
مرحبا بكم

دليل المعلومات للمريض
و العائلة



أهال وسهال بكم
شكرا لكم على ثقتكم بنا لرعايتكم!

د. مشعل القاسمي
الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال هيلث، مستشفى التأهيل التخصصي،

مركز هيلث شيلد الطبي

منذ أن فتحنا أبوابنا، ركزنا على الوفاء بوعودنا، وجعلنا ألنفسنا معايير عالية لننال رضا المرضى.

نحن فخورون بشكل خاص بفريقنا المكون من الخبراء و المعالجين و األطباء و الممرضين و الموظفين الذين يمتلكون 
شغف غير مشروط لتقديم الرعاية و األمل المدعوم علميا لكم و لمرضانا.

إن إنشاء تأثير إيجابي في حياتكم هو هدفنا األكثر قيمة, يرجى العلم بأن صحتكم و رفاهيتكم من أهم أولوياتنا.

نريد أن نجعل إقامتكــم معنا آمنة و مريحة , تم إنشــاء دليــل معلومــات المريــض و األســرة هذا من قبل مستشفى 
التأهيل التخصصي ليلبــي اهتماماتكــم و إحتياجاتكــم, أحثكــم على استخدامه للمساعدة في إرشادكــم خالل إقامتكــم 

المستشفى. في 

بكامل اإلخالص،

د. مشعل القاسمي



أن نكــون األكثــر ثقــة مــن بيــن جميــع مستشــفيات التأهيــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و أن نحظــى 
بتقديــر كبيــر دوليــا .

نحــن ملتزمــون بتقديــم الخدمــات التأهيليــة األعلــى جــودة و اإلســتفادة مــن أحــدث التقنيــات و توفيــر أعلــى 
المعاييــر الصحيــة لجميــع مرضانــا و عائالتهــم                                                                    .

رؤيتنــــــا

مهمتنـــا

صمم لضمان العالج المتطور و الحصول على أفضل الفرص للتعافي

 نحــن نــوع جديــد مــن المستشــفيات المتخصصــة و التــي تحــدث  ثورة في مســتقبل
التأهيل بالمنطقة

فريق متعدد التخصصات يضمن األمل المدعوم علميا لمرضانا

 نحــن أول مستشــفى متخصصــة تخــدم المرضــى الذيــن يعانــون مــن حــاالت صحيــة
 معقــدة ، بمســاعدة شــركائنا فــي شــيرلي ريــان ابيليتــي الب )معهــد شــيكاغو

إلعــادة التأهيــل ســابقًا(، معــًا نعمــل علــى تطويــر مســتقبل إعــادة التأهيــل
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 “اسمي ريم,
سوف أشارككم من خالل هذا الدليل 

بعض النصائح المفيدة لنجعل
 إقامتكم معنا مريحة و آمنة

 قدر اإلمكان”

المحتويات

من المهم أن تعرف 

رمـوز الطـوارئ

تعرف على الزي الرسمي

دليـل المرافـق

فهـرس الهـاتف

وثيقـة حقـوق المريـض

وثيقـة مسـؤوليـات المريـض

حدثنا!  

أثنـاء إقامتـك لدينـا

مـن أجـل راحتـك

تعليمات توجيهية لزيارة المرضى 

فريـق الرعـاية الصحيـة الخـاص بـك

خدمـات المرضـى و الزائـرين 

عند مغادرتك / أماكن و مصادر قريبة من المستشفى

تذكر دائما

معلومات هامة عن بعض األمراض

لقاح كوفيد - 19

قائمـة التعريـف الخاصــة بالمريـض و األسـرة

المصادر
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من المهم أن تعرف

الخصوصية و المعلومات الصحيةالنماذج و التأمين

من يجب أن يتبع هذا القانون؟

ما هي المعلومات المحمية؟

معلومات المريض

ســُيطلب منــك التوقيــع علــى نمــاذج موافقــة تســمح لموظفينــا المؤهليــن بتقديــم العــالج أو إجــراء العمليــات الجراحيــة 
الالزمــة. مــن المهــم أن تفهــم خطــة عالجــك واإلجــراءات التــي سيســتخدمها طبيبــك. إذا كان عمــرك أقــل مــن 18عــام، 

يجــب علــى ولــي أمــرك أو الوصــي القانونــي توقيــع هــذه النمــاذج.

لديــك حقــوق الخصوصيــة بموجــب القانــون الــذي يحمــي معلوماتــك الصحيــة. يحــدد هــذا القانــون القواعــد والحــدود علــى 
مــن يمكنــه االطــالع علــى معلوماتــك الصحيــة واســتالمها.

المعلومــات الخاصــة بــك التــي يضعهــا األطبــاء والممرضيــن وغيرهــم مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة فــي الســجالت الطبيــة 
الخاصــة بــك.

معظــم األطبــاء والممرضيــن والصيدليــات والمستشــفيات والعيــادات ودور رعايــة المســنين والعديــد مــن مقدمــي 
الرعايــة الصحيــة.

شركات التأمين الصحي ومعظم الخطط الصحية لمجموعات أصحاب العمل.

بعض البرامج الحكومية التي تدفع تكاليف الرعاية الصحية.

المحادثات التي أجراها طبيبك مع الممرضين وغيرهم بشأن الرعاية أو العالج.

معلومات عنك في نظام كمبيوتر التأمين الصحي الخاص بك.

المعلومات المالية الخاصة بك.

معظم المعلومات الصحیة األخرى المتعلقة بك التي یحتفظ بھا
ھؤالء الذین یجب علیھم اتباع ھذا القانون

ــة فــي مكتــب اإلســتقبال  ــى المعلومــات الطبي ــأة نمــوذج الحصــول عل ــي ، يجــب تعب إلســتالم نســخة مــن ســجلك الطب
الرئيســي أو يمكنــك طلــب نمــوذج )اإلســتمارة( عبــر البريــد اإللكترونــي : 

.him@capital-health.ae 

مستشــفى التأهيــل التخصصــي يخضــع لجميــع القوانيــن واللوائــح اإلتحاديــة والمحليــة لحمايــة معلومــات صحــة المريــض. 
يتــم مشــاركة المعلومــات فقــط مــع المهنييــن الصحييــن، حســب الحاجــة، أو وكاالت أخــرى، كمــا هــو مطلــوب بموجــب 
القانــون. يجــب علــى المرضــى أن يقــرروا مــا إذا كانــوا يريــدون أن يتــم إبــالغ تواجدهــم فــي المستشــفى ورقــم غرفتهــم ألي 

شــخص يتصــل بهواتــف المستشــفى أو قســم معلومــات المرضــى.

إذا »اختــرت نعــم«، قــد يتعــرف األشــخاص علــى غرفتــك ورقــم هاتفــك، مــن خــالل االتصــال بقســم معلومــات المرضــى 
بالمستشــفى. إذا »اختــرت عــدم« توفيــر المعلومــات، فهــذا يعنــي أنــه حتــى العائلــة واألصدقــاء لــن يمكنهــم التعــرف علــى 
حالتــك أو مكانــك. يجــب أن تأتــي أي معلومــات شــخصية أخــرى مــن طبيبــك وال يتــم تقديمهــا إال ألفــراد العائلــة المباشــرة 

الذيــن تختارهــم أنــت.

للمريض الحق في طلب  نسخه من سجله الطبي و الحصول على المعلومات الطبية. 
يجوز أيضًا لممثلك القانوني طلب نسخة من السجل الطبي الخاص بك.

