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  في العيادة لك ساعدنا على عالج آمن 
 

 : سأل امن مع مقدم الرعاية و ناقش هذا .أن شيئا ما لم يكن على ما يرامنريد أن نسمع منك إذا آنت تعتقد 
 ماذا حدث؟ • 
 ؟ ذلك آيف يمكن أن يحدث• 
 ، في الحاضر والمستقبل؟ ما هي العواقب• 
 ؟ اإلجراءات التي اتخذت هيما • 
1 . 

ما هي األسئلة  تشخيص؟لنجاح ال الضروريةمعلومات ال يما هما هو سبب زيارتك؟ . زيارتك إلى المستشفىجيدا ل تهيأ 
ألن شخصان . ليذهب معكاطلب من شخص  ؟تكحساسي هي ما و هعملالدواء الذي تستما هو  ؟ريد أن تطرحهاالتي ت

 ).، الطبيب ، الخالعنوان( الشخصية كى بياناتعلالتي تغييرات قم باإلعالم بال .يسمعان ويتذآران أآثر من واحد
  

2 . 
للتوصل  .الصحيةبكل الشكاوى  مقدم الرعاية علممن المهم أن ت . بكل شيء حول صحتكمقدم الرعاية الصحية بإعالم قم

، متى أذآر الشكاوى التي تعاني منها. لهذه المعلومات إلى التشخيص الصحيح و العالج المالئم فإن مقدم العالج يحتاج
            .يرها عليكتأث هو تحصل و آم

3 . 
 فحوصوال  حول ما أصابك:مثال،  الكثير من المعلومات ، يعطيمقدم العالج .  شيئا ماإذا آنت ال تفهم طالب بالتوضيح

أنك ، بحيث  من المهم أن تفهم هذه المعلومات.لتحقيق نتيجة جيدةشخصية  الكالالزمة والعالج والمخاطر المحتملة ومساهمت
            .هو المنتظر منك أنتتوقعه وما تما الذي  بوضوحفي نهاية الزيارة سوف تعرف 

4 . 
سُيشرع في  آان إن فأنت هو الذي سيقرر في نهاية المطاف .صعبة القراراتالتفكير في اتخاذ لل بإمكانك أن تطلب فترة
اطلب من مقدم الرعاية الخاص للتو؟  ون أن تقرردفكر أوال ت إذا أردت أن .تعطي إذنك لذلك وفحصالعالج المقترح أو ال

 . قراركه ب آيف ومتى يتم إخبارهتفق معواتفكير مهلة للبك 
 
5 . 
 . أن تفعله كأو ال يمكن ك ما الذي يمكناسأل عالجك،حول  الرعاية مقدم مواعيدك معب التزم.  التعليمات والنصائح جيداعاتب

  .مقدم الدعم لك بهذا صارحأو معلومات ،  ائحنص إذا شعرت بأنك تحصلت على
 
6 . 

 . آل شيء واضحأن تغادر غرفة االستقبال إن آانقبل  تأآد . لك شيء واضحفكر إن آان آل
  الموعد المقبل أو مقابلة المتابعة؟ ما هو تاريخ
 عالج؟الجراحية أو العملية لل فعله آتحضير كماذا يجب علي
عرض  وتكطرح أسئلاالتصال به ل  يمكنكمنمتى وتأآد من أنك تعرف ؟ ول مرة  الحضور أكيجب علي في أي قسم

 .عليه كمشاآل
 

  أسئلة ومالحظات
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اطلب من مقدم الرعاية الخاص للتو؟  ون أن تقرردفكر أوال ت إذا أردت أن .تعطي إذنك لذلك وفحصالعالج المقترح أو ال

 . قراركه ب آيف ومتى يتم إخبارهتفق معواتفكير مهلة للبك 
 
5 . 
 . أن تفعله كأو ال يمكن ك ما الذي يمكناسأل عالجك،حول  الرعاية مقدم مواعيدك معب التزم.  التعليمات والنصائح جيداعاتب

  .مقدم الدعم لك بهذا صارحأو معلومات ،  ائحنص إذا شعرت بأنك تحصلت على
 
6 . 

 . آل شيء واضحأن تغادر غرفة االستقبال إن آانقبل  تأآد . لك شيء واضحفكر إن آان آل
  الموعد المقبل أو مقابلة المتابعة؟ ما هو تاريخ
 عالج؟الجراحية أو العملية لل فعله آتحضير كماذا يجب علي
عرض  وتكطرح أسئلاالتصال به ل  يمكنكمنمتى وتأآد من أنك تعرف ؟ ول مرة  الحضور أكيجب علي في أي قسم

 .عليه كمشاآل
 

  أسئلة ومالحظات
 

 

 

  في العيادة لك ساعدنا على عالج آمن 
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1 . 
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2 . 
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3 . 
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4 . 
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6 . 

 . آل شيء واضحأن تغادر غرفة االستقبال إن آانقبل  تأآد . لك شيء واضحفكر إن آان آل
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  أسئلة ومالحظات
 

 

 


