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 2الصفحة 

 

 (الهاتفي )المقسم االتصال هواتف أرقام
 

 0141 301 7000 للسرطان سكوتالند أوف ويست بيتسون ذا مركز

 0141 211 1600 المتكاملة العناية مركز

 0141 211 3000 العام جارتنافيل مستشفى

 0141 211 4000 الملكي جالسجو مستوصف

 01475 633 777 الملكي إنفيركاليد مستشفى

 0141 201 3000 ستوبهيل نيو مستشفى

 0141 201 6000 فيكتوريا نيو مستشفى

 0141 211 5400 لألمومة الملكي األميرة مستشفى

 0141 887 9111 الملكي ألكساندرا مستشفى

 0141 201 1100 الجامعي جالسجو ساوث مستشفى

 01389 754 121 ليفين أوف فيل مستشفى

 

 األمر. لزم إذا يالنص   االتصال خدمة استخدام السمع في ضعف من يعانون الذين أو الصم   لمرضىا من ُيرجى
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 المحتويات

 4        المستشفى إلى دومالق قبل

 4     (الصغيرة أو الكبيرة سعافاإل سيارات) ىالمرض نقل 

 5         المستشفى إلى القدوم

 5         إحضاره يلزم ما 

 5         إحضاره يلزم ال ما 

 5        الثمينة واألغراض النقود 

 6        المستشفى في إقامتك فترة خالل

 6        المستشفى إلى وصولك عند 

 6    ؟دعم وأ مشورة أو إضافية معلومات إلى بحاجة كنت لو ماذا 

 7        الصحية المعلومات سرية 

 7         للزوار معلومات 

 8          أخرى معلومات

 8       الطبية واألبحاث الطالب تعليم 

 8      اليدين تطهير جلو العدوى ومكافحة منع 

 8         الجناح تغيير 

 8        آخر مستشفى إلى قالاالنت 

 8       مماثلجنٍس  من مرضى مع اإلقامة 

 8         التعامل آداب 

 9        الحرائق من السالمة 

 9         التدخين عدم سياسة 

 9          الوجبات 

 9        للوجبات المخصصة األوقات 

 9       األدوية إلعطاء المخصصة الجوالت 

 9         المرضى غسيل 

 9        االجتماعيون االختصاصيون 

 10        للمرضى المقدمة الخدمات

 10         التسوق عربة 

 10        الصحية الرعاية قساوسة 

 10          التلفاز 

 10         المستشفى مذياع 

 10         اتصال على البقاء 

 10         البريد بواسطة 

 10         الهاتف بواسطة 

 11       المستشفى مع الهاتفية االتصاالت 

 11        الصحية المعلومات نشرات 

 11       والمقترحات المالحظاتو التعليقات 

 12          الشكاوى 

 12       للمرضى والدعم المشورة خدمة 

 12         المنزل إلى العودة 

 12         القادمة الزيارات 

 12         السفر تكاليف 

 12        الرعاية مقدمي من الدعم 

 13         المالي الدعم 
 

 :مالحظة

 مسنؤولي كبينر وجنود عندم عنندو لجنناح.ا عنن عام بشكل المسؤول الشخص إلى الكتيب هذا في "التمريض مسؤولي كبير" مصطلح يشير

 .التمريض طاقم أفراد أحد محله يحل   الخدمة، في التمريض
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 المستشفى. إلى قدومك عند توقعه يمكن ما بخصوص الرعاية مقدمي أو وعائلتك أنت كتوجيه في التالية المعلومات تساهم أن نأمل

 لمساعدتك. مجهده قصارى وناموظف بذليسو استفسارات أو أسئلة أي لديك كان إذا ممكن وقت أقرب في إبالغنا ُيرجىو

 

 :ىإل الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة تهدف

 الصحية الرعاية من كاحتياجات تلبية. 

 ونوعيتها ىللمرض المقدمة الخدمات قنطال المستمر التحسين. 

 

 

 المستشفى إلى القدوم قبل

 

 :إبالغ فضلي  

 منزلك وأمن بك الخاص البريد عن ئكأصدقا أو عائلتك. 

 فني إقامتنك تنؤثر قند إذ ؛إعاننات علنى تحصنل كننت إذا المشنورة علنى للحصنول بهم االتصال فضليُ  - والمعاشات العمل وزارة 

 .تستلمها التي اإلعانات على المستشفى

 عليك ينطبق ذلك كان إذا (ذلك إلى وما الرعاية ومقدمو منزلية مساعدة أية) االجتماعي العمل وزارة. 

 الدينية. طائفتك من شخص أي أو الجيران أو الرعاية مقدمي مثل ،تكزيار في يرغب قد شخص أي 

 

 إذا: المستشفى جناحب هاتفًيا تصالاال ُيرجى

 جلدية بقع ةأي أو الجلدي الطفح وأ القيء وأ اإلسهال وأ الحمى مثل أمراض أي من مؤخًرا عانيت 

 للميثيسنيلين المقاومنة الذهبينة العنقودينة المكنورات بكتيرينا منن تعاني كنت (MRSA) مستشنفى فني منؤخًرا للعنال  خضنعت أو 

 أسكتلندا خار 

 متخصصة معدات إلى حاجةب كنت 

 منزلك إلى العودة عند أو المستشفى في إقامتك على هذا يؤثر وربما ،رعاية مقدم كنت 

 (ةالبريطاني اإلشارة لغة مترجم المثال، سبيل )على التواصل في مساعدة أو مترجم إلى بحاجة كنت 

