
هل تأثر عالجك في 
المستشفى بجائحة 

كوفيد-19؟

توفر لك هذا النشرة 
معلومات مفيدة لدعمك 

أثناء االنتظار لموعد 
في عيادة خارجية 

أو إلجراء فحص 
تشخيصي أو 

إجراء عملية 
أو لرؤية أحد 

األخصائيين في 
المستشفى.



•  لقد أفضت جائحة كوفيد-19 إىل 
انخفاض عدد المرضى الذين تمت 

 رؤيتهم ومعالجتهم من خالل

NHS Scotland مع بعض التأخيرات 
المؤسفة في العالج الروتيني بسبب 

توجيهات مكافحة العدوى للمحافظة 

عىل سالمة المرضى والعاملين. ولقد 

تمت رؤية المرضى ومعالجتهم خالل 

هذه الجائحة بناًء عىل إلحاح حالتهم 

السريرية وسنواصل القيام بذلك في 

الوقت الذي نعيد فيه إعادة تجهيز 

.NHS خدماتنا الصحية الوطنية

•  وتعمل NHS Scotland جاهدة لزيادة 
الخدمات المتاحة بأمان وبأقصى 

سرعة ممكنة. يقوم األطباء / الخبراء 

السريريون باستمرار بمراجعة كيفية 

تقديمهم لخدماتهم لتوفير مواعيد 

إضافية لدعم رعايتكم. 

حول موعدك
•  يُرجى التأكد من أنك قد قمت بتزويد 

عيادة ال GP بأحدث معلومات 

االتصال بما في ذلك طريقة االتصال 

المفضلة لك. 

•  وبناًء عىل ظروفك الشخصية، قد 
ال يكون موعدك وجهاً لوجه. قد 

يُطلب منك حضور موعدك من خالل 

المشاركة في مكالمة هاتفية/فيديو 

مع أحد األطباء. 

•  عادة ما يتم إخطارك برسالة قبل 
موعدك. إذا لم تكن قادراً عىل حضور 

موعدك، يُرجى إعالم القسم أو العيادة 

بأقرب وقت ممكن لكي يتمكنوا من 

من توفير هذا الوقت لمريض آخر. 

سيكون بإمكانك إعادة ترتيب موعدك 

إىل تاريخ ووقت مناسبين لك.

•  للحفاظ عىل سالمتك، يُرجى الحضور 
إىل المستشفى عندما يُطلب 

منك فقط. 

لقد فرضت جائحة كوفيد-19 تحديات عىل خدماتنا 
NHS و ونقوم اآلن بتقديم الرعاية بشكٍل مختلف 

لدعم المرضى في جميع أنحاء اسكتلندا



متى ينبغي أن 
أتوقع أن يتم 

رؤيتي؟
•  بمجرد أن يتم تلقي إحالتك، سيتم 
مراجعتها من ِقبل فريق طبي في 

أقرب وقت ممكن.

•  سيجري عمل كل شيء لحالتك 
الخاصة لضمان أن تتم رؤيتك في 

أقرب وقت ممكن. لسوء الحظ، قد 

يعني هذا أنه يتعين عليك االنتظار 

لفترة أطول أثناء إعادة تشغيل 

الخدمات بأمان.

•  قد يُطلب منك السفر أو زيارة 
مستشفى بعيدة عن المنزل من أجل 

الحصول عىل رعايتك في وقت أقرب.

ماذا يمكنك أن 
تفعل للمساعدة؟

•  من الضروري الحضور عندما يتم 
ترتيب موعد لك، أو قم بإعالمنا إذا لم 

تعد تحتاج للحضور.

•  تأكد من قراءة أي معلومات تم 
تزويدك بها مسبقاً حتى تعرف ما 

الذي تتوقعه وتقوم بإجراء التحضيرات 

ذات الصلة.

•  نحن نريدك أن تشارك بشكٍل كامل  
في اتخاذ القرارات المتعلقة برعايتك. 

سنشجعك عىل طرح  أسئلة عىل 

اختصاصيي الرعاية الصحية خاصتك 

لمساعدتك عىل اتخاذ قرار مستنير 

بشأن خيارات الفحص والعالج. نحن 

نشجعك عىل طرح األسئلة التالية:

•  ما هي الفوائد؟
•  ما هي المخاطر؟
•  ما هي البدائل؟

•  ماذا لو لم أقم بفعل شيء؟

سيساعدك طرح هذه األسئلة 

عىل اختصاصيي الرعاية الصحية 

خاصتك عىل اتخاذ القرار فيما يخص 

الفحوصات والعالجات المناسبة لك. 

راقب حالتك 
•  إذا كنت قد تم إحالتك ألحد األقسام 
في مستشفى ما لموعد ما، فينبغي 

أن يتم تزويدك بمعلومات عن كيفية 

معالجة حالتك أثناء االنتظار. ويشمل 

هذا معلومات االتصال التي ينبغي أن 

تكون معك ألي استفسارات. 

•  يُرجى التأكد من اتباعك لإلرشادات 
حول كيفية دعم حالتك أثناء انتظارك 

لتتم رؤيتك. 

•  يمكنك الحصول عىل المزيد من 
المعلومات من خالل دليل المساعدة 

.NHS inform الذاتية الخاص ب



المساعدة الذاتية
•  إذا احتجت لمزيد من اإلرشادات 

عن حالتك، يُرجى التواصل مع فريق 

المستشفى الذي تنتظر موعد معه. 

تعتبر NHS inform مصدراً قيماً- قم 

nhsinform.scot/ بزيارة 

self-help-guides

•  إذا ساءت حالتك أو أعراضك خالل 
انتظارك، فينبغي عليك التواصل مع 

عيادة ال GP خاصتك.

•  يمكن للصيدلي المحلي أو العضو 
المتدرب في فريق الصيدلية أن يقدم 

لك إرشادات ويزودك بأدوية ال تحتاج 

لوصفة طبيب إذا لزم األمر.

•  قم باالتصال ب NHS 24 عىل الرقم 
111 للحصول عىل إرشادات إضافية 

حول كيفية معالجة األعراض.

•  إذا كنت تعتقد أن حالتك أو أعراضك 
مهددة للحياة، فينبغي عليك االتصال 

عىل الرقم 999 فوراً.

دعم آخر
إذا كنت تشعر أن صحتك النفسية 

وتعافيك قد تأثرا بتأخر عالجك، 

فإّن المساعدة متوفرة أيضاً من 

المؤسسات التالية:

•  إذا كنت تشعر بأنك مرهق أو أنك 
تحتاج للدعم فيمكنك االتصال ب 

NHS 24 عىل الرقم 111، 24 ساعة 
 في اليوم واختيار خيار 

Mental Health )الصحة النفسية( 
من مطالبات الهاتف.

 Breathing Space تعمل خدمة  •
عىل الرقم 87 85 83 0800 خالل 

أيام األسبوع من اإلثنين-الخميس 

ومن الساعة 6 مساًء إىل الساعة 

2 صباحاً، وفي عطلة نهاية األسبوع 
من يوم الجمعة الساعة 6 مساًء 

حتى يوم اإلثنين الساعة 6 صباحاً 

.)breathingspace.scot(

•  تعمل خدمة Living Life عىل الرقم 
9655 328 0800 من االثنين-الجمعة 

من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 

9 مساًء.


