معلومات للمرضى الخارجيين
][Information for Outpatients – Arabic

تغييرات المواعيد
إللغاء أو تغيير موعدك مع الطبيب ،يُرجى االتصال بنا على رقم الهاات
تحديد الموعد الخاص بك.

أو مراسالتنا علاى عناوا البرياد اإللكترونا الاوارد فا خطااب

قد يتيح لنا ذلك تخصيص الوقت المحدد لموعدك لمريض آخر .ف حال لم تتمك ما الحضاور دو إخطاار العيااد فا وقات مبكار ،فقاد
نقوم بإحالتك مر أخرى إلى رعاية طبيبك المختص؛ وهو األمر الذي يتماشاى ماع "سياساة عادم الحضاور وإلغااء الحجا"" التا وضاعتها
مؤسسة  NHS Greater Glasgow and Clydeالتابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (.)NHS
يُرجى عدم الحضور إلى الموعد إذا كنت تعتقد أنك تعان م اإلنفلون"ا أو اإلسهال والق ء.

مكالمة التذكير بالموعد
تستعي المستشفى بنظام صوت آل لتذكيرك بالموعد المحدد لك.
ويطلب منك هذا النظام معرفاة ماا إذا كنات تعتا"م حضاور موعادك .وفا حاال عادم اعت"اماك الحضاور ،فإنناا سنخصاص الوقات المحادد
لموعدك لمريض آخر.
إذا كنت ال ترغب ف تلق مكالمة التذكير الهاتفية ،يُرجى االتصال بنا على رقم الهات
ف خطابك.

أو مراسلتنا على عنوا البريد اإللكترون الاوارد

مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة
إذا كنت بحاجة إلى مساعد بشأ أي م األمور التالية ،فيُرجى االتصال هاتفيًا بالرقم الموضح على خطاب تحديد الموعد:
 تعان م مشكلة ف البصر أو السمع أو تحتاج إلى مترجم
 التنقل أو أية معدات متخصصة أو أي احتياجات أخرى.

االنتقال إلى المستشفى
إذا أردت معرفة كيفية االنتقاال إلاى المستشافى ،يُرجاى االتصاال بخاط  Travelineعلاى الارقم  ،0871 200 2233أو تفضال ب"ياار
الموقع اإللكترون www.travelinescotland.com

نقل المرضى
(عن طريق سيارات اإلسعاف)
ال يعن تحديد موعد ف المستشفى أو العياد أنك تستحق نقلك للمستشفى كأحد مرضانا.
إذا كنت بحاجة إلى هذا النوع م النقل إلى المستشفى ألسباب طبية ،فيجب عليك أو على مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ترتيب عملياة
النقل.
يُرجى االتصال بخدمة اإلسعا
حاجتك لعملية النقل.

األسكتلندي على الرقم  ،0300 123 1236وسو

ُتطرح عليك سلسالة ما أسائلة التقيايم لتحدياد مادى

ف حال لم تعد ف حاجة إلاى سايار إساعا أو أياة سايار أخارى ،يُرجاى االتصاال علاى الارقم  - 0800 389 1333فا أقارب وقات
ممك  -وذلك قبل تاريخ موعدك وأخبرهم ع اسامك وعنواناك ورقام هاتفاك وتااريخ الموعاد وعيااد المستشافى التا كنات ترتادهاا .رقام
الهات الموضح أعاله هو رقم جها" الرد اآلل ( .ال يقوم الموظفو بإلغاء موعدك – تقع مسؤولية عدم حضورك على عاتقك وحدك).
يُرجى مالحظة أنه ل يتم نقل الشخص المرافق أو المصاحب لك إال ف حالة الضرور القصوى الت تقتضيها حاجتك الطبية.

ما يتوجب إحضاره معك





خطاب تحديد الموعد.
مفكر مسجل بها كل األدوية الت تتناولها حاليًا ،بما ف ذلك أي فيتامينات أو أعشاب أو عالجات مماثلة أو بديلة.
قائمة مكرر باألدوية الوارد ف الوصفة الطبية (إ وجدت).
أي أسئلة قد ترغب ف طرحها على الطبيب( .قد ترغب ف تدوي تلك األمور).