 إضافية احتياجات أي لديك كان 

 خاصال غذائيال نظامال من غيرها أو الجلوتين من خالية وجبات مثل ،خاصة غذائية احتياجات كلدي كان 

 

 

 الصغيرة( أو الكبيرة اإلسعاف )سيارات ىالمرض نقل

 ي رجىى ذلنك. ترتينب الرعاينة مقندم علنى أو علينك يجنب صنحية، ألسنباب المستشنفى إلنى للوصول النقل من النوع هذا إلى بحاجة كنت إذا

 .0300 123 1236 الرقم: على األسكتلندي اإلسعاف ةبخدم االتصال

 .النقل لعملية حاجتك مدى لتحديد عليك التقييم أسئلة من سلسلة عليك سُيطرح

 

 .الطبية حاجتك تقتضيها التي القصوى الضرورة حالة في إال لك المصاحب أو المرافق الشخص نقل يتم لن أنه مالحظة ي رجى

 

 ممكنن قنتو أقنرب فني 0800 389 1333 النرقم: علنى االتصنال ُيرجى ،أخرى سيارة أية أو إسعاف سيارة إلى حاجةب تعد لم حال في

 .آلي ردٍ  جهاز الهاتف هذا لكون ترتاده؛ الذي المستشفى اسمو المستشفى إلى قدومك وتاريخ هاتفك ورقم وعنوانك اسمك وترك
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 المستشفى إلى القدوم

 

 إحضاره يلزم ما

 معك: إحضارها يتوجب التي البنود من قائمة يلي فيما

 المستشفى إلى خولكد خطاب. 

 ُيرجنىو األصنلية. عبواتهنا فني عشنابألا منتجناتو والفيتاميننات تنشناقاالس أجهنزة ذلك في بما حالًيا تتناولها التي دويةألا جميع 

 .ممكًنا ذلك كان إذا تعاطيها يةوكيف تتناولها التي دويةألا بجميع حديثة قائمة إحضار أيًضا

 كشنفها لحساسنية نظنًرا البخنا  نوع من العرق مزيالت إحضار بتجن   ُيرجى ،ممكًنا ذلك نكا إذا -الشخصية  النظافة مستلزمات 

 لدينا. المستخدمة الحريق إنذار أجهزة قبل من

 النهار. خالل الخاصة مالبسهم ارتداء المستشفى أجنحة بعض في للمرضى يمكن - البيجاما أو النوم مالبس 

 والنعال. النوم ثوب 

 وحقيبتها إليها حاجةب كنت إذا نظارتك. 

   إقامتك. أثناء نفسك بها تشغل أخرى أشياء أو للقراءة شيء 

   المرضى(. ترفيه )ألنظمة اعاتسم 

 فيه لحفظه اسمك عليه مكتوب وعاء إحضار ُيرجى ،اصطناعية( )أسنان أسنان طقم لديك كان إذا. 

 احتياطية. وبطاريات وحقيبته السمع جهاز 

 الليل. أثناء ضجيج أي لحجب أذن سدادات 

 الليل أثناء دائًما مضاءة تبقى األضواء بعض لكون ينعين قناع. 

 إحضارها الموظفون منك طلب أخرى بنود أي. 

 المستشفى. في إقامتك أثناء عيادة أو مستشفى لدى مواعيد أي تفاصيل 

 المحمول الهاتف رقم مثالً  األولى، الدرجة من األقارب بأحد الخاصة االتصال تفاصيل. 

 السرير. بجانب الموجودة المالبس خزانة في لتخزينا مساحة لمحدودية المالبس من صغيرة كمية وىس تجلب ال 

 أخرى صغيرة أشياء أو لصحفا لشراء لمالا من صغير مبلغ. 

 

 

 إحضاره يلزم ال ما

 .بها سمحن ال كوننا ،كمع المشروعة غير المواد أو الكحول من نوع أي تجلب ال

 

 الثمينة واألغراض النقود

 مسنؤولية يتحمنل ال المستشنفى بنأن علًمنا ؛معنك الشخصنية المتعلقات أو والمجوهرات الثمينة واألغراض األموال من كبيرة كمية تجلب ال

 لحفظها. المستشفى لموظفي تسليمها تم إذا إال الشخصية المتعلقات تلف أو فقدان

 آخره إلى ،والصحف الهاتفية للمكالمات المال من غيرٍ ص مبلغٍ  إلى تحتا  قد. 

 طناقم أفنراد أحند منن ذلنك ترتينب طلنب ُيرجنى لحفنظ.ل هناودعن قندف المنال، منن كبينرة مبنالغ أو ثميننة أغراض بإحضار قمت إذا 

 صنورة فني لندينا مودعنة نقدينة مبنالغ أي ةعنادبإ نقنوم أننناب العلم ُيرجى المنزل. إلى عودتك عند إليك بإعادتها نقوموس التمريض

 .شيك
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 المستشفى في كإقامت فترة خالل

 

 المستشفى إلى وصولك عند

 منن بالتأكند بندورهم يقومنون النذين للمنوظفين وتسنليمه المستشنفى إلنى دخولنك خطناب فني المحددتين والمنطقة الوقت في الوصول ُيرجى

 .كتفاصيل

 

 قبنل المتنوفر اليندين طهينرت جنل اسنتخدام (لنك ائنرز أو رافنقم أيو المنريض يشنمل )وهنذا المستشفى جناح إلى الوافدين جميع على يجب

