راء بطاق ات    .أجل إجراء اتصاالت   بطاقة ھاتف من 

 .الھاتف من جناح العالج
 

حیث إن ھذه األماكن  .یمكن استخدام الھواتف الجوالة فقط في األماكن اآلمنة لذلك
ویمكنك  . بأمانتحتوي على عالمات تنبھك إلى أنھ یمكن استخدام الھواتف الجوالة

الرج  اء مراع اة المرض  ى   .أن تطل ب م ن أف  راد جن اح الع  الج معرف ة ھ  ذه األم اكن      
من أجل حمایة خصوصیة المرضى، فإن ھ ال   .اآلخرین عند استخدام الھاتف الجوال 

یتم السماح باستخدام الھواتف المزودة بكامیرات في التقاط صور في أي جزء من  
 .أجزاء المستشفى
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 بالمستشفىاالتصال 
الرجاء الحفاظ على إجراء مكالمات بالمستشفى إلى أقل حد ممكن، وأن تجعل 

واطلب منھم  .شخص واحد فقط من أقاربك أو أصدقائك یقومون بھذه المكالمات
والرجاء مالحظة أن  .إخبار باقي أفراد األسرة أو األصدقاء بتقدمك في العالج

 .لفریق الطبي إعطائھا على الھاتفھنالك حد للمعلومات التي یستطیع أفراد ا
 

 معلومات أخرى
 نشرات المعلومات الصحیة

تت   اح ف   ي المست   شفى ن   شرات ع   ن الخ   دمات، وال   شروط ال   صحیة، والعالج   ات،       
 .والشروط الخاصة، والتطور الصحي

 Health Rights(كما یوجد أیًضا في معلوم ات الحق وق ال صحیة ف ي اس كتلندا      
Information Sc (لموافق  ات، وال سریة، وإتاح  ة الوص  ول إل  ى   ن  شرات ح  ول ا

ویحتوي .  سنة16كما توجد نشرات خاصة للمرضى تحت سن  .السجالت الصحیة
 .كل جناح على نسخ من ھذه النشرات، والرجاء طلبھا من أفراد الفریق الطبي

 
 المالحظات واالقتراحات

ت ك ف ي   إننا نرح ب بالمالحظ ات واالقتراح ات الخاص ة ب أي جان ب م ن جوان ب إقام          
 .كما نرحب بكل من المالحظات اإلیجابیة والسلبیة .المستشفى

 
 الشكاوى

كم ا   .إذا ك ان ل دیك أي ش كوى، فالرج اء التح دث إل ى كبی رة الممرض ات أو القابل ة         
والرج اء طل ب    .یوجد أیًضا نشرة إرشادیة عن الشكاوى في كافة األجنحة العالجیة

 .ھذه النشرات عند الحاجة إلیھا
 

 الدعم المستقلالمشورة و
)  Citizens Advice Bureau (CAB)(یقوم مكتب تقدیم المشورة للمواطنین 

ویمكن ك العث ور عل ى     .بتقدیم مشورة ودعم إلى أي شخص یرغب في تقدیم شكوى    
 .من دلیل الھاتف)  CAB(عنوان ورقم ھاتف مكتب 

 
 العودة إلى المنزل

 .لى المنزلسوف نتحدث معك حول إجراء ترتیبات تتعلق بعودتك إ •
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 .في بعض األجنحة العالجیة) العودة إلى المنزل(حیث توجد نشرات الخروج  •
وسوف نتح دث مع ك أو م ع أف راد أس رتك ح ول م ا إذا كن ت بحاج ة إل ى تلق ي              •

 .الدعم في المنزل، بعد مغادرة المستشفى
ویمكن أن یقوم أعضاء فریق التمریض بإخبار أقاربك أو أصدقائك بأنك سوف  •

تشفى، ومن ثم یمكنك إجراء ترتیبات العودة إلى المنزل، أو یمكنك تغادر المس
 .القیام بذلك بنفسك

 ف ي ح ال ت م إعطائ ك خ روج م ن المست شفى م ع المتابع ة،          –الترتیبات الطبی ة     •
كما سوف تحصل على خطاب  . أیام7فسوف تحصل على دعم لما ال یقل عن 

اص ة ب العالج وخط ة    لك وللممارس العام یوضح حالتك والجوانب األخرى الخ 
كما سوف یتم إرسال تفاصیل إضافة عن الع الج الخ اص     .عودتك إلى المنزل  

 .بك إلى الممارس العام المشرف على عالجك
مع العلم أنھ یتاح في بع ض المست شفیات ص االت ی ستطیع المرض ى االنتظ ار            •

حی  ث ق  د یك  ون ذل  ك م  ن أج  ل انتظ  ار وس  یلة     .فیھ  ا قب  ل مغ  ادرتھم المست  شفى 
 .الت أو الحصول على العالج ألخذه معھم إلى منازلھمالمواص

 
 الزیارات 

إذا كنت بحاجة إلى موعد خارج المستشفى، فسوف ی تم إعالم ك ب ذلك قب ل عودت ك       
 .إلى المنزل، أو إخبارك بذلك عن طریق البرید

 
 تكالیف السفر

 & Highlands(یستطیع كافة المرضى المسافرون من ھاي الندز آند أي الندز 
Islands  (المطالبة ببعض أو كل نفقات االنتقاالت العامة الخاصة بھم. 