إذا تقدمــت بطلــب الحصــول علــى نســخة مــن الســجل الطبــي الخــاص بــك فســُيطلب بطاقــة تعريــف / بطاقــة الهويــة 
اإلماراتيــة الخاصــة بالمريــض و ممثــل المريــض. يرجــى مالحظــة أنــه يمكــن للمريــض أو ممثــل المريــض فقــط الحصــول علــى 

نســخة مــن الســجل، مــا لــم يــرد خــالف ذلــك كتابًيــا مــن قبــل المريــض أو ممثــل المريــض.

لطلبات من أشخاص مخول لها من قبل المريض
للحصــول علــى نســخة مــن الســجالت الطبيــة لشــخص آخــر، يجــب أن يتــم تعبــأة نمــوذج تصريــح مــن قبــل المريــض أو 
ــوع الســجل المحــدد )الســجالت( المطلــوب  ــارة بوضــوح ون ــخ الزي ــل المريــض مــع ذكــر تواري ــه مــن قب الشــخص المصــرح ل

وجميــع المعلومــات األخــرى المشــار إليهــا فــي النمــوذج.

78



تعرف على الزي الرسميرموز الطوارئ

حريق / دخانأحمر

إخالء / كارثة داخليةأخضر

حالة طارئة للبالغونأزرق

فشــل و حــده / تكنولوجيــا ذهبي
المعلومــات

حالة طارئة لألطفالوردي

أسلحة / رهائنفضي

بني

تحذير بسبب الطقسرمادي

حوادث شغب أو عنفأبيض

التهديد بوجود متفجراتأسود

طفل مفقودكهرمان

شخص بالغ مفقود أصفر

في حال اإلعالن عن حالة طارئة يرجى البقاء في مواقعكم حتى تردكم معلومات 
أو توجيهات من مسؤولي السالمة في مواقعكم.

يرجى اإلتصال ب 5911 واإلبالغ عن اإلسم و الحدث و الموقع )رقم الغرفة والقسم والطابق(

انسكاب مواد خطرة

فــي مستشــفى التأهيــل التخصصــي، نحــن فخــورون بموظفينــا المدربيــن تدريــب عالــي علــى الرعايــة الصحيــة والذيــن 
يعملــون بمهنيــة معــًا ليقدمــوا لكــم أعلــى جــودة مــن الرعايــة.

يوجد أدناه دليل يساعدك على تحديد األعضاء بوضوح طوال فترة إقامتك:

مساعد المرضىعالج النطق و اللغة
)األخضر الفاتح()العنابي(

)الرمادي الغامق()األزرق البترولي(

العالج التنفسيالعالج الوظيفي
)األزرق المخضر()األزرق السماوي(
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دليل الهاتفدليل المرافق
الصيدلية الداخلية                     األشعة

العالج المائي                           المختبر

المطعم                                   غرفة الصالة
 

العيادات الخارجية

الصيدلية الخارجية

طابق األطفال

غرف المرضى

غرفة إعادة تأهيل الحواس

وحدة التنفس اإلصطناعي طويلة األمد

 جناح الرعاية طويلة األمد          

 A جناح إعادة التأهيل للحاالت ما بعد الحادة

B قسم التأهيل للحاالت ما بعد الحادة

الجناح الفاخر                              الجناح الخاص بيت القدرة

وحدة العناية المركزة

وحدة التنظير

طابق اإلدارة

الطوارئ

مشرف التمريض

قسم األشعة

الصيدلية الداخلية

الصيدلية الخارجية

خدمات الدعم الفني

اإلستقبال

العيادات الخارجية

لمزيد من اإلستفسارات ، الرجاء اإلتصال على الرقم

5911

5622

5628

5630

5533

5800

5581

____

القبو

الطابق األرضي

الطابق

الطابق

الطابق

الطابق

الطابق

الطابق

الطابق

الطابق

B1

G

01

02
03
04
05

06

07

08

0566824781
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 وثيقة مسؤوليات المريضوثيقة حقوق المريض
1. أن يعامل بكرامة و إحترام ، وفقا ألعلى المعايير المهنية.

2. تلقي الرعاية التي تراعي و تحترم القيم و المعتقدات الشخصية.

3. المحافظة على خصوصية المريض و المعلومات المتعلقة به.

4. تلقي المعلومات المتعلقة بأنظمة و لوائح مستشفى التأهيل التخصصي عند الدخول.

5. المشاركة بأي قرار يتخذ بخصوص العالج أو الرعاية الطبية.

6. أن يتم التواصل مع المريض بلغته األم أو توفير مترجم.

7. أن يتم تحويله إلى أخصائي أو إستشاري عند الحاجة الطبية لذلك.

8. تلقي شرح مفصل لحالة المريض و عالجه والرعاية الالحقة أيضا.

9. أمكانية الوصول إلى السجل الطبي الخاص بالمريض و معلوماته الطبية.

10. الخصوصية أثناء الفحص و اإلجراءات الطبية و عند تلقي العالج.

11. أن يمتلك القرار الشخصي بقبول أو رفض العالج الطبي.

12. أن يتلقى رعاية تمريضية آمنة وفعالة.

13. أن يستعين برأي طبي آخر عند الطلب.

14. أن يوقــع مســبقًا علــى نمــاذج الموافقــة علــى أي إجــراءات طبيــة ، فــي حالــة المرضــى غيــر المؤهليــن للتوقيــع 
، يتــم التوقيــع مــن قبــل الوالديــن أو األوصيــاء القانونييــن.

15. اإلحتفاظ بجميع السجالت الطبية و السريرية ، محدثة و محمية من الفقدان و سوء اإلستخدام.

16. حرية إختيار مقدم الرعاية السريرية.

لــه و  17. مناقشــة و طلــب المعلومــات المتعلقــة بعــالج دوائــي محــدد ومعرفــة اآلثــار الجانبيــة المحتملــة 
التفاعــالت الدوائيــة لــه مــع األدويــة األخــرى.

18. حسن اإلستماع لشكاوى المريض ومتابعتها.

19. أن يتم حماية المريض من أي إعتداء خالل تواجده بمستشفى التأهيل التخصصي.

20. أن يتلقى الرعاية الالزمه في أي حالة طبية طارئة.

21. أن يتم إنهاء الرعاية الطبية بإحترام ولطف عند الطلب.

22. للمريــض الحــق فــي الموافقــة المســبقة علــى تلقــي العــالج واإلجــراءات الطبيــة حســب النمــاذج التــي يوفرهــا 
مستشــفى التأهيــل التخصصــي.

1. توفير البطاقة الطبية / بطاقة التأمين الصحي الخاصة بك عند طلب العالج أو الرعاية الصحية.

2. إتباع أنظمة و قوانين مستشفى التأهيل التخصصي.

3. أن تعامل الموظفين بإحترام.

4. عدم إستخدام لغة مسيئة أو سلوك غير مقبول للمرضى اآلخرين أو الزوار أو الموظفين.

5. تقدير إحتياجات المرضى اآلخرين ،خاصة عندما تكون إحتياجاتهم مهمة وكبيرة.

6. استخدام رموز الطوارئ و الخدمات بالشكل المناسب.

7. إعطــاء معلومــات دقيقــة فيمــا يتعلــق بالتفاصيــل الشــخصية والتاريــخ الطبــي و إبــالغ الفريــق الطبــي عــن أي 

عالجــات أو أدويــة قيــد االســتخدام أو وجــود أي نــوع مــن الحساســية أو وجــود أي رد فعــل تحسســي مــن أي دواء.

8. أن تكون مسؤواًل عن قراراتك الخاصة إذا قررت عدم إتباع التعليمات المقدمة من قبل المختصين.

9. الحفاظ على ممتلكاتك الشخصية بعد دخول المستشفى.