 (."اليدين تطهير جلو العدوى ومكافحة منع" قسم راجع) الجناح. إلى الدخول

 

 النذي الشخصية الهوية سوار بإعطائك يقوم ثم   ومن ،بك والترحيب لك نفسه تقديمب المستشفى جناح إلى وصولك عند الموظفين أحد سيقوم

 صحيحة غير السوار على بك الخاصة التفاصيل كانت إذا الموظفين أحد إبالغ ُيرجى متك.إقا خالل األوقات جميع في ارتداؤه عليك جبي

 .السوار فقدان حال في أو باهتة أو

 

 يلي: ما بينها من األسئلة من عدًدا عليك يطرح ثم جناحال مرافق على للتعرف جولة في الموظف يصطحبك

 اتخنناذ فني لننك مشناركتهم فنني ترغنب الننذين األشنخاصو لرعايننةا ومقندمي األسننرة عنن تفاصننيل ذلنك فنني بمنا شخصننية، تفاصنيل 

 المستشفى. في إقامتك أثناء رعايتك حول القرارات

 المستشفى إلى دخولك وسبب الحالية الصحية وحالتك الماضية المرضية سيرتك. 

 تتناولها. أدوية ةأي 

 مؤخًرا بها أصبت عدوى ةأي. 

 عنك. معلومات 

 معك. هاجلبت ثمينة أغراض أي 

 أخرى. إعاقات ةأي أو والسمع والكالم البصر في مشكالت ةأي 

 متخصصة. معدات توفير يمكن - الحركة في مشكالت ةأي 

 غذائية متطلبات أي أو البلع في مشكالت ةأي. 

 

 

 دعم؟ وأ مشورة وأ إضافية معلومات إلى بحاجة كنت لو ماذا

 المستشفى. في وجودك فترة ثناءأ لك دعمالو لمساعدةا لتقديم مجهده قصارى لدينا نفوالموظ بذلي

 

 .واالجتماعية والثقافية والروحية والنفسية المادية احتياجاتك تلبي التي الرعاية تقديم إلى المستشفى سياسة وتهدف

 

 الفردية: كاحتياجات تلبية خاللها من للمستشفى يمكن التي الطرق بعض يلي وفيما

 اإلنجليزية. غةاللب الناطقين غير للمرضى الترجمة خدمة توفير 

 الصم   للمرضى إشارة لغة مترجم توفير. 

 لك والثقافية الدينية المتطلبات تلبي التي الغذائية المواد تقديم. 

 الصحية. لرعايةا قساوسة من والروحي العاطفي الدعم تقديم 

 الدينية طائفتك أو كنيستك من زيارات ترتيب في المساعدة. 

 والمرضى. للزوار كنائس أو عبادةلل مقدسٍ  حرمٍ  أو هادئة غرفٍ  توفير 

 األمر. لزم إذا االجتماعي العمل حول معلومات إعطاء 

 االحتياجات. من غيرها أو الوجبات أوقات في بمساعدتك الرعاية لمقدمي السماح 

 

 .المستشفى في إقامتك أثناء وقت أي في التمريض طاقم إلى التحدث طريق عن الخدمات هذه من أيٍ  طلب يمكنك

 

 ممكنة. وسيلة بأية لدعمك موجودون نوالموظف :أن تذكر
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 الصحية المعلومات سرية

 بغنض مننةآو سنرية المرضنى معلومنات علنى بالحفناظ قنانوني التنزام   الوطنينة الصنحية الخندمات هيئنة لندى العاملين جميع عاتق على يقع

 حمايننة ممارسنة قواعند مدوننةو 1998 لعنام بيانناتال حماينة قنانون متطلبناتب االلتنزام المنوظفين علنى يجنبو .حفظهنا طريقنة عنن النظنر

 .الوطنية الصحية الخدمات هيئة عن الصادرة المريض خصوصية

 

 

 للزوار معلومات

 ينوفر المواعيد في النظام هذا أن شك   وال .يومًيا 08:30 الساعة وحتى 01:30 الساعة من للزيارة أبوابها المستشفيات أجنحة معظم تفتح

 .للزيارة المخصصة الكاملة المدة طوال البقاء زوارال على يتعين ال أنه مالحظة مع مرضاهم؛ يارةلز لألشخاص المرونة

 

 الرعايننة ووحنندات المركننزة العنايننة وحنندةو والجراحيننة الطبيننة سننتقبالاال اتوحنندو الننوالدة أجنحننة زيننارات مواعينند أن مالحظننة ُيرجننى

 .الزيارة أوقات ةلمعرف الموظفين مراجعة ُيرجى - مفتوحة ليست المتوسطة

 التالية: اإلرشادات اتباع الزوار على يجب

 طلنب ُيرجنى متأكند، غينر كننت إذاو .المعدية األمراض من اغيره أو "اإلنفلونزاو" البرد نزالت من تعاني كنت إذا زيارةال عدم 

 .التمريض طاقم أفراد أحد من المشورة

 بخ خالل من الجل هذا استخدام ويمكنك .مغادرته وعند جناحال إلى صولالو لدى المدخل عند المتوفر اليدين تطهير جل استخدام 

 طبيعي. بشكل ليجف   وتركه اليد كريم مثل التدليك مع اليدين على منه القليل

  ُالواحدة المرة في الواحد للسرير الزوار من باثنين فقط سمحي. 

 المتوفرة الكراسي خدماست النظافة. ولدواعي العدوى افحةومك لمنع سريرال على الجلوس عدم. 

