Opname op de
corona afdeling
–
Arabisch
إيداع المريض في قسم كورونا
ْبارن خاستْ
نتصور أنك قلق بشأن هذا
هاوس" .يمكننا أن
ّ
ْ
تم إدخالك (أو تم إدخال أحد أقربائك) إلى قسم مرضى كورونا في مستشفى "س ْ
اإلدخال للمستشفى .من خالل هذا المنشور نخبرك باإلجراءات المتعبة أثناء إقامتك بالمستشفى.
معلومات حول القسم
في قسم كورونا ،تتم رعاية المرضى المصابين (ربما) بفيروس كورونا فقط .من خالل رعاية المرضى في قسم واحد ،نمنع بذلك
انتشار الفيروس .رقم الهاتف الخاص بالقسم هو .(023) 224 0338
التمريض في قسم العزل
ستتم رعايتك في قسم"العزل" (فصلك عن اآلخرين) .نطلب تفهمك التخاذ هذا اإلجراء الذي يمكن أحيانا أن يكون صارما .بطاقة
العزل معلقة على الباب خارج الغرفة ،كتِ ْ
بت عليها تدابير النظافة اإلضافية .سيقوم كل موظف بتنفيذ هذه التدابير .يجب عليك أنت
ضا االلتزام بهذه التدابير .يمكنك قراءة المزيد حول تدابير العزل في منشور "التمريض في العزل".
أي ً
ما الذي يمكنك القيام به أنت شخصيا؟
أهم التدابير التي يمكنك اتخاذها لمنع انتشار فيروس كورونا:
• اغسل يديك بانتظام
• اسعل واعطس في ثنية مرفقك
• استخدم المناديل الورقية
• ال تصافح
الزيارة وإجراءات العزل
راجع منشور "اإلجراءات الخاصة بزوار قسم كورونا"

التواصل مع العائلة
نود أن نعرف من يمكننا إبالغه عن مرضك أو عالجك .لذلك ،قدّم بيانات االتصال الخاصة بشخص واحد إلى الممرضة .ستتصل
الممرضة بهذا الشخص خالل اليوم إلخباره عن حالتك .نحن ال نمد أي أشخاص آخرين بمعلومات عنك ،عدا شخص االتصال األول
الخاص بك.
إذا كان لديك لقاء مع الطبيب المعالج وتريد أن يكون مسؤول االتصال الخاص بك حاضرا أيضا؟ يمكن السماح بذلك بعد موافقة
الطبيب أو الممرضة.
المتعلقات الشخصية
يقوم مسؤول االتصال الخاص بك بتسليم متعلقاتك الشخصية في مكتب االستقبال.
األدوية
أثناء إقامتك في المستشفى ،ستحصل على األدوية من صيدلية المستشفى.
عندما تذهب إلى المنزل واالصطحاب من المشفى
عندما يسمح لك بالذهاب إلى المنزل أو إلى دار تمريض ،تمنح كمامة فم تستخدمها حتى تصل إلى المنزل .يخبرك التمريض عبر أي طريق يجب
عليك مغادرة المستشفى .ال يسمح بأن يكون الشخص الذي يصطحبك مريضا أو مصابا بأعراض فيروس كورونا .يتم االتفاق هاتفيا مع الشخص
الذي يصطحبك أين يمكنه أن يصطحبك .ال يسمح لهذا الشخص بأن يص طحبك من القسم .يتم اصطحابك من قبل موظف من المستشفى إلى المخرج
من الخارج عند أماكن وقوف السيارات لعيادة طبيب العائلة المناوب .يمكن لقريبك اصطحابك من هنا.