10. الحضــور للمستشــفى عنــد المواعيــد المحــددة و إبــالغ المستشــفى مســبقا أذا كنــت غيــر قــادر علــى حضــور 
الموعــد الطبــي المقــرر لــك.

11. إبالغ الطاقم الطبي مسبقًا إذا كان لديك أي متطلبات طبية عند الخروج من أجل االستعداد لتحضيرها.

12. أن تكــون مســؤواًل عــن التســديد المالــي مقابــل الخدمــات الطبيــة التــي يقدمهــا المستشــفى إذا إقتضــت 
الحاجــة لذلــك.

1314



1- إستفسر  إن كان لديك أي أسئلة. إن لم تفهم، اسأل مرة أخرى.

2- إنتبه إلى الرعاية التي تتلقاها, تأكد دائمًا من حصولك على حق العالج واألدوية المناسبة,
ال تفترض أي شيء.

3- ثقف نفسك حتى تفهم تمامًا تشخيص مرضك وطرق عالجك.

 4- اطلب من أحد أفراد العائلة أو صديق موثوق به أن يكون وكيلك ) شريك في الرعاية الصحية المقدمة لك (.

5- تعرف على األدوية التي تتناولها ولماذا تأخذها, األخطاء األكثر شيوعا في استخدام األدوية.

6- استخدم مرافق الرعاية الصحية المعتمدة.

7- شارك في جميع القرارات المتعلقة بخطة العالج الخاصة بك.

تقوم لجنة اإلعتمادية الدولية بإجراء المسح الدوري للتحقق من تطبيق المعايير الدولية األساسية 
لذلك نشجع أي شخص يصادف مشكلة تتعلق بسالمة و جودة الرعاية في هذه المؤسسة باإلتصال على 

الطبيب أو الممرض المسؤول.

“في مستشفى التأهيل التخصصي ندعم 
برنامج سالمة مرضى اللجنة الدولية 

المشتركة، الذي يحث المرضى على التعبير 
عن نفسه”

خالل إقامتك لدينا

 سنتحدث معك ومع عائلتك بطريقة تلبي إحتياجاتك.

 سنوضح دورنا في تقديم الرعاية لك، مع الحفاظ على راحتك وتوضيح ما يمكن أن تتوقعه خالل إقامتك.

 سنبلغك بتقدم حالتك ونسأل عن احتياجاتك .

 سنقوم بالكشف عليك بانتظام للتأكد من أننا نلبي احتياجاتك.

سـوف نطـرح عليـك أسـئلة أساسـية لمعرفة إذا كان لديك شعور باأللم أو مساعدتك لقضاء حاجتك ، وتعرف هذه 
العملية باسم )الخدمة على مدار الساعة(.

تقديم بيانات مقدمي الرعاية الصحية المسؤولين عن حالتك وتحديثها على لوحة المعلومات في غرفتك 
لمساعدتك أثناء إقامتك .

  
إذا كانت لديك أية إستفسارات أومالحظات طبية أثناء إقامتك لدينا، فالرجاء إبالغ التمريض أو مدير التمريض فورًاً ، 

نريد أن تكون إقامتك لدينا مريحة قدر اإلمكان.

مهمتنا هي توفير الرعاية الطبية بأعلى جودة لجميع مرضانا باستخدام أحدث التقنيات 
واألستفادة من المواهب الطبية بأعلى المعايير  

مالذي تتوقعه أثناء إقامتك لدينا ؟

كيف تشارك في خطة عالجك ؟

ألن الجودة وسالمتك أمر مهم بالنسبة لنا ، يرجى إعالمنا إن كان لديك
أي مخاوف.

“في مستشفى التأهيل التخصصي 
ندعم المعايير العالمية فيما يتعلق 

ببرنامج سالمة المرضى و نحث 
المرضى على التحدث إلينا”

نشجعك على طرح االسئلة والتأكد من فهمك لإلجابات، إذا لم تفهم اإلجابات،فيمكنك الطلب من مقدمي الرعاية 
الصحية شرح المعلومات مرة أخرى ، ألن من أهداف مقدمي الرعاية الصحية هي المساعدة على فهم وضعك 

الصحي ، و نتائج االختبارات و األدوية و التعليمات الخاصة بسالمتك أثناء إقامتك لدينا.  

أنشأت شراكة التواصل الصحي الواضح برنامج يتكون من مجموعة بسيطة من 
األسئلة التي يجب أن تسألها لطبيبك أو ممرضك أو الصيدلي في كل زيارة. 

األسئلة هي:

ما الذي أحتاج فعله؟

ما هي مشكلتي الرئيسية؟

لماذا من المهم بالنسبة لي أن 
أفعل هذا؟
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من أجل راحتك

إذا  كنــــت مــــن المرضــــى فــــي أحــــد مرافــــق كابيتــــال هيلــــث، فيمكنــــك اآلن 
على  المتوفر  هيلث  كابيتال  تطبيق  باستخدام  الطبيــــة  ســــجالتك  متابعــــة 

اآلندرويد. و  اآلبل  أجهزة 

اكتشــف موقــع منشــآتنا ، وتابــع الســجالت الطبيــة الخاصــة بــك وبعائلتــك 
التذكيــر  خاصيــة   واســتخدم   ، اإلنترنــــت  عبــــر  الطبيــة  المواعيــــد  واحجــــز   ،
بالمواعيــــد الطبيــة  واســــتمع ألحــدث النصائــــح والتحذيــــرات حــــول العــــادات 
الســــيئة، وثقــف نفســك بشــــأن أفضــــل الممارســــات الوقائيــــة مــــن خــــالل 
اإلطــــالع علــــى محتــــوى التثقيــف الصحــي و يمكنـك أيضـًاً مواكبـة آخـر األخبار 
لدينـا ، وتصفـح معـرض صـور منشـآتنا علـى التطبيـق و تقديم مالحظات إلى 

الذي يعمل باستمرار لضمان رضاك. فريقنا الطبي 

مــن  كبيــرة  مجموعــة  علــى  تحتــوي  مجانيــة  فيديــو  مقاطــع  لــك  نقــدم 
الموضوعــات الطبيــة مثــل بعــض األمــراض الشــائعة و طــرق عالجهــا و كيفيــة 

الحفــاظ علــى الســالمة العامــة.

يرجــــى العلــــم أن المستشــــفى غيــر مســــؤول عــــن ممتلكاتــــك الشــــخصية و 
المقتنيــات الثمينــة، لذلــك يرجــى إرســال جميــع ممتلكاتــك ومقتنياتــك الغيــر 
ضروريــة إلــى المنــزل، أثنــاء إقامتــك لدينــا وهـذا يشـمل المالبـس، المبالــغ 

المجوهـرات.  و  الإلئتمـان،  وبطاقـات  النقـود،  مـن  الكبيـرة 

مقتنياتــك  حفـظ  عـن  الممـرض  سـؤال  فالرجـاء  ممكنـا،  ذلـك  يكـن  لـم  إن 
الثمينـة فـي صنــدوق األمــانــات المتوفــر فــي مــكان إقامتــك، قــد يطلــب 
الخاص بك عنــد  الزواج  المجوهرات بما في ذلك خاتم  منــــك خلــــع جميــــع 

الطبيــة.   أوالفحوصــات  اإلجــراءات  بعــض  عمــل 

جوانب  من  جانب  بــأي  متعلقة  شكاوى  أو  تعليقات  أي  لديكــم  كان  إذا 
رعايتــك  أثناء الزيارة أو اإلقامــة في مستشفى التأهيل التخصصي ولم يتم 
حلها من خالل المناقشة مع فريق الرعاية الصحية, يمكنــك األتصال بمدير 

عالقــات المرضى علــى:
القسم الداخلي الرقم : 5982

العيادات الخارجية : 5600
أو راسلنا على البريد اإللكتروني :

 customercare.srh@capital-health.ae

لمزيد من المعلومات أو المساعدة الالزمة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى
info@capital-health.ae 

سجل اآلن كعضو لدينا لتتمكن من الوصول إلى جميع خدمات كابيتال هيلث

التثقيف عن بعدتطبيق كابيتال هيلث

المقتنيات الثمينة واألغراض الشخصية

تجربة المرضى
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تعليمات توجيهية لزيارة المرضى
يكون وقت الزيارة على النحو التالي ما لم تحدث بعض التغييرات بسبب األجازات أو األحداث العامة:  

هدفنا هو تعزيز البيئــة الصحيــة لمرضانا وللموظفيــن، لذلك يرجى اإللتزام باإلرشادات التالية عند زيارة المرضى 
المستشفى: في 

عند زيارة األطفال يجب التنسيق مع فريق الرعاية الصحية للمريض.