 حنال وفني .مسنبًقا جنناحال لومسؤ مراجعة ُيرجى ولذا، .التمريض وطاقم الوالدين لتقدير وفًقا إال واألطفال الرضع إحضار عدم 

 األوقات. جميع في لإلشراف خضوعهم مع بالغ فرد بصحبة األطفال يكون أن فيجب ،الزيارة بتلك السماح

 هم.وعائالت المرضى خصوصية احترام 

   المرضى من الكثير صحة العتالل ممكن حدٍ  أدنى إلى الضوضاء من الحد. 

 والساحات المستشفى مباني داخل التدخين عدم يعني الذي األمر ؛التدخين عدم سياسة المستشفى تطبق. 

 أوقنات أثنناء يقكصند أو بنكقري مساعدة في ترغب كنت إذا ذلك، ومع الوجبات. أوقات أثناء جناحال مغادرة الزوار من يطلب قد 

 .الجناح موظفي مع األمر هذا مناقشة ُيرجى ،الوجبات

 مسبًقا التمريض مسؤولي كبير مع األمر هذا ترتيب ُيرجى ،لجناحا إلى اطعامً  أحضرت إذا. 

 التمريض مسؤولي كبير مع باالتفاق ممكنة العادية العمل ساعات خار  زياراتال. 

 للصم   المساعدة والكالب المرشدة الكالب أي ؛المساعدة الكالب عدا فيما فى،المستش إلى الحيوانات بإدخال سمحيُ  ال. 

 الزهور. بإحضار مسموًحا كان إذا ما الجناح موظفي مع التحقق ُيرجى 

 مؤسسة تتبنى Greater Glasgow and Clyde ننوعٍ  أي إزاء التهناون عدم سياسة الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة 

 مقاضاة في ظرتنوس عنيف أو تعسفي سلوك أي مع تتهاون أو تسامحت لن المستشفى فإن ثم   ومن الجسدية؛ أو ظيةاللف اإلساءة من

 .مقبولٍ  غير سلوًكا أبدى شخص أي

 منا بمعرفنة لنك للسنماح الفتنات تتضنمن المناطق هذه بأن علًما بذلك؛ للقيام منةاآل المناطق في المحمولة الهواتف استخدام يمكنك 

 هذه أماكن عن الجناح موظفي من االستفسار أيًضا يمكنكو .عدمه من المناطق هذه في المحمول كهاتف استخدام إمكانكب كان إذا

 ،المرضنى جمينع خصوصنية لحماينةو .المحمنول كهاتفن اسنتخدام عنند خريناآل لمرضىا مراعاة على الحرص ُيرجى .المناطق

 .المستشفى من جزء   أي في الصور اللتقاط الهواتف استخدام منعي  

 إيسنت أو روثنرجلين أو كمبسالنج أو جالسجو مدينة داخل القاطنين ئيةالمسا الفترة لزوار المتاحة المجانية الحافالت خدمة هناك 

 منن )أكثنر السنن كبنارل أو مستشنفى أقنرب إلنى السنفر فني الراغبين للزوار دائًما األولوية وتكون رينفروشاير. أو دونبارتونشاير

 السناخن بنالخط اتصل ،مستشفى أقرب إلى انتقال وسيلة لحجزو .المحدود الدخل ذويل أو نالمسجلو اإلعاقة لذوي أو (عاًما 60

 )منن عصنًرا الرابعنة حتنىو ظهنًرا الواحندة السناعة منن مفتوحنة خطنوطال بنأن علًمنا ؛0845 128 4027 :النرقم علنى حجزلل

 بخننالف أخننرى وجهننات إلننى ولالنتقننال )الجمعننة(. عصننًرا نصننفوال الثالثننة وحتننى ظهننًرا الواحنندة منننو الخمننيس( إلننى االثنننين

 .لحجزل عصًرا الثالثة الساعة بعد الساخن الخط على االتصال ُيرجى لك، األقرب المستشفى
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 أخرى معلومات

 أحند منن ذلنك ترتينب طلب ُيرجى ،طبيبك مع العال  أو رعايةال جوانب من جانب أي مناقشة في أقاربك أو أنت ترغب كنت إذا 

 .التمريض طاقم أفراد

 جراحة. أو عال  أي على موافقتك نطلب سوف 

 ذوي الكبنار قنانونل وفًقنا العنال ، ذلنك فني بمنا ،تكرعاي بشأن قرارات اتخاذ على القدرة ديهل رعاية مقدم أو قريب   لديك كان إذا 

 الوصاية(. أمر أو التدخل أمر أو التوكيل ،المثال سبيل )على ذلكب الموظفين إعالم من التأكد فُيرجى اإلعاقة،

 به. القيام عليك يجب ما بشأن إخبارك التمريض مسؤولي كبير ويتولى .طبيةال كسجالت لىع االطالع لك يحق 

 رعايتك. عن المسؤول االستشاري من ذلك طلب ُيرجى األمر، هذا بضرورة تعتقد كنت إذاو .ثانٍ  رأي على الحصول لك يحق 

 التمريض طاقم أفراد أحد من عليها الحصول مكنكي عملك،ل طبية شهادة إلى حاجةب نتك إذا. 