ستتلقى غسيلك في كيس قمامة مغلق .ننصحك بترك هذا الغسيل لمدة  24ساعة ثم غسله بشكل منفصل عن الغسيل اآلخر .تسري في
المنزل إرشادات المصحلة البلدية للصحة ( .)GGDيمكنك إيجاد هذه اإلرشادات على الموقع . www.ggdkennemerland.nl
البحث العلمي  -معلومات من ملفك الطبي
في المجال الطبي يتم اكتشاف عالجات وطرق مداواة جديدة كل يوم .يم ِكّننا ذلك من تحسين رعاية مرضانا باستمرار .حيث أن كوفيد-
ضا جديدًا ولحسن الحظ ،أصبح يعرف عنه معلومات فأكثر فأكثر .يتطلب ذلك الكثير من البحث العلمي .حيث تتم دراسة
 19يعد مر ً
ْبارن خاستْ
ضا المساهمة في الحصول على هذه
هاوس" أي ً
ْ
وبحث البيانات الطبية للمرضى المصابين بكوفيد .19-يريد مستشفى "س ْ
المعرفة الجديدة ،ولهذا السبب نستخدم بيانات المرضى في األبحاث المحلية والوطنية والدولية.

ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لك
من خالل الملف الطبي نقوم بجمع معلومات حول إدخالك للمستشفى وبيانات مثل الوزن والعمر والطول .يتم جمع هذه المعلومات
ْبارن
مشفرة في ملف البحث .يتم تحويل اسمك ورقم المريض إلى رمز .سيتم تخزين "مفتاح" هذا الرمز بأمان في مستشفى "س ْ
خاستْ
هاوس" .المعلومات المرسلة إلى الباحث الرئيسي تحمل الرمز فقط ،وال تحمل اسمك أو أي معلومات أخرى تحدد هويتك .في
ْ
التقارير والمنشورات حول البحث ،ال يمكن أبدًا أن تستنتج من البيانات هوية مريض معين.
لذلك ،ال تتعرض أنت أو أحد أفراد عائلتك بأي حال من األحوال لمجازفة أكثر جراء هذا البحث .كما أنك لن تتلقى أي عالج أو رعاية
أخرى .للمشاركة في هذا البحث ،ال تحتاج لفعل أي شيء ولن تتعرض ألي إزعاج.

اعتراض؟

تتم المشاركة في البحث العلمي ( تسجيل بياناتك) وف ًقا لما يسمى بنظام "إلغاء االشتراك" ( .)opt-uitيعني ذلك أنه سيتم تسجيل بياناتك
تصرح بعدم رغبتك في ذلك .هل تريد منا عدم استخدام بياناتك في البحث العلمي؟ ال يعتبر ذلك
مبدئيا من أجل هذا البحث ،ما لم
ّ
مشكال على اإلطالق .أع ِلمنا بذلك عبر استمارة االعتراض (  )Bezwaarformulierأو أرسل بريدًا إلكترون ًيا إلى العنوان:
wetenschapsbureau@spaarnegasthuis.nl

أسئلة؟
اطرحها على ممرضتك أو طبيبك.
معلومات عامة
ْ
هاوس" جنوب هارلم.
ْبارن خاست
ْ
يمكنك قراءة األسئلة العامة حول إدخالك للمستشفى في منشور "اإلدخال واإلقامة في مستشفى "س ْ
لتخفيف العبء عن الممرضات ،نطلب منك قراءة هذه المعلومات .إذا كان لديك أي أسئلة أخرى بعد ذلك ،قم بطرحها عندئذ على
ضا االتصال بقسم اإلرشادات للمرضى على رقم الهاتف .(023) 224 2060
الممرضة .يمكنك أي ً
كيف تغسل يديك؟ ( انظر أيضًا الصور الموجودة على بطاقة التعليمات الخاصة بتنظيف اليدين)
 .1ضع معقم اليدين في راحة يدك
 .2قم بتوزيع مقعم اليد على يديك ومعصميك
 .3افرك راحة يدك اليمنى على ظهر يدك اليسرى والعكس صحيح
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راحتي يديك م ًعا وافرك بين أصابعك
 .4افرك
ْ
 .5افرك مفاصل أصابعك في راحة يديك
ويسارا
 .6افرك إبهاميك يمينًا
ً
ويسارا على راحة يدك وحول معصميك
 .7افرك أطراف أصابعك العليا يمينًا
ً
 .8استمر في الفرك حتى تجف يداك.
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Waar zijn we te vinden?
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

(023) 224 0000

www.spaarnegasthuis.nl

info@spaarnegasthuis.nl
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