األطفال بعمر 14 عاًما أو أقل يجب ان يكونو بصحبة شخص بالغ في جميع األوقات عند الزيارة.

في مناطق العناية المركزة و األجنحة ، ال يسمح بزيارة األطفال دون سن 12 عاًما ، وذلك لحماية المرضى و 
األطفال.

ال نشجع إحضار األطفال األقل من عامين خالل وقت الزيارة ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة.

العنــــف أو إســتخدام ألفــاظ غيــر الئقــة أو الســــلوك التعســــفي غيــــر مقبــــول, لــن يتــم التســــامح مــع التهديــدات 
اللفظيــة أو أعمــال العنــف وقــد تــؤدي إلــى الطرد من المستشــفى / أو المالحقة القضائية.

ال نشـجع علــى إحضـار الطعـام مـن خـارج المستشـفى بسـبب إمكانيـة تــأثيره على خطة العــالج للمريــض كمــا أن 
سالمة الغذاء ســتكون غيــر مضمونــه.

التصوير من خالل )المحمول أو الكاميرة( ممنوع منعًا باتًا.

ال يسمح بالتدخين في أي مكان داخل مبنى المستشفى.

يحــدد المريــض شــخص لمســاعدته وســيتم الســماح لــه بالدخــول علــى مــدار اإلســبوع ، إذا قــرر الشــخص المســاعد 
البقــاء بعــد الســاعة التاســعة مســاًء فيجــب عليــه الحصــول علــى بطاقــة) زائــر( التعريفيــة مــن كاونتــر التمريــض.

يجــــب أن يكــــون جميــــع الزائريــــن خالييــــن مــــن العــــدوى أو المــــرض أثنــــاء الزيــــارة. األشــــخاص الذيــــن ال يشــــعرون 
زيارة المستشفى. أخر 48 ساعة ال يجب عليهم  أعــــراض معينــــة خالل  أو لديهــــم  بالراحــــة 

ــاح  ــة األمــد أو جن ــة طويل ــاح الرعاي ــران فقــط  لمرضــى / جن ــارة المرضــى هــو زائ ــه لزي العــدد األقصــى المســموح ب
ــة الحرجــة . ــاح العناي ــر واحــد فقــط  لمرضــى  جن ــاح األطفــال  و زائ ــل الحــاالت الحــادة أو جن إعــادة تأهي

زيارة األطفال:

السالمة العامة:

الزيارة العامة:

األيامالقسم مواعيد الزيارات

جناح العناية المركزة
قسم التنفس اإلصطناعي

10:00 –  12:00  صباحًا /  5:00 – 7:00  مساًء
تحدد من قبل الطبيب المسؤول أو مسؤول الجناح

مواعيد الزيارات من
10:00 – 12:00 صباحا , 5:00 – 7:00 مساًء 

غير محددة

السبت إلى الجمعة

السبت إلى الجمعة

السبت إلى الجمعة

السبت إلى الجمعة  تحدد من قبل الطبيب المسؤول أو مسؤول
الجناح أو مشرف التمريض

جناح الرعاية طويلة األمد
 جناح إعادة تأهيل الحاالت الحادة

األطفال

 الجناح الخاص / كبار الشخصيات

 يجــب اتبــاع إرشــادات خاصــة لزيــارة المرضــى فــي مناطــق الرعايــة الحرجــة. مــن المهــم جــدًا للضيــوف تســجيل 
الوصــول مــع الموظفيــن فــي هــذه المناطــق فيمــا يتعلــق بالسياســة الخاصــة بالوحــدة. 

وتشــمل مناطــق الرعايــة الحرجــة: العنايــة المركــزة، و وحــدة عنايــة األطفــال المركــزة. يرجــى التواصــل مــع الممــرض 
قبــل الدخــول إلــى غرفــة المريــض لمســاعدتكم.

زيارة مناطق الرعاية الحرجة:

قد تتغير المبادئ التوجيهية لزيارات األطفال و / أو البالغين خالل الظروف الخاصة مثل فترات انتشار اإلنفلونزا 
أو غيرها من األمراض المعدية و / أو تنبيهات وزارة الصحة في أبو ظبي للزيارات.

الظروف الخاصة:
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فريق الرعاية الصحية الخاص بك

سيشمل فريقك واحد أو أكثر من األطباء الذين يمثلون جزء مهم من فريق تقديم الرعاية الخاص بك.

هذا هو االسم الذي يطلق على الطبيب المسؤول عن رعايتك. قد يكون هذا الطبيب أيضًا طبيب متخصص 
في المستشفى.

الطبيب المتخصص في المستشفى هو طبيب متخصص في رعاية المرضى أثناء تواجدهم في المستشفى. 
أثنــاء إقامتــك، قــد يتــم رعايتــك مــن قبــل واحــد أو أكثــر مــن األطبــاء المتخصصــون. باإلضافــة إلــى األطبــاء قــد يضــم 
فريــق األطبــاء المتخصصــون مســاعدي األطبــاء والممرضيــن الممارســين. قــد يكــون طبيــب المستشــفى علــى 

اتصــال مــع طبيــب الرعايــة األوليــة الخــاص بــك، ولكنــه ســيدير عالجــك أثنــاء تواجــدك فــي المستشــفى.

األطباء:

الطبيب المعالج:

الطبيب المتخصص:

يمكــن اســتدعاء هــذه المجموعــة المعّينــة مــن األطبــاء والتمريــض لتقديــم الرعايــة العاجلــة الفوريــة لمنــع حــدوث 
أي أزمــة. عنــد طلبهــم، يصــل هــؤالء المتخصصــون المدربــون خصيًصــا علــى الفــور إلــى ســرير المريــض لتقييــم الحالــة 

و تقديــم الرعايــة المناســبة.

فريق اإلستجابة السريعة:

لقد تلقى هؤالء األطباء تعليم متقدم وتدريب طبي في مجال محدد، مثل: 

المتخصصون:

مســؤول عــن رعايتــك المباشــرة، كمــا يوفــر هــذا الممــرض األدويــة والعالجــات والعنايــة الشــخصية و التثقيــف وغيــر 
ذلــك مــن الدعــم الضــروري. يعمــل الممــرض الســريري أيضــًا مــع األعضــاء اآلخريــن فــي فريــق الرعايــة الخــاص بــك 

لضمــان تلبيــة احتياجاتــك.