 

 

 الطبية واألبحاث الطالب تعليم

ا نسألك سوفو عملنا. من مهًما جزًءا األخرى الطبية المهن من وغيرها والتمريض الطب تخصصات في الطالب وتدريب تعليم يمثل  عم 

 المقدمنة الرعاينة علنى ذلنك ينؤثر ولنن النرفض في الحق لديك بأن علًما ؛الطبية البحوث أو الطالب تعليم في المشاركة في ترغب كنت إذا

 .لك

 

 اليدين تطهير جلو العدوى ومكافحة منع

 فإنننا ،العندوى انتشنار وقنف فني المسناعدة تقنديم فني ورغبة .األهمية من كبيرة بدرجة المستشفيات في العدوى ومكافحة منع مسألة تحظى

 .منه الخرو  أو المستشفى جناح إلى الدخول عند اليدين تطهير جل استخدام والموظفين اروالزو المرضى جميع من نطلب

 

 عندة يتوافر بأنه علًما ؛طبيعي بشكل ليجف   وتركه اليد كريم مثل التدليك مع اليدين على منه القليل بخ خالل من الجل هذا استخدام ويمكنك

 إذا أو منهنا اأًين تنرى ال كننت إذا المنوظفين أحند منع التحندث ُيرجنى .أرجائنه جمينع وفي الجناح مدخل لدى اليدين تطهير جل من بخاخات

 .ذلك من متأكًدا تكن لم أو فارغة كانت

 

 الجناح تغيير

 أننت بإبالغنك موسننقو .ننادرة حناالت فني اللينل أثنناء ذلنك يحندث وربمنا لك، المقدمة الرعاية من كجزءٍ  آخر جناح إلى نقلك إلى نحتا  قد

 جناح.ال تغيير حول لك الرعاية مقدميو كأقاربو

 

 آخر مستشفى إلى االنتقال

 أننت بإبالغنك موسننقو .نادرة حاالت في الليل أثناء ذلك يحدث وربما لك، المقدمة الرعاية من كجزءٍ  آخر مستشفى إلى نقلك إلى نحتا  قد

 جناح.ال تغيير حول لك الرعاية ومقدمي كأقاربو

 

 

 اثلمم جنس   من مرضى مع اإلقامة

 هنناك ذلنك، ومع الجنس. نفسل مخصص جناح أو نبرع في أي ؛واحد جنسل مخصصة منطقة في المستشفى في إقامتك أثناء تمكث سوف

 أنه إال ؛الحرجة الرعاية أقسام إلى الطوارئ حاالت في الدخول يتم عندما المثال، سبيل على .ممكًنا فيها ذلك يكون ال التي المناطق بعض

 .األسرة بين للفصل األقسام هذه في تائرالس استخدام تمي

 

 

 التعامل آداب

 شنخص أي مقاضناة إمكانينة في المستشفى ستنظرو ،المرضى من غيرهم أو الموظفين تجاه عنيف أو تعسفي سلوك أي مع التهاون يتم لن

 .مقبولٍ  غير سلوًكا يقترف
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 الحرائق من السالمة

 طناقم وسنيقوم الفنور. علنى المنوظفين أحند إبنالغ ُيرجنى ،ننارٍ  أو لندخانٍ  اكتشنافك حنال وفني األسنبوع. في واحدة مرة الحريق إنذار ُيختبر

ا بإبالغكم التمريض  حريق. نشوب حال في به القيام يجب عم 

 

 التدخين عدم سياسة

 خلمنند أو وطنيننةال الصننحية الخنندمات هيئننة يخننص مبنننى أي فنني باًتننا منًعننا التنندخين ُيمنننع حيننث ؛"التىىدخين عىىدم" سياسننة المستشننفى ُتطبننق

 المبخننار أدوات أو اإللكترونيننة السننجائر اسننتعمال ذلننك ويشننمل لسننيارات.ا النتظننار موقننف أو سنناحة أو آخننر منندخل أي أو المستشننفى

 .التدخين في المستخدمة

 

 ترغنب كننتو المستشنفى إلنى قادًمنا كننت إذا صنحتك. على الحفاظ طريق على األهم الخطوة يه التدخين عن اإلقالع محاولة أن شك   وال

 داخننل التنندخين عننن اإلقننالع خدمننة" عننن التمننريض طنناقم إلننى التحنندث ُيرجننى داخلنني، كمننريض وجننودك أثننناء التنندخين عننن التوقننف فنني

 إقامتك. أثناء النيكوتين بدائل واسطةب العال  توفير أيًضا يمكننا بأنه علًما ؛المستشفى"

 

 

 الوجبات

 ن:التاليتي الطريقتين بإحدى وجباتك طلب يمكنك

 منن وجبنة اختينار التمنريض طناقم أفنراد أحند مننك وسنيطلب .مقندًما بنك الخاصنة الوجبنة طلنب مننك طلنبيُ  األجنحنة، بعض في -1

 القائمة.

 .الوجبات تناول أوقات في المتوفرة الوجبات من مجموعة بين من االختيار منك طلبيُ  األخرى، األجنحة في -2

 

 الغنذاء عنن "معلومنات كتينب علنى االطنالع ُيرجنى ،المعلومنات منن وللمزيند .متماثلنة جنحنةاأل جميع في المقدمة األطعمة بأن العلم ينبغي

 اليهودينة الشنريعة فني الُمباحنة واألطعمنة اإلسالمية الشريعة وفق الحالل األطعمة كذلك ويتوافر الجناح.ب المتوافر المستشفيات"ب والصحة

 الطلب. عند النباتية واألطعمة

 

 الموظفين. أحد من االستفسار ُيرجى للحساسية. المسببة عمةاألط عن معلومات يتوافر

 

 للوجبات المخصصة األوقات

 طلنبيُ  قند .مقاطعة أية دون متأنية بصورة طعامهم بتناول لهم والسماح الطعام وجبات تناول عند المرضى إزعا  عدم على دائًما نحرص