 
، )Family Credit(وینطب ق م ا یل ي عل ى المرض ى ال ذین ل دیھم ائتم ان ال دخل          

 ).Low Income(، ودخل منخفض )Income Support(ودعم الدخل 
 المث  ال، خط  اب تأكی  د اس  تحقاق    الرج  اء تق  دیم إثب  ات االس  تحقاق، عل  ى س  بیل     •

، أو بطاقة اإلعفاء من ائتمان ضرائب HC2الحصول على اإلعانة، أو شھادة 
، أو )NHS Tax Credit Exemption Card(الخدمة ال صحیة الوطنی ة   

 ).Asylum Registration Card (ARC)(بطاقة تسجیل اللجوء 
أو القطارات المستخدمة أثناء االنتقال من الرجاء االحتفاظ بتذاكر الحافالت  •

 .وإلى المستشفى
یمكنك تعویضك عن تكلفة الوقود بالنسبة للمرضى الذین یستخدمون سیاراتھم  •

 .الخاصة
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 .وفي بعض الحاالت، یمكن المطالبة بتكالیف انتقاالت مرافق خاص •
 .أما أسعار التاكسي فلن یتم رضھا •
 .صول على المزید من المعلوماتالرجاء سؤال الممرضة أو القابلة للح •
 

 دعم مانحي الرعایة
إن مانح الرعایة ھو شخص یعتني بشریكھ، أو أحد أقاربھ،  ھل تعتني بشخص ما؟ 

أو أص   دقائھ ال   ذین ال یمك   نھم ت   دبیر أم   ورھم دون م   ساعدتھ نظ   ًرا لمرض   ھم، أو   
ستفید م ن  إذا كنت ت   .وقد یمكنھم الحیاة مًعا أو ال یمكنھم ذلك .ضعفھم، أو إعاقتھم  

ال دعم م ن ناحی  ة دورك ف ي تق  دیم الرعای ة، ف  إن المراك ز المحلی  ة لم انحي الرعای  ة        
حی ث إن ھ ذه المراك ز ت ستطیع تزوی دك بالم ساعدة وال دعم          .یمكنھا تقدیم المساعدة  

الح صول عل ى فت رات راح ة، أو اس تراحات       :حول عدد من األم ور، وم ن ض منھا   
واسعة من المواضیع، باإلضافة إلى قصیرة، أو معلومات ومشورة حول مجموعة   

 .الدعم العاطفي وكذلك الوصول إلى مجموعات دعم مانحي الرعایة
ولمزید من المعلومات حول المركز المحلي لمانحي الرعایة، الرجاء االتصال بخط 

 0141 353 6504 :معلومات ودعم مانحي الرعایة على الھاتف
 

 الدعم المالي
في )  Money Advice Services(ات المالیة یوجد عدد من خدمات االستشار

وتستطیع  .منطقتك المحلیة والتي توفر لك دعًما مجانًیا وسرًیا بشأن األمور المالیة 
 :ھذه الخدمات أن

 تساعدك في المطالبة باإلعانات التي تستحقھا •
 تساعدك في استیفاء نماذج اإلعانات •
 تساعدك في دعمك بشأن المطالبة باإلعانات •
 مع الدائنین بالنیابة عنكالتعامل  •
 البحث عن خیارات لتأجیل الحسابات  •
 تساعدك في تتبع نفقاتك •
 تقدیم مساعدة قانونیة •

 Money Advice(للعث  ور عل  ى ھ  اتف أق  رب خدم  ة تق  دیم است  شارات مالی  ة    
Scotland Service  (لدیك: 

  www.moneyadvicescotland.org.uk أو زیارة 0237 572 0141
 
 
 

http://www.moneyadvicescotland.org.uk
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 معلومات للزائرین
الرج اء مراجع ة األوق ات المح ددة للزی ارة ف ي جن  اح        .توج د أوق ات زی ارة مختلف ة    

 .العالج مع ممرضتك أو القابلة
 :ینبغي على الزائرین اتباع اإلرشادات التالیة

 أو أي أم راض أخ رى   ’األنفلونزا‘الرجاء عدم الزیارة إذا كنت مصاًبا بالبرد،    •
إذا لم تكن متأكًدا من ن وع الع دوى، فالرج اء مراجع ة أف راد التم ریض         .معدیة

 .للحصول على المشورة
عن  د الوص  ول أو مغ  ادرة جن  اح الع  الج، الرج  اء اس  تخدام ج  ل غ  سل الی  دین          •