الممرض السريري:

مســؤول عــن مســاعدة  التمريــض الســريري و علــى تلبيــة احتياجــات الرعايــة األساســية الخاصــة بــك. مســؤولية 
ــه اليوميــة كأكل الطعــام و الذهــاب إلــى  ــة، ومســاعدة المريــض فــي حاجات الفنــي تتضمــن أخــذ العالمــات الحيوي

ــاه ومــا شــابه. دورة المي

فني رعاية المرضى:

المعالــج الوظيفــي يســاعدك علــى تطويــر، واســتعادة، وتحســين المهــارات الالزمــة للحيــاة اليوميــة والعمــل. و 
ُيعلمــك المعالــج المهنــي كيفيــة أداء المهــام اليوميــة مثــل االســتحمام وارتــداء المالبــس باســتخدام األجهــزة 

المســاعدة.

المعالج الوظيفي:

منســق الرعايــة الطبيــة أو مديــر الحالــة هــو ممــرض مســجل يعمــل بالقــرب مــن أعضــاء الفريــق األخريــن، بمــا فــي 
ذلــك العمــال اإلجتماعييــن، لتخطيــط رعايتــك فــي المستشــفى ومســاعدتك لإلســتعداد للخــروج قــد تتضمــن 

خطتــك العــالج فــي العيــادات الخارجيــة، واألجهــزة المنزليــة، و / أو أي رعايــة تمريــض مؤهلــة.

منسق الرعاية الطبية:

ــة الخاصــة بــك.  ــة بزيارتــك لمناقشــة األدوي ــى المستشــفى، فقــد يقــوم أعضــاء طاقــم الصيدلي ــم إدخالــك إل إذا ت
ســوف يتــم ســؤالك عــن األدويــة التــي تتناولهــا فــي المنــزل.

موظفي الصيدلة:

يعمــل هــؤالء خبــراء التغذيــة معــك لمســاعدتك علــى الحفــاظ علــى نظــام غذائــي صحــي يعتمــد علــى تشــخيصك 
أثنــاء فتــرة األستشــفاء و كذلــك عنــد عودتــك إلــى المنــزل.

أخصائيوا التغذية:

ســيقوم أخصائــي العــالج الطبيعــي بإرشــادك للعــودة إلــى األنشــطة اليوميــة الوظيفيــة. ســوف يقومــوا بتدريبــك 
علــى تقنيــات الحركــة اآلمنــة و تدريبــات التماريــن المصممــة إلســتعادة قوتــك و حركتــك.

أخصائي العالج الطبيعي:
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عند مغادرتك المستشفىخدمات المرضى و الزائرين

يقع في الطابق األرضي بالقرب من المدخل الرئيسي للمستشفى.

إذا احتــاج الضيــف ألي ســبب مــن األســباب إلــى البقــاء فــي الغرفــة معــك، يتــم توفيــر طعام
للضيوف مقابل رسوم معينة لكل ضيف.

تعتبــر التغذيــة عنصــرًا هامــًا للتعافــي والحفــاظ علــى صحتــك العامــة ، لذلــك عنــد دخولــك المستشــفى ســيقوم 
الطبيــب المعالــج بكتابــة النظــام الغذائــي المناســب لوضعــك الصحــي وســيقوم أخصائــي التغذيــة باإلشــراف علــى 

جميــع الوجبــات الخاصــة بــك .

برنامــج خدمــة الوجبــات لدينــا يلبــي اإلحتياجــات الغذائيــة لجميــع المرضــى ،فهــو يقــدم مجموعــة متنوعــة مــن 
الخيــارات الغذائيــة لتعزيــز تجربــة مميــزة لتنــاول الطعــام الخــاص بــك. 

مستشــــفى التأهيــــل التخصصــــي مســــؤول عــــن إجــــراءات خروجــــك بشــــكل آمــــن وفــــي الوقــــت المناســــب ســــتتم 
وعائلتـك  أنــت  وإبالغـك  تقييمهـا  وسـيتم  الحتياجاتـك  مناسـبة  بيئــــة  إلــى  المستشــــفى  مــــن  خروجــــك  عمليــــة 

عنهــا. لـك  الرعايـة  ومقدمـي 

خــالل إجــراءات الخــروج ، ســيتم تزويــدك بــكل المتطلبــات التــي تحتاجهــا فــي بيتــك أو فــي الخــارج أو إلــى أي منشــأة 
أخــرى للتأكــد مــن مواصلــة الرعايــة التــي تحتاجهــا بشــكل أساســي.

فــــي حــــال رغبتــــك فــــي الخــــروج مــــن المستشــــفى رغــــم التعليمــات الطبيــة بالبقــاء وإســتكمال العــالج ســــيتم 
بــــذل كل الجهــــود لضمــــان فهمــــك لتبيعــات قــــرارك؛ ومــــع ذلــــك ، مستشــــفى التأهيــــل التخصصــــي يحتــــرم حقــك 

كمريــــض، وســــوف نعمــــل علــى تحقيــق ماهــو أفضــل لــك.

رابط وسائل النقل العام في أبوظبي:
http://dot.abudhabi.ae/en/info/Public_Transport 

الهاتف الموحدة لخدمة سيارات األجرة – أبو ظبي : 600535353 

فنادق قريبة من مستشفى التأهيل التخصصي 
فندق كابيتال هيلتون جراند - أبوظبي.

فندق كابيتال سينترو - أبوظبي.
فندق بيرل روتانا كابيتال - أبوظبي.

فندق كابيتال سينتر عرجان – روتانا - أبوظبي.

أماكن رياضية
مدينة زايد الرياضية

أماكن تسوق 
مول كارفور- المطار

يجــب أن يقلــل المرضــى أكل الطعــام مــن المنــزل أو خــارج المرفــق إال فــي ظــروف خاصــة, عندمــا يتــم إدخالــك إلــى 
المستشــفى يجــب أن يتوافــق طعامــك مــع النظــام الغذائــي المحــدد مــن قبــل طبيبــك الحالــي. إذا كان ضيوفــك 
غيــر متأكديــن مــن األطعمــة المناســبة، فيجــب عليهــم االتصــال بقســم التغذيــة قبــل الســاعة الخامســة مســاًء 

علــى 5636.

يجــب علــى جميــع الــزوار الذيــن يحملــون مــواد غذائيــة تســجيل الوصــول فــي محطــة التمريــض قبــل الدخــول 
إلــى غرفــة المريــض. يجــب علــى الضيــوف الذيــن يخططــون لجلــب الطعــام للمرضــى فقــط إحضــار كميــات يمكــن 

اســتهالكها فــي جلســة واحــدة فقــط.

التحتفــظ بــاي طعــام لــن يتــم تناولــه علــى الفــور فــي غرفــة المريــض ، أي طعــام قابــل للتلــف واليتــم اســتهالكه 
فــي وقــت إحضــاره ، يجــب أن يحفــظ  بحافظــة طعــام صحيــة مختومــة ومؤرخــه وتحفــظ بالثالجــة وفــي حــال عــدم 

اســتهالكها خــالل ثالثــة أيــام ،يجــب أن يتــم التخلــص منهــا علــى الفــور.

السياسات الغذائية للمرضى المقيمين بالمستشفى:
روابط و أماكن مفيدة بالقرب من  المستشفى 

تناول الطعام للزوار:

B1 البيسترو- الطابق األرضيالمطعم – القبو

إجراءات الخروجمكتب مرحبا

معلومات الطعام
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تذكــر دائمــا

الرجاء تقييم درجة حدة األلم ؟

أيهــم أنــت ؟  

تمّكن بتواصلك! 

اسأل عن المصطلحات اللغوية في حالة سماعك لمصطلح طبي ال تفهمه، اسأل عن معنى ذلك.

