إن لم تستوعب ما قيل لك،
أو تحتاج للمزيد من الشرح

اسألنا

سالمة المرضى
(انضـــم لنــــا لنقـــدم لـــك
ّ
خدمـــات أكــــثر أمانــــًا)
نحن في مؤسسة الرعاية الصحية
األولية ملتزمون بتقديم أفضل
رعاية صحية لك ومعك

ّ
لنتعهد جميعًا على أن
نكون شركاء لتحقيق
سالمة المرضى:
«بصفتــي شــريك فــي ســامة المرضــى في مؤسســة
ّ
أتعهــد علــى أن أكــون عضوًا
الرعايــة الصحيــة األوليــة،
ـي عــن
ناشــطًا فــي فريــق الرعايــة الصحيــة الخاصــة بـ ّ
طريــق المشــاركة فــي العنايــة بصحتــي ألقصــى
قــدر ممكــن .ســوف أطــرح األســئلة المناســبة حتــى
أصبــح أكثــر ّ
اطالعــً علــى صحتــي وصحــة عائلتــي
والمشــاركة فــي الحفــاظ عليهــا ،وســأناقش
مقدمــي
المشــاكل الصحيــة التــي تقلقنــي مــع
ّ
الرعايــة الصحيــة الذيــن أحترمهــم وأقدرهــم ،و
الموجوديــن هنــا للمســاعدة فــي العنايــة بصحتــي
وصحــة عائلتــي».

و ال تتردد في
السؤال مرة أخرى
إنها صحتك!
لك الحق بالمعرفة!

ســامة المرضــى هــي اســتخدام أفضــل
الممارســات لتحقيــق النتائــج المثاليــة للمرضــى مــن
خــال االســتجابة والتنبــؤ والتعلــم مــن فشــل النظام
فــي إطــار الرعايــة الصحيــة.

ً
شريكا في الرعاية
كن
المقدمة لك:
إن مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة تعتبــر أن
المرضــى وعائالتهــم شــركاء أساســيين فــي توفيــر
رعايــة صحيــة أكثــر أمانــً ،وترحــب بــك للمشــاركة فــي
جميــع القــرارات المتعلقــة برعايتــك.

كـن شريكنا بالسالمة
ال تتردد في
اخبارنا عن
مرضك أو إصابتك.
األعراض التي تشعر بها .
إن كانت لديك حساسية.
السجل التاريخي لمرضك.
السجل التاريخي ألمراض العائلة.
السجل التاريخي للعمليات الجراحية.
األدوية التي تتناولها.
إن كان هناك ضعف في حالتك الصحية.

ثق بنا
واسألنا
ماهي المشكلة الرئيسية؟
علي فعله؟
ما الذي يجب
ّ
ما الهدف من هذا التحليل؟
متى يمكنني أن أحصل على نتائج التحليل؟
لماذا أحتاج إلى هذا البرنامج العالجي؟
أي بدائل؟
هل هناك ّ
ماهي المضاعفات المحتملة؟
ما الغرض العالجي من هذا الدواء؟
أي أعراض جانبية؟
هل هناك ّ
هل سيتعارض هذا الدواء مع األدوية األخرى
التي أتناولها حاليًا؟

توقع ّ
منا
طلب اسمك الكامل ،تاريخ الميالد ،وذلك لضمان
التأكد من شخصيتك ولتفادي حدوث الخطأ.
استخدام أساليب تعقيم اليدين.
إرشادك ألساليب تعقيم اليدين.
استخدام أدوات الحماية الشخصية (قناع الفم،
القفازات المعقمة ... ،الخ).
تزويدك بمعقم اليدين.
تزويدك بالمنديل الورقي أو قناع الفم عند
العطاس أو السعال.
توفير المصادر التوعوية والتعليمية المناسبة
إلرشادك أنت وأسرتك لألساليب المناسبة للوقاية
والحد منها.
من العدوى
ّ
تغيير غطاء السرير.
توفير بيئة صحية ،نظيفة ،سليمة وآمنة.
تقديم الشرح الوافي للخطة العالجية ،النتائج
ّ
المتوقعة.
والمخاطر

إن لم نقم بذلك ،ال
تتردد في تذكيرنا!