 ُيرجنى ،الوجبنات أوقنات أثنناء صنديقك أو بنكقري مسناعدة فني ترغنب كنت اإذ ذلك، ومع الوجبات. أوقات أثناء جناحال مغادرة الزوار من

 .الجناح موظفي مع األمر هذا مناقشة

 

 األدوية إلعطاء المخصصة الجوالت

 يكنون هنذا فنإن ،األدوينة" إلعطناء مخصصنة "جولنة عليهنا مكتنوب الفتنة أو أرجوانًيا امئزرً  مرتدًيا التمريض طاقم أفراد أحد ترى عندما

 إلنى بحاجنة كننت إذا .تهممقناطع عندم وينبغني فقنط األدوية إعطاء لىع زالتركي بصدد بأنهم والزوار والمرضى اآلخرين الموظفين إلعالم

 .آخر موظف   كيلإ يأتيسو الخاص الجرس استخدام ُيرجى ،ذلك أثناء مساعدة

 

 المرضى غسيل

 فني المالبنس "غسنل معنوننة نشنرة األسنكتلندية الصنحة حماية هيئة أصدرت حيث ؛المستشفى في المرضى لمالبس غسيل خدمة تتوافر ال

 .التمريض طاقم أفراد أحد من النشرة من نسخة طلب ُيرجى ."وأقاربهم الرعاية دور أو المستشفى في للمقيمين معلومات :المنزل

 

 

 االجتماعيون االختصاصيون

 :يهاف بما األمور من مجموعة حول ماتلومع أو المشورة تقديمل ،األمر لزم إذا ،نوجتماعيا اختصاصيون يتوافر

 باإلعانات خاصة أو مالية استفسارات 

 بالوظيفة الصلة ذات المسائل 



 10الصفحة 

 منزلية ترتيبات 

 المحلي المجتمع في المتوفرة االجتماعية الرعاية خدمات 

 

 .االجتماعيين االختصاصيين أحد إلى المريض إحالة الجناح لموظفي يمكنو

 

 

 للمرضى المقدمة الخدمات

 

 التسوق عربة

 هنذه منن ذلنك إلنى ومنا والحلوينات المجنالتو الصنحف شنراء يمكننك حينث ؛ينوم كنل زينارةلل تأتي تسوق عربة جنحةاأل بعض في تتوافر

 .العربة

 

 الصحية الرعاية قساوسة

 القلنق. لنك تسنبب تنيال مشنكالتال منن مشكلة أية حول سرية في ما شخص إلى التحدث إلى بالحاجة تشعر قد ،المستشفى في إقامتك خالل

 إذا .ومعتقداتهم دينهم عن النظر بغض والزوار المرضى لجميع والروحي العاطفي الدعم وتقديم االستماع الصحية الرعاية قساوسة ويجيد

 افرةمتنو الخدمنة هنذه بأن علًما القساوسة؛ بفريق التصالا التمريض طاقم أفراد أحد من اطلب القساوسة، أحد إلى التحدث في ترغب كنت

 المستشنفى بنذلت وسنوف إبالغننا ُيرجنى الدينينة، كمعتقدات أو عقيدتك بسبب خاصة احتياجات أي لديك كان إذا الطوارئ. حاالت في كذلك

 نفسبن الوطنينة، الصحية الخدمات هيئة من مقدمة الخدمة هذه باعتبار المستشفيات، قساوسة ويلتزم .االحتياجات تلك لتلبية جهدها قصارى

 .الموظفين من كغيرهم السرية على اظالحف اجبو

 

 .لها تنتمي التي الدينية الطائفة أو كنيستك من زيارة ترتيب أيًضا القساوسة لخدمة يمكنو

 

 

 التلفاز

 المنال من مبلغ دفع إلى تحتا  وقد السرير. بجوار تلفاز أجهزة المستشفيات بعض توفر كما ،تلفاز أجهزة النهارية الغرف بعض في توفري

 الممرات. في المتوفرة اآلالت من االستخدام بطاقات شراء يمكنك حيث الملكي؛ جالسجو مستوصف في التلفاز خدامالست

 

 المستشفى مذياع

 المستشفى. مذياع إلى الوصول خدمة األجنحة بعض توفر

 

 اتصال على البقاء
 

 البريد بواسطة

 ثنم   ومن مراسلتك؛ واألصدقاء لعائلةل يمكنو المستشفى. في المستخدم ريدالب نظام خالل من الطوابع على المشتملة الخطابات إرسال يمكن

 .المظروف على بوضوح المستشفى وعنوان الجناح ورقم كامالً  االسم بكتابة إخبارهم ُيرجى

 

 

 الهاتف بواسطة

 هناتف بطاقنة إلنى ا تحتن التنيو األسنرة بجنوار هواتنف األجنحنة بعنض تنوفر كمنا .جنحنةاأل بعنض فني عمنومي هاتف إلى الوصول يمكن

 جناح.ال في الهاتف بطاقات شراء يمكنك بأنه علًما الستخدامها؛

 

 كنان إذا منا بمعرفنة لنك للسنماح الفتات تتضمن المناطق هذه بأن علًما ؛بذلك للقيام منةاآل المناطق في المحمولة الهواتف استخدام يمكنك

 ُيرجنى .المنناطق هذه أماكن عن الجناح موظفي من االستفسار أيًضا يمكنكو .عدمه من المناطق هذه في المحمول كهاتف استخدام بإمكانك