اســأل مــرة أخــرى بعــد حصولــك علــى تعليمــات أو تفســير، وكــرر مــا كنــت تعتقــد أنــك ســمعته حتــى يمكنــك التحقــق 
مــرة أخــرى مــن أنــك فهمتــه.

خذ مالحظات و اكتب أي معلومات يخبرك بها طبيبك حتى ال تنسى.

ال تتجاهل األلم.

ال أحــد يعــرف مقــدار األلــم الــذي أنــت فيــه غيــرك. أخبــر طبيبــك أو التمريــض عنــد شــعورك باأللــم أو إذا عــاد مــرة أخــرى 
بعــد أن اختفــى. تحــدث عــن مســتوى األلــم طــوال فتــرة إقامتــك.

اسأل نفسك، ثم شارك مع التمريض الخاصة بك.

أين تشعر باأللم؟
متى تشعر باأللم؟

هل يمنعك من أداء واجباتك اليومية -مثل النوم، وارتداء المالبس، وتناول الطعام؟

معلومات هامة عن بعض األمراض: 
النوبات القلبية والسكتات

هي حالة طبية طارئة وكل ثانية لها أهمية.

كلمــا أدركــت أنــت أو أحــد أفــراد أســرتك بشــكل ســريع األعــراض وحصلــت علــى المســاعدة، كانــت فرصــك فــي البقــاء 
علــى قيــد الحيــاة أفضــل، مــع أقــل قــدر مــن األضــرار التــي تلحــق بالقلــب أو الدمــاغ.

ــارك أن أعــراض الحــادث الثانــي  بمجــرد إصابتــك بحــادث، فأنــت عرضــة لخطــر آخــر فــي المســتقبل. لكــن ضــع فــي اعتب
يمكــن أن تكــون مختلفــة عمــا عانيتــه فــي المــرة األولــى.

األعــراض الرئيســية للنوبــة القلبيــة هــو ألــم فــي الصــدر أو عــدم راحــة. كمــا يمكــن أن تشــعر بالضغــط أو االمتــأ أو عصــر 
فــي صــدرك. تبــدأ هــذه المشــاعر بالتدريــج و تــزداد ســوًءا، أو قــد تأتــي وتذهــب.

يمكــن أن تكــون أعــراض النوبــة القلبيــة مختلفــة بالنســبة للنســاء, قــد تعانــي النســاء أيضــا مــن حرقــة غيــر عاديــة، وضيــق 
فــي التنفــس، ودوار، وغثيــان، أو قــد يشــعرون بالتعــب أو القلــق قبــل أســابيع مــن النوبــة القلبيــة.

عالمات التنبيه لكشف السكتة الدماغية هي :

يمكن أن تشمل األعراض المفاجئة األخرى:
تخدير أو ضعف في ساقك.

ارتباك أو مشكلة في الفهم.
مشكلة في الرؤية في عين واحدة أو في كلتا العينين.

صعوبة في المشي و دوخة و فقدان التوازن و التنسيق.
صداع شديد دون سبب معروف.

ما هي الكلمات التي تصف ألمك؟
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إصابة الحبل الشوكي

جلطات الدم

إصابات الرأس

يمكن أن تتسبب إصابة الحبل الشوكي في عرض واحد أو أكثر من األعراض التالية:

طرق الوقاية من تكون الجلطات:

تشمل األعراض الشائعة إلصابة الرأس البسيطة ما يلي:

خدر أو وخز أو فقدان أو تغيرات في اإلحساس في اليدين والقدمين.
الشلل الذي قد يحدث على الفور أو يتطور بمرور الوقت حيث يؤثر التورم والنزيف على النخاع الشوكي.

ألم أو ضغط في الرأس أو الرقبة أو الظهر.
فقدان الحركة.

ضعف أو عدم القدرة على تحريك أي جزء من الجسم.
المواقف غير الطبيعية للعمود الفقري أو الرأس.

فقدان السيطرة على المثانة واألمعاء.
مشاكل في المشي.
صعوبة في التنفس.

تغييرات في الوظيفة الجنسية.

حافظ على نشاطك - يمكن أن يساعدك المشي بانتظام.
اشرب الكثير من الماء لتجّنب الجفاف - تزداد احتمالية إصابتك بجلطة إذا أصبت بالجفاف.

حاول إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.
ال تجلس لفترات طويلة بدون حركة إذا أمكنك تجنب ذلك.

ال تشرب الكثير من الكحول - فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك بالجفاف.
ال تدخن.

صداع.
دوار.

إحساس بالدوران.
ارتباك خفيف.

غثيان.
رنين مؤقت في األذنين.

إصابــة الحبــل الشــوكي هــي تلــف لحزمــة الخاليــا واألعصــاب الضيقــة التــي ترســل وتســتقبل اإلشــارات مــن الدمــاغ 
إلــى ومــن باقــي الجســم. اصابــات النخــاع الشــوكي يمكــن ان تنتــج عــن االصابــه المباشــره للنخــاع الشــوكي نفســه 

او مــن تلــف االنســجه والعظــام )الفقــرات( التــي تحيــط بالحبــل الشــوكي.

ــة أو دائمــة فــي اإلحســاس والحركــة والقــوة و وظائــف الجســم  ــرات مؤقت ــى تغي ــؤدي هــذا الضــرر إل يمكــن أن ي
ــا طفيًفــا للخاليــا أو ال تتســبب فــي حــدوث  أســفل موقــع اإلصابــة. قــد تســمح بعــض اإلصابــات التــي تســبب موًت
شــفاء شــبه كامــل ، فــي حيــن أن اإلصابــات التــي تحــدث أعلــى النخــاع الشــوكي وتكــون أكثــر خطــورة يمكــن أن 
تســبب الشــلل فــي معظــم الجســم. تعتبــر حــوادث الســيارات والســقوط الحــاد مــن اكثــر األســباب شــيوعا إلصابــات 

النخــاع الشــوكي فــي دولــة اإلمــارات.

الجلطة الدموية هي كتلة من الدم تتحول من سائل إلى حالة شبيهة بالهالم أو شبه صلبة. التجلط هو عملية 
 ضرورية يمكن أن تمنعك من فقدان الكثير من الدم عندما يكون لديك جرح ، على سبيل المثال.

عندما تتشكل جلطة داخل أحد األوردة ، فإنها لن تذوب من تلقاء نفسها دائًما. يمكن أن يكون هذا موقًفا 
 خطيًرا للغاية وحتى يهدد الحياة.

لن تؤذيك الجلطة الدموية غير المتحركة بشكل عام ، ولكن هناك احتمال أن تتحرك وتصبح خطيرة. إذا تحررت 
الجلطة الدموية وانتقلت عبر األوردة إلى قلبك ورئتيك ، فقد تتعطل وتمنع تدفق الدم. هذه حالة طبية 

طارئة.

إصابــة الــرأس هــي أي نــوع مــن اإلصابــات التــي تصيــب الدمــاغ أو الجمجمــة أو فــروة الــرأس. يمكــن أن يتــراوح هــذا 
مــن نتــوء خفيــف أو كدمــة إلــى إصابــة فــي الدمــاغ. تشــمل إصابــات الــرأس الشــائعة االرتجــاج ، وكســور الجمجمــة ، 

وجــروح فــروة الــرأس. تختلــف العالجــات بشــكل كبيــر ، اعتمــاًدا علــى ســبب إصابــة رأســك ومــدى شــدتها.