نظام تسجيل دخول المرضى الخارجيين
تطبق بعض مستشفياتنا نظامًا لتسجيل دخول المرضى الخارجيي  .ويستخدم هذا النظام جها" كمبيوتر م"ود بشاشة لمسية بسيطة.
يُرجى مالحظة ما يل :
 إذا كانت لديك أي مخاو أو تعان م أية مشكلة ف اساتخدام جهاا" الكمبياوتر ،فإناه يمكناك طلاب المسااعد ما أحاد المرشادي أو
الذهاب مباشر ً إلى مكتب االستقبال بالعياد .

األمور المتوقعة في العيادة










هناك عيادات متعدد تعمل ف الوقت نفسه وقد تعمل فا أوقاات مختلفاة ،وهاذا ال يعنا أناك تساير وفاق ترتياب غيار صاحيح أو أناك
حضرت ف موعد غير مناسب.
إذا كانت العيادات تعمل حتى وقت متأخر ،فسو نخبرك ونوافيك بأي تحديث ف هذا الشأ .
يمك أ يختل طول فتر الموعد؛ لذلك يُرجى التأكد م أ لديك وق ًتا كافيًا لالنتظار فا حالاة التاأخيرات فا المواعياد .قاد تخضاع
الختبارات خالل موعدك مع الطبيب ف العياد  .إذا كانت الجراحة ج"ءًا م خطة عالجك ،فقد يتضم موعدك إجراء تقييم لماا قبال
ً
تمهيدا إلجراء عملية جراحية معينة) ف اليوم ذاته.
العملية (فحص طب
م المقرر أ ت"ور استشاريًا طبيًا ،وهو أحد أعضااء فرياق العمال لادينا أو ممرض/ممرضاة .ويمكا ألحاد أصادقائك أو أقارباك أ
ً
موجودا عند "يارتك لهم.
يكو
ف حال كنت تحتاج إلى م"يد م المواعيد مع الطبيب ،فإننا نناقش هذا األمر معك.
بمجرد معرفة نتائج االختبار ،فإننا نتصل بطبيبك المختص .يُرجى مراجعة طبيبك المخاتص لتعار ماا إذا كاا لدياه نتاائج االختباار
قبل تحديد موعد معه.
يتم إرسال بعض االختبارات أو فحوصات األشعة السينية إلى استشاري المستشفى وليس إلى طبيبك المختص؛ علمًا بأننا نخبرك بهذا
األمر ف وقت الخضوع لالختبار أو إجراء الفحص باألشعة السينية.
يحق لك الحصول على رأي ثا  .إذا كنت تشعر بأ هذا األمر ضروري ،يُرجى طلب ذلك م االستشاري المسؤول ع رعايتك.
إذا كنت ترغب ف ذلك ،يمكنك االطالع على السجالت الصحية الخاصة بك .يمك ألحد كبار الماوظفي أ يقادم لاك المشاور بشاأ
ما يجب عليك القيام به.

خدمة ساحة انتظار السيارات مجانية (باستثناء ساحة االنتظار الموجود ف مستوص جالسجو الملك ) ،غير أ الحد األقصى لالنتظار
ال يتجاو"  4ساعات م أيام االثني إلى الجمعة (م  7.30صباحً ا حتى  4مساءً) .يُرجى تخصيص وقت كا للبحث ع مكا إليقاا
سيارتك ف ساحة االنتظار؛ علمًا بأ المساحات المخصصة إليقا سيارات ذوي اإلعاقة متوفر ف ساحات االنتظار الرئيسية.

عدم التدخين

تعمل المستشفى على تطبيق سياسة "عدم التدخين"؛ حيث يُمنع التدخي بموجب هذه السياسة منعً ا با ًتا ف أي مبنى يخاص هيئاة الخادمات
الصحية الوطنية أو مدخل المستشفى أو أي مدخل آخر أو أرض أو ساحة انتظار السيارات .ويشمل ذلك استعمال الساجائر اإللكترونياة أو
أدوات المبخار المستخدمة ف التدخي .