 .المحمول كهاتف استخدام عند خريناآل لمرضىا مراعاة على الحرص
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 .المستشفى من جزء   أي في الصور اللتقاط الهواتف استخدام منعي   ،المرضى جميع خصوصية لحمايةو

 

 استخدامه. يمكنك الذي مقبسال عن جناحال موظفي من تفساراالس ي رجى ،هاتفك شحن إلى بحاجة كنت إذا

 

 المستشفى مع الهاتفية االتصاالت

 أو األقنارب منن واحند لشنخٍص  االتصنال تخصنيص خنالل منن ممكنن حندٍ  أدننى إلنى المستشنفى إلى الواردة الهاتفية المكالمات تقليل ينبغي

 الموظفىىون يسىع   ال أنىه مالحظىىة ي رجىى .الصنحية حالتننك تطنوراتب خنرينآلا أصنندقائك أو عائلتنك أفنراد بننإبالغ يقنوم أن علنى ؛األصندقاء

 .الهاتف عبر إعطائها لهم يمكن التي المعلومات بخصوص معين حد   تجاوز

 

 

 الصحية المعلومات نشرات

 الحالنة نتحسني طرق وكذلك محددة ظروف وأي العالجاتو الصحية والظروف المقدمة الخدمات تخص نشرات المستشفيات داخل تتوافر

 .الصحية

 

 إلنى والوصنول والسنرية والعنال  الفحنص علنى موافقنةال عنن نشنرات الصنحية المعلومنات حقنوقل األسنكتلندية الهيئنة لندى كنذلك ويتوافر

 لنذا النشنرات؛ تلنك منن نسنخ   الجنناح لندى يكنون أن ينبغنيو عاًمنا. 16 سنن دون للمرضى منفصلة نشرات أيًضا ويوجد .الطبية السجالت

 الموظفين. من الستفسارا ُيرجى

 

 

 والمقترحات المالحظاتو التعليقات
 ومقندم وقرينب منريض كنلل الفرصنة تتنيح أن الوطنية الصحية الخدمات لهئية التابعة Greater Glasgow and Clyde هيئة ترغب

 األشننخاص تجننارب مننن نننتعلم أن لنننا بالنسننبة بمكننانٍ  األهميننة ومننن نقنندمها. التنني والرعايننة الخنندمات عننن بتعليقننات تزوينندنا فرصننة رعايننة

 سيئة. أم جيدة كانت سواءً  ،خدماتنا من المستفيدين

 

 :مقترحاتك أو كتعليقات أو مالحظاتكب تزويدنا خاللها من كيمكن التي الطرق من عدد   ثمة

 المستشفى. في وجودك أثناء مسؤول شخص إلى التحدث طلب أو الموظفين من أيٍ  مع التحدث يمكنك 

 منع جنناحال فني تجربتنك عنن بسنيط واحند سنؤال علنى اإلجابنة منك طلبيُ وس جناحال في وجودك أثناء بطاقة ونموظفال عطيكيس 

 ك.تعليقات لكتابة مساحة توفير

 هيئة ىلد NHSGGC   موقعننا علنى اسنتيفاؤه يمكن نموذ  عن عبارة هوو اإلنترنت، عبر المالحظات لتسجيل بها خاص   نظام 

 المعلومنات منن المزيند على لالطالع خدماتنا. سينلتح واستخدامها المناسبة الجهة إلى تعليقاتك رسالإ يتم بأنه علًما اإللكتروني؛

 .www.nhsggc.org.uk/patientfeedback اإللكتروني: الموقع زيارة ُيرجى تعليقاتك، لتقديم أو

 علينه ُيطلنق إلكترونني موقنع عبنر تجربتنك علنى التعلينق أيًضنا يمكننك "Opinion Patient" العننوان: علنى المنريض( )رأي 

(www.patientopinion.org.uk(. 

 

 .NHSGGC هيئة من لها جابةاست تلقى التي مالحظاتك تقديم فرصة لك ويتيح مستقلة شركة تديره اإللكتروني الموقع هذا بأن علًما

 

 

 الشكاوى

 تشنعر ال كننت إذا ذلنك، ومنع المسنؤول. الموظنف منع األمنر هنذا مناقشنة علينك فيجنب ،شنكوى صنورة فني لنديك التني التعليقات كانت إذا

 مكتنبب فًيناهات االتصنال يمكننك أو جنناحال فني ةالموجنود الشنكاوى نشرة من نسخة أخذ يمكنك ي،شخص بشكل شكوى تقديم إزاء باالرتياح

 .0141 201 4500 :الرقم على الشكاوى

 .complaints@ggc.scot.nhs.uk :اإللكتروني البريد عبر مراسلتنا وأ

 

 

http://www.nhsggc.org.uk/patientfeedback
http://www.patientopinion.org.uk/
mailto:complaints@ggc.scot.nhs.uk
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 للمرضى والدعم المشورة خدمة

 والنندعم المشننورة خدمننة ديملتقنن الالزمننة لترتيبنناتا أسننكتلندا فنني المننواطنين استشننارات مكتننب مننع بالتعنناون NHSGGC مؤسسننة اتخننذت

 الصنحية الخندمات هيئنة عن ومستقلة وسرية مجانية الخدمة هذه بأن علًما ؛الوطنية الصحية الخدمات هيئة من المستفيدين لجميع للمرضى

 .التامة بالحيادية وتتميز الوطنية

 

 منن أو 0808800 9060 النرقم: علنى المنواطنين الستشنارات نيالنوط المكتنب عبنر للمرضنى والندعم المشورة خدمةب االتصال يمكنك

 .لديك المحلي المواطنين استشارات مكتب خالل

www.cas.org.uk/patientadvice 

 

 

 المنزل إلى العودة

 المنزل إلى للعودة الالزمة الترتيبات معك نناقشس. 