امســـح هنـــا

الوقاية ضد التقرحات الجلدية

كتيب تثقيف المريض و األسرة
كل ما تحتاج إلى معرفته
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توقف عن التدخين
بغــض النظــر عــن المــدة التــي كنــت تدخــن فيهــا، لــم يفــت األوان مطلًقــا عــن التوقــف 

عــن هــذه العــادة غيــر الصحيــة. تبــدأ الفوائــد علــى الفــور وتــدوم مــدى الحيــاة:

استعد، قرر، اقلع!
ذّكــر نفســك بأنــك تحــت الســيطرة و أن بإمكانــك أن تختــار التدخيــن أو ال. خــذ عهــد علــى نفســك. اكتــب ســبب رغبتــك فــي 

اإلقــالع واقــرأه كل يــوم. 

ــر الســار هــو                             ــك انتظــر الخب ــن. عــادة مــا تمــر بســرعة، لذل ــة شــديدة للنيكوتي ــه ســيكون لديــك رغب ــى اســتعداد بأن كــن عل
أنهــا ســتقل و ســتكون أقــل تكــرارا كلمــا طالــت مــدة اقالعــك عــن التدخيــن. عندمــا يصيبــك الشــعور  بالعــودة للتدخيــن

قم بنزهة، اتصل بصديق أو قم بشيء آخر تستمتع به.

اإلحتفاظ بالسكر في الدم تحت السيطرة يتطلب عناية فائقة للمساعدة، قم بعمل
خطة رعاية السكري مع طبيبك أو ممرضك.

 تتضمن هذه الخطة معلومات مثل:

كم مرة يجب فحص السكر في دمك؟

كم مرة تحتاج إلى أخذ األدوية الخاصة بك واألنسولين؟

ما الذي يجب أن تفعله إذا لم تستطع أن تأكل؟ 

كيفية التعامل مع إبرة األنسولين إذا كان لديك واحدة؟

داء السكري من النوع 2

تجنب العدوى: إن اإلصابة بمرض السكري تزيد من خطر اإلصابة بالعدوى، لذا من المهم أن 
تكون أكثر حرصًا أثناء اإلقامة في المستشفى:

قــد ترغــب أيًضــا فــي أن تطلــب مــن صديــق أو أحــد أفــراد العائلــة أن يكــون وكيلــك للســكري. يمكنــك العمــل مــع طاقــم 
المستشــفى لمتابعــة خطــة رعايــة الســكري.

متابعــة الســكر فــي دمــك يمكــن أن تعطيــك معلومــات قّيمــة عــن كيفيــة عمــل جســدك كمــا يمكــن أن تســاعدك 
علــى إجــراء تعديــالت إذا كانــت أرقامــك عاليــة جــًدا أو منخفضــة جــًدا بشــكل عــام.

كونــك مريــض وتأخــذ أدويــة جديــدة يمكــن أن يســبب ارتفــاع أو انخفــاض الســكر فــي الــدم, اســأل ممرضتــك إذا كان هنــاك 
حاجــة إلختبــار نســبة الســكر فــي الــدم أكثــر مــن المعتــاد.

تنــاول الــدواء أو األنســولين: ســتظل بحاجــة إلــى األدويــة الخاصــة بــك و األنســولين )إذا أخذتهــا( أثنــاء وجــودك فــي 
المستشــفى، ولكنــك ال تتناولهــا بنفســك. ســيكون طاقــم التمريــض مســؤواًل عــن إعطائهــا لــك. إذا كانــت لديــك أســئلة 

حــول جدولــك الزمنــي، فــال بــأس مــن الســؤال.

التخطيــط لوجبــات الطعــام بمجــرد دخولــك المستشــفى اســأل عــن وجــود خطــة وجبــات خاصــة للمرضــى المصابيــن 
بالســكري. يمكنــك أيًضــا طلــب مراجعــة اختصاصــي التغذيــة فــي المستشــفى إذا كان مســتوى الســكر فــي الــدم مرتفــع 

جــدًا أو منخفــض جــدًا أثنــاء إقامتــك.

إذا كنت بحاجة إلى تناول دواء أو أنسولين قبل وجبتك، فتأكد من وضع جدول زمني مع الممرض.

أطلب من كل شخص يأتي إلى غرفتك أن يغسل يديه أو يديها.
اغسل يديك كلما أمكن، أو اطلب وضع مطهر اليد بالقرب من سريرك.

أخبر التمريض عن أي جروح أو قروح أو كدمات لديك.
اطلب من األصدقاء والعائلة الذين ال يشعرون بحالة جيدة البقاء في المنزل وعدم الزيارة.
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لقاح كوفيد -19
ماذا نعرف عن كوفيد-19؟

لماذ يجب أن تأخذ اللقاح ؟ 

فعالية لقاح كوفيد-19 

اآلثار الجانبية للقاحات

ماذا تفعل عندما تظهر عليك آثار جانبية ؟

من يحتاج إلى التطعيم  ؟

اإلعفاء من تلقي اللقاح

و من األعراض الجانبية التي تم اإلبالغ عنها ما يلي :

كوفيــد -19 هــو  »مــرض فيــروس كورونــا 2019« . الفيــروس المســبب للمــرض يدعــى  SARS-CoV-2   و قــد ظهــر 
الفيــروس أول مــرة فــي أواخــر 2019 و انتشــر بســرعة حــول العالــم. 

الفيــروس الــذي يســبب كوفيــد-19 ينحــدر مــن ســاللة مــن الفيروســات تدعــى الفيروســات التاجيــة، و هــذه الفيروســات 
تســبب الزكام أو نزلة البرد و المتالزمة التنفســية الحادة الشــديدة ) SARS ( و المتالزمة التنفســية الشــرق أوســطية. 

يحتــاج تطويــر اللقــاح إلــى ســنوات . لكــن البحــوث الماضيــة التــي أجريــت علــى لقاحــات المتالزمــة التنفســية الحــادة 
الشــديدة و المتالزمــة التنفســية الشــرق األوســطية ســاعدت الباحثيــن علــى أن يطــوروا بســرعة لقاحــات كوفيــد-19 

و هــي اآلن متوفــرة.  

اللقاحــات تحميــك مــن المــرض ، فــإذا أخــذت لقــاح كوفيــد -19 فهــو ال يمنــع إصابتــك بالفيــروس  و لكــن يمنــع إصابتــك 
الشــديدة بالمــرض. 

اللقاحــات تقــوي مناعــة جســمك و تســاعده علــى محاربــة الفيــروس. و اللقــاح مفيــد ألنــه ينقــذ حياتــك و يمنــع حــدوث 
المضاعفــات بســبب المــرض. 

من الطبيعي حدوث تفاعالت بعد تلقي اللقاح ، و ال يعني ذلك أنك مصاب  بفيروس كوفيد-19. 

تشــمل عالمــات رد الفعــل التحسســي علــى طفــح جلــدي  و تــورم الوجــه و الحلــق و صعوبــة التنفــس و ســرعة ضربــات 
القلــب و دوخــة و ضعــف. إعلــم فــورا مقــدم الرعايــة الصحيــة لــك. 

ينصــح بــأن يتــم أوال ً إعطــاء اللقــاح للعامليــن فــي الرعايــة الصحيــة و المعرضيــن بشــدة لخطــر العــدوى. و نظــرا ً لتوفــر 
إمــدادات اللقــاح يتــم تحديــد األولويــات و ذلــك بإعطــاء اللقــاح   للمجموعــات األكثــر عرضــة لإلصابــة  بمضاعفــات 

ــرا ً يجــب أن يتلقــى الجميــع اللقــاح.  شــديدة فــي حــال إصابتهــم بفيــروس كوفيــد-19 ، و أخي

ال ينصــح بإعطــاء اللقــاح لأشــخاص الذيــن يعانــون مــن حــاالت صحيــة معينــة ، و مقدمــو الرعايــة الصحيــة لدينــا علــى 
اســتعداد لإلجابــة علــى أي استفســار حــول تلقــي اللقــاح. 