إبداء االحترام للموظفين
خالل موعدك ،يمكنك أ تتوقع أ يعاملك الموظفو بطريقة يكتنفها االحترام والحفاظ على كرامتاك .وبالمثال ،فإنناا نتوقاع أ تاتم معاملاة
موظفينا على نفس الشاكلة؛ علمًا بأننا ل نتسامح أو نتهاو مع أي سلوك تعسف أو عنيا وساننظر فا مقاضاا أي شاخص أبادى سالو ًكا
غير مقبول.

تعليم الطالب
هناك ج"ء جوهري ف عملنا فا المستشافى يتبلاور فا تعلايم وتادريب الطاالب الاذي يدرساو الطاب أو التماريض أو غيرهاا ما المها
األخرى ذات الصلة.
لديك الحق ف أ تقرر ماا إذا كنات ترغاب فا المشااركة فا تعلايم الطاالب أو إجاراء أبحااث طبياة ،وساو
التشاور معك.

نساألك عا هاذا األمار قبال

سرية المعلومات الصحية
يُرجى االطالع على نشر اإلرشادات المرفقة.

الغرفة الهادئة

تتضم معظم المستشفيات غرفة هادئة أو حر ًما مقد ًسا للعباد  ،فضالً عا أمااك تانعم بهاا براحاة نفساية أو التأمال أو تاؤدي بهاا صاالتك.
يُرحَّ ب بجميع األشخاص الستخدام هذه األماك .

تكاليف السفر
يمك للمرضى المطالبة بتكالي

سفرهم إذا كانوا يتلقو ائتما ًنا عائليًا أو دعمًا للدخل أو يعدو م محدودي الدخل.

ُيرجى مالحظة ما يل :
 يجب على المرضى إحضار إثبات استحقاق ،مثل خطاب يؤكد اساتحقاق هاذه المنفعاة أو شاهاد رعاياة صاحية أو بطاقاة اإلعفااء ما
االئتما الضريب أو بطاقة تسجيل طلب حق اللجوء (.)ARC
 سو يُطلب منك إحضار تذاكر الحافالت أو القطارات كدليل.
 يمكننا سداد تكالي البن"ي للمرضى الذي يستخدمو سياراتهم.
 ف بعض الحاالت ،يمك المطالبة بتكالي سفر الشخص المرافق.
 ل يتم سداد رسوم السيارات األجر .
 يحق لجميع المرضى الذي يسافرو م المرتفعات والج"ر األسكتلندية المطالبة ببعض أو كل تكالي وسائل النقال العاام التا تادخل
ف نطاق السفر.
يُرجى االستفسار م الموظفي ع م"يد م المعلومات أو اتجاهات الذهاب إلى مكتب النقدية.

الخدمات المتوفرة
يتوافر مرافق للمقاه  ،يُرجى االستفسار م الموظفي إلرشادك إليها.

التعليقات واالقتراحات
نرحب بالتعليقات واالقتراحات حول أي جانب م الجوانب لدى حضوركم المستشفى.
يُرجى التحدث إلى أحد الموظفي أو يمكنك االستعانة بنظام تسجيل المالحظات عبر اإلنترنت الخاص بنا.
www.nhsggc.org.uk/patientfeedback
كما يمكنك إبداء التعليقات ف المساحة المخصصة آلراء المرضى عبر الموقع اإللكترون www.patientopinion.org.uk

الشكاوى
إذا كنت ترغب ف تقديم شكوى ،يُرجى التحدث إلى أحد كبار الموظفي ف بادئ األمر.
ويمكنك طلب الحصول على نشار اإلرشاادات المتاوفر فا جمياع العياادات ،كماا يمكناك االتصاال بمكتاب الشاكاوى علاى الارقم4500 :
 0141 201أو إرسال بريد إلكترون على العنوا complaints@ggc.scot.nhs.uk :

