يقدم الفريق الطبي
خدماته الطبية
حسب الحالة الصحية
لكل مريض أثناء
مواعيد الزيارات
المنزلية

مواعيد الزيارات المنزلية
الفترة الصباحية
من الساعة  7:30صباحًا وحتى الساعة  12ظهرًا.
الفترة المسائية
من الساعة  4:30عصرًا وحتى الساعة  8:00مساء.
• في الحاالت الطارئه أو المستعجلة  ،الرجاء اإلتصال برقم
خدمة االسعاف ( )999لطلب المساعدة
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لإلستفسارأو االجابة على اسألتكم أثناء أوقات الدوام
الرسمي للمراكز الصحية،

خدمات الرعاية الصحية المنزلية

الرجاء اإلتصال على تلفون رقم 107
تابعونا:

تقديم الرعاية الصحية والدعم
ألفراد المجتمع فى منازلهم

ما هي خدمات الرعاية الصحية
المنزلية ؟
خدمة الرعاية الصحية المنزلية يتم تقديمها في
بيت المريض من قبل فريق متعدد التخصصات
حيث تتيح هذه الخدمة لألشخاص الذين يعانون
من مشاكل صحية مزمنة إلمكانية العيش بشكل
مستقل قدر اإلمكان ،داخل منازلهم و التعايش مع
المجتمع.

لمن تقدم هذه الخدمة
• المرضى الذين يستوفون معايير األهلية للخدمة.
• المرضى الذين يحتاجون للعناية غير المستمره مع
صعوبة الحركة عند الدخول والخروج من المنزل.

الخدمات التي يتم توفيرها
من قبل فريق الرعاية الصحية
المنزلية:
• الفحص السريري.
• العناية بالجروح والضمادات.
• إعطاء حقن األنسولين و بعض الحقن األخرى.
• قياس ضغط الدم.
• رعاية مرضى السكري وتعليمهم كيفية الرعاية الذاتية.

األهداف:
• دعم المريض ليصبح أكثر إستقاللية في البيت والمجتمع.
• توفير خدمات صحية يمكن الحصول عليها بسهولة
ومرونة وفي الوقت المناسب.
• تحسين نوعية حياة المرضى.

شروط القبول بخدمات الرعاية
الصحية المنزلية:

• العالج الطبيعي األولي لتحسين الحركة لحاالت معينة.
• جمع عينات الدم المطلوبة.
• التثقيف الصحي للمريض ولألسرة لتفادي حدوث مضاعفات.
• التدريب على الرعاية الذاتية لتمكين المريض من العيش بشكل

ال 24ساعة يوميا.
• أن يكون المريض مالزما للبيت وغير قادر على مغادرته.
يجب أن يتم فحص المريض من قبل طبيب أحد مراكز
مؤسسة الرعاية الصحية األولية قبل الموافقة على تقديم
الخدمة.

أكثر إستقاللية.

إ

مــن أهــدافنــا تقــديـــم
الدعم والعناية الصحية
للمرضى ذوي الحــاالت
المزمنة