ق  م ب  ذلك م  ن خ  الل وض  ع كمی  ة قلیل  ة م  ن الج  ل عل  ى     . الموج  ود ف  ي الم  دخل 
 .ل كریم الیدین واتركھما یجفا بصورة طبیعیةالیدین، ودلكھما مًعا مث

 . زائر فقط لكل سریر في أي وقت2یسمح بعدد  •
من أجل أسباب التحكم في العدوى والنظافة، الرجاء عدم الجلوس األسرة  •

 .واستخدم الكراسي الموجودة
الرج اء  . یتم إحضار الرضع واألطفال وفًقا لتقدیر آبائھم وأفراد التمریض فقط  •

 فإن  ھ یج ب أن یك  ون  وف  ي ح ال ال  سماح ب ذلك،   .ح الع  الج م سبًقا مراجع ة جن ا  
 . األطفال مع أحد البالغین وتحت اإلشراف في كافة األوقات

 .الرجاء احترام خصوصیة المرضى والعائالت •
نظًرا ألن أغلب المرضى یعانون م ن أم راض، فالرج اء الح د م ن ال ضوضاء            •

 .إلى أقصى قدر ممكن
 . المستشفى والردھاتال یسمح بالتدخین في مباني •
في حال إحضار طعام إلى جناح العالج، فالرجاء ترتیب ذلك مسبًقا م ع كبی رة      •

 .الممرضات أو القابلة
یسمح بالزیارات خارج ساعات العمل العادیة بالترتیب م ع كبی رة الممرض ات         •

 .أو القابلة
 ال ی سمح بوج ود الحیوان ات داخ ل المست شفى، باس تثناء الك الب الم ساعدة مث ل          •

 .كالب توجیھ كفیفي البصر وكالب أصحاب إعاقات السمع
 .الرجاء مراجعة أفراد جناح العالج، في حال السماح بإحضار ورود •
سیاس ة ع دم الت سامح م ع      NHS Greater Glasgow and Clydeتتب ع   •

ال تتسامح المستشفى مع توجیھ إساءة أو القیام بأي ت صرف     .العنف واالعتداء 
ف تق  وم المست  شفى بمقاض  اة أي ش  خص یت  صرف    ینط  وي عل  ى مخالف  ة وس  و  

 .بطریقة غیر مقبولة
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حی ث إن ھ ذه    .یسمح فقط باستخدام الھواتف الجوالة في المناطق اآلمنة ل ذلك      •
األماكن تحتوي على عالمات تنبھك إل ى أن ھ یمك ن اس تخدام الھوات ف الجوال ة           

لرج اء  ا .ویمكنك أن تطلب من أفراد جناح الع الج معرف ة ھ ذه األم اكن       .بأمان
م  ن أج  ل حمای  ة     .مراع  اة المرض  ى اآلخ  رین عن  د اس  تخدام الھ  اتف الج  وال       

خصوصیة المرضى، فإنھ ال یتم السماح باستخدام الھواتف المزودة بك امیرات    
 . في التقاط صور في أي جزء من أجزاء المستشفى

إذا  .تتوفر خدمات كھنوتیة في المستشفى لمساعدة أقارب المرضى والزائ رین      •
ة إلى الحدیث إلى الخدمة الكھنوتیة في المستشفى، فالرجاء أن تطلب كنت بحاج

 .من أفراد التمریض االتصال بفریق الخدمة الكھنوتیة
توج  د خدم  ة ح  افالت متاح  ة للزائ  رین ف  ي الم  ساء ال  ذین یعی  شون ف  ي مدین  ة           •

، )Cambuslang(، أو كامبوس      النغ )Glasgow City(جالس      كو 
 East( دون ب     ارتون ش     ایر  ، وإی     ست)Rutherglen(وروث     رجلین 

Dunbartonshire( أو رینفروش     ایر ،)Renfrewshire.(   س     وف ی     تم
إعطاء األولویة إلى الزائرین ال راغبین ف ي االنتق ال إل ى أق رب مست شفى لھ م،          

م ن   .، والمعاقین، أو الذین لدیھم دخل م نخفض ) عاًما60أكبر من  (والمسنین  
یك، فالرج اء االت صال ب  الخط   أج ل حج ز وس یلة انتق  ال إل ى أق رب مست شفى ل  د      

حیث إن الخط وط مفتوح ة م ن ال ساعة      .4027 128 0845 :الساخن للحجز
 م ساًء  1وم ن ال ساعة   ) من االثنین إلى الخم یس ( مساًء 4 مساًء إلى الساعة   1

ومن أجل االنتقال إلى وجھات بخالف  ).یوم الجمعة( مساًء 3:30إلى الساعة 
ل عل  ى الخ ط ال ساخن للحج  ز بع د الثالث  ة     أق ر مست شفى ل  دیك، فالرج اء االت صا    

 .عصًرا
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