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إن الحفاظ عىل سالمتك وبصحة جيدة أثناء وجودك يف املستشفى هو أولوية 
بالنسبة لطاقم املستشفى الذين يعتنون بك.

وهناك أيضاً بعض األشياء البسيطة التي ميكنك القيام بها للمساعدة يف 
الحفاظ عىل سالمتك أثناء إقامتك يف املستشفى.

تأكد من أن املوظفني عىل دراية إذا كنت 

بحاجة إىل مساعدة إضافية يف التواصل، 

أو كنت تحتاج إىل دعم من صديق أو 

مقدم رعاية أو أحد أفراد األرسة.

هذا أمر مهم، حيث سيتم فحص سوار 

معصمك من قبل املوظفني للتأكد 

من أنك املريض املقصود قبل إعطائك 

الدواء أو إجراء االختبارات.

أخرب املوظفني إذا كانت لديك أية حساسية ، مثال 

من  بعض األدوية أو األطعمة أو املواد مثل 

الالتكس أو الالصقات.

إذا كانت أي 
من املعلومات 

املوجودة عىل سوار 
معصم املستشفى 

خاطئة فأخرب أي 
شخص عىل الفور.

أخرب املوظفني أيضاً إذا 

كنت بحاجة إىل أية 

مساعدة ، أو كانت 

لديك أية احتياجات، 

أو لديك أي أسئلة أو 

مخاوف.

اطلب املساعدة إذا كنت ال 
تفهم اإلجراءات

تحقق من سوار معصم اليد 
للمستشفى التي أنت فيها

أخرب املوظفني بأية حساسية تعاين منها



أخرب أحد املوظفني قبل تناول أية أدوية 

أحرضتها معك إىل املستشفى ، مبا يف ذلك 

أية أدوية مسكنة لألمل أو فيتامينات أو 

مكمالت غذائية.

هذا مهم ألنه قد يتفاعل أحياناً مع 

األدوية أو العالجات الجديدة التي قد 

تُعطى لك يف املستشفى.

أخرب املوظفني أيضاً إذا كانت لديك أية 

بطاقات تنبيه طبية أو كنت تستخدم 

أية أجهزة ، عىل سبيل املثال ، مضخة 

األنسولني.

اسأل أحد موظفي املستشفى:

إذا كنت ال تفهم الغرض من أية  	•

أدوية جديدة وملاذا تحتاج إىل 

تناولها

إذا كانت لديك أسئلة حول اآلثار  		•

الجانبية املحتملة.

 أخرب املوظفني عن األدوية
الخاصة بك

إسأل إذا مل تكن تفهم طبيعة 
األدوية التي توصف لك



قم بامليش ملسافات قصرية ، إذا كنت  	•

قادراً عىل ذلك.

قم بتامرين بسيطة للساق والكاحل. 	•

ارشب الكثري من املاء، أو سوائل  	•

أخرى، ما مل يخربك املوظفون بعدم 

القيام بذلك.

قد تحتاج أيضاً إىل إبر حقن لتسييل  	•

الدم.

قم بتغيري وضعك يف الرسير بانتظام. 	•

اطلب	من	املوظفني	مساعدتك	عىل	 	•

التحرك إذا وجدت صعوبة يف ذلك.

ميكن	للموظفني	أيضاً	الحصول	عىل	 		•

مرتبة أو وسادة خاصة إذا كنت يف 

حاجة إليها.

 اتخذ خطوات ملنع تجلط
 الدم

منع قرح الفراش

إحرص عىل حامية نفسك من االنزالق والسقوط

عند التجول يف املستشفى:
احرص عىل ارتداء النوع املناسب من    •

األحذية ، مثل النعال ذات 

املقاس املناسب أو 

األحذية ذات النعال 

املطاطية ، كاألحذية 

الرياضية.

• استخدم أداة املساعدة عىل امليش التي 
تستخدمها يف العادة

احرص عىل ارتداء النظارات واملعينات    •
السمعية إذا كانت لديك

اطلب من أحد املوظفني املساعدة إذا كنت    •
بحاجة إىل أي دعم.



 

اغسل يديك دامئاً بعد الذهاب إىل  		•

املرحاض وقبل كل وجبات الطعام.

اسأل املوظفني والزوار عام إذا كانوا    •

قد غسلوا أيديهم أو عقموها قبل 

مالمستك.

أخرب املوظفني عىل الفور إذا كان لديك    •

أي إسهال أو قيء.

دع املوظفني يعرفون ما إذا كانت أيا    •

من األنابيب أو اإلبر املوصولة بك قد 

أصبحت غري مريحة.

تأكد من أنك:

تفهم متى ستتلقى خطاب الخروج من    •

املستشفى وأي مواعيد للمتابعة

قد تم إعطاؤك أي أدوية لتأخذها يف    •

املنزل ؛ وأنك تعرف سبب استخدامها 

وكيفية تناولها

• تعرف عىل من ستتصل إذا كان لديك أي 

أسئلة حول رعايتك أو حول إجراءات 

املتابعة.

تذكر أن املوظفني الذين يعتنون بك يف املستشفى موجودون ملساعدتك والحفاظ عىل 

سالمتك وبصحة جيدة.

نريدك أن تكون رشيكاً يف يف تحقيق أفضل رعاية لك ، لذا ال ترتدد يف السؤال إذا كان 

لديك أي أسئلة أو مخاوف أو أمر يستدعي القلق.

 ... وعندما يحني وقت العودة
 إىل املنزل

إحرص عىل منع حصول 
االلتهابات



تم إنتاج هذه النرشة من قبل فريق سالمة املرىض الوطني التابع لهيئة الخدمات 
الصحية الوطنية بإنجلرتا
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