فــي إطــار الجهــود المســتمرة للحــد مــن انتشــار جائحــة كوفيــد-19  يتوفــر لقــاح كوفيــد-19 اآلن لكافــة أفــراد المجتمــع ، مــا 
عــدا المجموعــات التاليــة يمكنهــا الحصــول علــى إعفــاء مــن اللقــاح  :

ينتقــل فيــروس كوفيــد-19 بســهولة مــن شــخص إلــى آخــر . و يســبب المــرض الشــديد أو الوفــاة. و لهــذه األســباب أصبــح 
تطويــر لقاحــات كوفيــد-19 أولويــة صحيــة عالميــة . و يتــم تطويــر و اختبــار عــدة لقاحــات .

ألم  أو احمرار أو تورم في موضع الحقن.
حمى.
تعب.

صداع.

 مرضى كوفيد-19 النشطين.
 المشاركون في التجارب السريرية للقاحات.

 النساء الحوامل
 الحاصلون على لقاح خارج الدولة.

 مرضى كوفيد-19 السابقون بعد التقييم الطبي.
 أولئك الذين عانوا سابًقا من حساسية شديدة تجاه اللقاحات أو مكونات اللقاحات.

من يعانون من أمراض قد ال تتوافق مع التطعيم بعد التقييم الطبي.

ألم العضالت.
رعشة. 

ألم المفاصل. 

األدويــة عمومــا لهــا تأثيــرات جانبيــة و تفاعــالت . و حتــى اآلن جميــع مــن تلقــوا  لقــاح  كوفيــد-19 لــم تظهــر عليهــم 
آثــار جانبيــة شــديدة . و تــم اإلبــالغ عــن تفاعــالت أو آثــار جانبيــة خفيفــة بعــد تلقــي لقــاح كوفيــد-19 ، و تحــدث 

التفاعــالت عــادة خــالل األيــام القليلــة األولــى بعــد أخــذ اللقــاح و ال تــدوم أكثــر مــن ثالثــة أيــام. 
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التاريخ  ID رقم ال
و التوقيع  غ/م ال نعم الموضوع

معرفة طرق الوقاية من المضاعفات الثانوية.

معرفة طرق العناية بالبشرة و الوقاية من القرحة الناتجة عن الضغط / تلف 
الجلد.

معرفة كيفية السيطرة على مرض السكري.

معرفة المخاطر الصحية المرتبطة بحالة المريض أو تشخيصه.

معرفة طرق الوقاية من العدوى بما في ذلك نظافة اليدين ، أدوات 
الوقاية الشخصية.

تعلم كيفية اإلقالع عن التدخين.

معرفة كيفية الوقاية من مخاطر األمراض الشائعة )أمراض السكر،القلب 
والشرايين(.

تعلم طرق العناية التنفسية.

عوامل و مخاطر أمراض القلب  و األوعية الدموية.

تعلم كيفية تجنب اإلحباط.

تعلم كيفية تقوية ضعف الحواس و إدارتها.

تعلم كيفية تقوية و إدارة التحكم بالحركة الالإرادية.

تعلم كيفية التحكم بالمثانة.

تعلم كيفية التحكم باإلخراج.

تعلم كيفية التحكم باأللم.

معرفة اإلجراءات المتعبة طبيا عند التشنج.

المحافظة على الجسم عضليًا و هيكليًا.

تقويم األطراف العلوية و السفلية / األطراف الصناعية.

معرفة طرق التغذية و التروية الطبية السليمة.

إجراءات و تداخالت محددة.

عند الخروج

تعليمات الخروج.

خطة العناية بحياة المريض.

تعلم العيش بإستقاللية.

التعديالت الرئيسية عند الخروج و الزيارات المنزلية.

السالمة المنزلية بما في ذلك تقييم المخاطر.

قائمة التعريف الخاصة بالمريض و األسرة
خالل إقامتك بمستشفى التأهيل التخصصي ،سيقوم الفريق الطبي بتزويدك

بالمعلومات التالية :

التاريخ ID رقم ال
و التوقيع  ال غ/م نعم الموضوع

 عند البدء بإجراءات الدخول

التعريف بمرافق المستشفى )رقم و موقع غرفة المريض، أقرب مخرج 
طوارئ، أقرب نقطة تجمع(.

التعريف بمحتويات الغرفة ، كيفية تشغيل األجهزة )التلفاز و التحكم 
بالتكييف و اإلنترنت(.

التعريف بحقوق و مسؤولييات المريض.

العناية الطبية المتوقعة و النتائج المتوقعة و التكلفة المتوقعة.

إمكانية تفعيل نظام الطوارئ عند الحاجة )جرس الطوارئ(.

التعريف بطرق و أساليب التواصل مع األخرين.

التعريف بخدمات مستشفى التأهيل التخصصي.

التعريف بالطب التكميلي و الطب البديل.

التعريف باألجهزة الطبية المساعدة.

التعريف بخطة الخروج من المستشفى. 

خالل إقامتك

التعريف بالوضع الصحي الحالي وأخر المستجدات.

التعريف بإجراءات السالمة والحريق.

التعامل مع حاالت الطوارئ الطبية وغير الطبية

اإلبالغ عن المخاطر ، مخاطر وشيكة الحدوث والحوادث.

التعريف بخطة العالج.

التوعية بالمخاطر البيئية.

التعريف باألدوية المستخدمة بخطة العالج مع توضيح اآلثار الجانبية 
المحتملة.

التعريف بأحدث التقنيات المستخدمة في إعادة التأهيل والمعدات الطبية 
المخصصة لذلك.

التعريف بطرق العناية والنظافة الشخصية

الحصول على دعم مقدمي الرعاية.

إكتساب المزيد من المعرفة.

تعلم كيفية التأقلم مع اآلثار والتغيرات الناتجة عن السكتة الدماغية.

معرفة األمراض الوقائية.
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المصادر
قــد يكــون المرضــى علــى المــدى الطويــل مؤهليــن للحصــول علــى خدمــة الرعايــة المنزليــة اعتمــاًدا علــى حالتهــم فــي 

إمــارة أبوظبــي:

https://u.ae/en/information-and-services/charity-and-( : للمذيد من المعلومات يرجى زيارة
)humanitarian-work/ways-of-doing-charity-in-the-uae

الخدمات المقدمة في إطار برنامج الرعاية المنزلية هي التالية:
طبيب رعاية صحية منزلية.

ممرضة مرخصة.
ممرض مساعد.

أخصائى عالج طبيعى.
معالج الجهاز التنفسي.

عالج النطق.
العالج الوظيفي.

أقسام/مراكز العالج الطبيعي للمرضى الخارجيين:
مراكز صحة )مدينة الشيخ شخبوط الطبية, مدينة الشيخ خليفة الطبية, مستشفى توام(.

مستشفى التأهيل التخصصي.

سيتمتع مرضى ثقة بحرية الوصول إلى إمدادات المرضى في مرافق صحة:

موردي المعدات الطبية في إمارة أبوظبي:

المنظمات الخيرية )رعاية مالية للمحتاجين(:

مدينة الشيخ شخبوط الطبية.
مدينة الشيخ خليفة الطبية.

مستشفى توام.
مستشفى التأهيل التخصصي.

.OTB شركة
.Advance Care شركة

شركة أبوظبي لأجهزة الطبية.
.Med-gate شركة

الهالل األحمر اإلماراتي.
صندوق الزكاة.

صندوق فرج.
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان.
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