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مزيد من المعلومات
إذا كانت لديك أية مخاوف  ،فيرجى االتصال بمركز الرعاية
اإلسعافية مباشرة ً للحصول على المساعدة أو المشورة على
الرقم 020 7288 5940

كما ستقدر  ،كل مريض يتطلب اهتما ًما فرديًا .نحاول االلتزام
بالوقت  ،يرجى االنتباه إلى أننا نحتاج أيضًا إلى رؤية حاالت
الطوارئ األخرى  ،حتى تحصل على أعلى مستوى من
الرعاية والعالج الذي تحتاجه  ،سيتعين عليك انتظار دورك.
كم من الوقت سأبقى؟
نحاول أن نجعل إقامتك قصيرة قدر اإلمكان  ،ولكن إذا كنا
مشغولين بشكل خاص  ،فقد تضطر إلى االنتظار قبل أن
يكون الطبيب مستعدًا لرؤيتك .نحتاج في بعض األحيان إلى
مراقبة المرضى لبضع ساعات قبل أن نسعد بعودتك إلى
المنزل .قد يُطلب منك أيضًا العودة لمزيد من مواعيد المتابعة.

عند وصولك إلى المستشفى
مركز الرعاية اإلسعافية قيد التشغيل level 2
من المستشفى .أسهل طريقة للعثور علينا هي استخدام
Highgate Hill entrance
إلى المستشفى .ادخل المستشفى عن طريق المخرج الليلي
Night Exit
)بجوار مدخل قسم الطوارئ(
وامش مباشرة إلى المركز متبعين اإلشارات.
ِ

لماذا يتم رؤيتي من قبل موظفي المجتمع؟
كمؤسسة رعاية متكاملة  ،يستطيع كل من المجتمع وموظفي
المستشفى العمل معًا لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى .قد
يكون هذا في المستشفى أو في المجتمع في المنزل .هذا يعني
أنك قد تتلقى بعضًا من رعايتك في المنزل من قبل موظفينا
المجتمعيين.

ما هي الرعاية المتنقلة؟
الرعاية اإلسعافية هي خدمة إحالة فقط تقدم العالج في نفس
اليوم للمرضى بدالً من دخولهم المستشفى (تجنب الدخول

.)Admission Avoidance/
يوفر مركز الرعاية المتنقلة الخاص بنا وصوالً سهالً إلى
االختبارات التشخيصية واستشاريي المستشفى والموظفين
المتخصصين في مكان واحد .إنها طريقة لتوفير رعاية آمنة
مصممة حول احتياجات المرضى.

لماذا يتم رؤيتي في مركز الرعاية اإلسعافية؟
ربما تمت إعادة توجيهك من
قسم الطوارئ أو إحالة مباشرة إلى المركز من قبل طبيبك
العام .ربما تمت إحالتك أيضًا إلى الخدمة من قبل أحد أجنحة
المرضى الداخليين بعد دخولك إلى المستشفى.
إذا حضرت إلى قسم الطوارئ بين الساعة  8:00مسا ًء و
 8:00صبا ًحا  ،اعتمادًا على أعراضك  ،فقد يُطلب منك
الحضور إلى مركز الرعاية اإلسعافية لمزيد من العالج
ورعاية المتابعة في يوم العمل التالي .هذا حتى تحصل على
كل الرعاية والعالج التي قد تحتاجها في يوم واحد من قبل
فريق واحد دون المبيت في المستشفى.
ماذا سيحدث في مركز الرعاية اإلسعافية؟
عندما تأتي إلى مركز الرعاية اإلسعافية
مركز سوف تكون تحت رعاية أحد مستشارينا .قد ال يراك
شخصيا  ،ولكن من قبل أحد أعضاء فريقهم .كجزء من
عالجك  ،قد تحتاج إلى حضور أقسام أخرى إلجراء مزيد من
التحقيقات .يرجى االستعداد لالنتظار أو العودة حسب
الضرورة لمواعيد أخرى .قد تحتاج أيضًا إلى الفحص  ،لذا
يرجى ارتداء مالبس مريحة.