 المنزل(. إلى العودة) المستشفى من الخرو  عن نشرة األجنحة ضبع في يتوافر 

 المستشفى. ةمغادر بعد المنزل في الدعم إلى بحاجة كنت إذا ما حول عائلتك مع أو معك نتحدثس 

 امالقين يمكننك أو ،المننزل إلنى انتقالنك ترتينب يمكنكم بحيث لمستشفىل بمغادرتك أصدقائك أو أقاربك إبالغ التمريض لطاقم يمكن 

 بنفسك. بذلك

 األقنل علنى أينام لسنبعة تكفني بكمينة دكننزو   فإنننا المستشنفى، منن خروجنك عنند أدوينة بأخنذ الزًمنمُ  كننت إذا - الطبينة ترتيباتال. 

 منن الخنرو  وخطنة العال  جوانب من وغيرها لك الموصوف الدواء تفاصيل على تحتوي طبيبكلو لك رسالةب أيًضا دكنزو  وس

 .طبيبك إلى عالجك عن التفاصيل من مزيدٍ  إرسال سيتم بأنه علًما ؛المستشفى

 أو انتقنالهم وسنيلة النتظنار وذلنك ؛المستشنفى منن مخنروجه قبنل هنافي االنتظنار لمرضنىل يمكنن تاالص لديها المستشفيات بعض 

 .المنزل في لهم الموصوف الدواء لصرف

 

 القادمة الزيارات

 الحق. وقت في البريد عبر لك إرساله أو المنزل إلى عودتك قبل لك بتقديمه نقوم فإننا ،الخارجية العيادات في موعد إلى بحاجة كنت إذا

 

 

 السفر تكاليف

 فني تندخل التني العنام النقنل وسنائل تكاليف كل أو ببعض المطالبة األسكتلندية والجزر المرتفعات من يسافرون الذي المرضى لجميع يحق

 السفر. نطاق

 

 .الدخل محدودي المرضى أو للدخل ادعمً  أو عائلًيا ائتماًنا يتلقون لذينا المرضى على فقط اآلتي ينطبق

 االئتمنان منن اإلعفناء بطاقنة أو صنحية رعاينة شنهادة أو المنفعنة هنذه اسنتحقاق يؤكد خطاب مثل استحقاق، إثبات إحضار ُيرجى 

 (.ARC) اللجوء تسجيل بطاقة أو الضريبي

 ومنها المستشفى إلى السفر عند المستخدمة تاالقطار أو تالحافال بتذاكر االحتفاظ ُيرجى. 

 لسياراتهم المستخدمين للمرضى الوقود تكلفة سداد يمكننا. 

 الحاالت. بعض في لمرافقا سفر تكاليفب المطالبة يمكن 

 األجرة السيارات تكاليف سداد يتم لن. 

 

 المعلومات. من المزيد على للحصول التمريض طاقم أفراد أحد من االستفسار ُيرجى

 

 

 الرعاية مقدمي من الدعم

 المسناعدة عنن السنتغناءا هيمكنن ال صنديق أو قرينب أو شنريكب يعتنني النذي الشنخص هنو الرعاينة مقندم ؟األشنخاص أحند برعاية تقوم هل

 ينةالرعا دور ألداء المقندم الندعم منن باالسنتفادة ترغنب كننت إذا .المنزل نفس في يعيشا أن يشترط وال عجزه، أو ضعفه أو مرضه بسبب

 ذلك: في بما ؛األمور من عدد في والدعم المساعدة المراكز تلك لك توفر وقد .مساعدتك المحلية الرعاية مقدمي مراكزل يمكن بك، المنوط

http://www.cas.org.uk/patientadvice
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 والوصنول العناطفي دعمالنو المسنائل منن واسعة مجموعة بشأن والمشورة والمعلومات قصيرة راحة وفترات توقف فترات على الحصول

 الرعاية. مقدميب الخاصة الدعم مجموعات إلى

 

 الرعاينة بمقندمي الخناص والندعم المعلومات خط على هاتفًيا االتصال ُيرجى ،المحلي الرعاية مقدمي مركز بشأن معلومات على لالطالع

 .0141 353 6504 :الرقم على

 

 

 

 المالي الدعم

 المالية. المسائل بشأن والسري مجانيال الدعم تقديم لها يمكن التي المحلية يةالمال المشورة خدمات من عدد   ثمة

 

 :ويمكن لهذه الخدمات

 مستحقة مالية بإعانات المطالبة في مساعدتك 

 المالية اإلعانات نماذ  استيفاء في تكمساعد 

 اإلعانات التماسات على الحصول في تكمساعد 

 عنك نيابة الدائنين مع التعامل 

 حساباتال وقف خيارات دراسة 

 ال التي تنفقهافي تتبع األمو مساعدتك 

 ةالقانوني المساعدة تقديم 

 

 أو 0141 572 0237 :رقم الهناتف على االتصال ُيرجىاألسكتلندية بالنسبة لك،  يةالمال مشورةالللبحث عن أقرب موقع لتقديم خدمات 

 .dvicescotland.org.ukwww.moneya التالي:اإللكتروني  الموقع زيارة
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