دعم املرىض يف ويسرتن هيلث Western Health
بصفتها املزود الرئييس لخدمات الرعاية الصحية يف غرب ملبورن ،تلتزم  Western Healthبتقديم رعاية
صحية عالية الجودة.
إذا كنت مريضاً يف أي من مستشفياتنا ،وكان لديك أية مشاكل  /مخاوف أثناء وجودك معنا ،يرجى إبالغ
املمرضة املسؤولة يف الجناح يف أقرب وقت ممكن.
وميكنها يف أغلب األوقات حل أي مشاكل لديك.

اتصل
لطلب المساعدة
إذا كنت تشعر بالقلق ،فنحن نشعر بالقلق.
نحن نتفهم أنك تعرف أحد أفراد أرستك أو صديقك أفضل مام نعرفه.

يرجى االتصال مبمثل املريض إذا مل يتم حل مشاكلك وكنت ترغب يف الحصول عىل املزيد من املساعدة.

إذا الحظت أنت أو أرستك أو أصدقاؤك أي تغيري فيك وأنه “ليس عىل ما يرام متاماً”
وتشعر بالقلق لذلك – فنحن نرغب يف أن تخربنا باألمر.

ماذا تفعل إذا كنت تشعر بالقلق

Footscray

مستشفى Williamstown

Sunshine

مستشفى  Sunburyالنهاري
هاتف8345 1502 :

ممثل مريض مستشفى
مستشفى Footscray
هاتف(03) 8345 6811 :
فاكس(03) 9317 7815 :
ممثل مرىض مستشفى
مستشفى Sunshine
هاتف(03) 8345 1502 :
أو (03) 8345 0032

هاتف(03) 8345 6811:
فاكس(03) 9317 7815 :

Arabic

1

تحدث إلى ممرضتك  /قابلتك أو طبيبك عن
مخاوفك.

2

تحدث إلى الممرضة أو القابلة المسؤولة في الجناح عن
مخاوفك.

3

إذا لم تتمكن هذه الممرضات أو القابالت أو األطباء من

المساعدة عندها يرجى االتصال على الرقم 03 8345 HELP
)(03 8345 4357

سيتم تحويل مكاملتك لطلب املساعدة إىل
شخص ميكنه املساعدة.

نلتزم يف  Western Healthبتقديم أفضل رعاية للمرىض .ونقوم بذلك باملشاركة معك ،ومع
أرستك وأصدقائك.
كام أننا نفهم أيضاً أننا ال نعرف األفضل دامئاً ،وأنك أو أفراد أرستك أو أصدقائك تعرفون أكرث منا بكثري.
قد يكون من الصعب يف املستشفى معرفة ما يجب القيام به عندما تالحظ أنت أو أرستك أو أصدقاؤك
أن شيئاً ما “ليس عىل ما يرام متاماً”.
إن نهج “االتصال لطلب املساعدة” هو أسلوب سهل لتعريف املرىض واألرسة واألصدقاء بالخطوات التي
عليهم اتخاذها إذا شعروا بالقلق أن شخصاً ما “ساءت حالته”.
اتصل لطلب المساعدة – تتم اإلجابة على أسئلتك

ملاذا توجد ثالث خطوات مختلفة؟ أليس
من األسهل االتصال برقم املساعدة ()HELP
من البداية؟
يف  ،Western Healthإن ممرضتك  /قابلتك أو
املمرضة املسؤولة يف الجناح (والتي يطلق عليها
أحياناً اسم  NUM/MUMأو املمرضة/القابلة
مديرة الوحدة) هي أفضل شخص ليك تبدأ معه.
ترغب ممرضتك أو قابلتك يف أن تحصل
عىل أفضل رعاية ممكنة ،لذلك من املهم أن
تبدأ معها.
كيف يختلف االتصال لطلب املساعدة عن ما
يحدث بالفعل؟
بينام كانت املمرضات/القابالت واملمرضة/القابلة
مديرة الوحدة هي دامئاً أفضل شخص تبدأ معه،
إال أننا نعتقد أنه من املهم أن يكون لدى املرىض
واألرسة واألصدقاء خيارا ً آخر.

قد تشعر أحياناً بأنه مل يتم التعامل مع
مخاوفك ،ونحن نتفهم أن هذا األمر ميكن له أن
يتسبب يف توتر غري رضوري .مينح االتصال لطلب
املساعدة املرىض وطاقم العمل فرصة أخرى
للمساعدة.
أشعر بالقلق من أن يتعامل طاقم العمل معي
بشكل مختلف إذا استخدمت رقم االتصال
لطلب املساعدة .فهل سيؤثر ذلك عىل رعايتي
املستمرة؟
إن طلب املساعدة أثناء تواجدك يف املستشفى
هو اليشء الصحيح الذي ينبغي عمله .إن طاقم
عمل  Western Healthموجود هنا لتقديم
الرعاية ودعمك يف احتياجاتك .نحن ندرك أنك
قد تالحظ أشياء ال نالحظها نحن ،ونحن نق ِّدر
مخاوفك ونريد أن نسمعها.

متى يجب استخدام رقم االتصال لطلب
املساعدة؟
رقم االتصال لطلب املساعدة مثل االتصال
برقم الطوارئ “ ”000من داخل املستشفى،
ومن األفضل استخدامه عندما تشعر بالقلق
حول أي مام ييل:
• ضيق يف التنفس
• نعاس غري عادي
• زيادة األمل
• ليس عىل ما يرام بطرق يصعب رشحها
من أين ميكن إجراء اتصال طلب املساعدة؟
ميكن االتصال بالرقم  03 8345 4357من
الخطوط األرضية أو الهواتف املحمولة من
داخل املستشفى.
من يجيب عىل اتصال طلب املساعدة،
وماذا أقول؟
تتحول مكاملتك مبارشة إىل مشغل يفهم أن
مكاملتك تحتاج إىل ترصف فوري.
وبينام يتحدث معك ،يقوم املشغل بإطالق
تحذير داخيل إىل طاقم عمل مدرب تدريباً
خاصاً  .وحتى ميكنهم الوصول إىل الشخص
املناسب يف الوقت املناسب ،من املهم أن
تبلغ املشغل:

من يجيب عىل اتصال طلب املساعدة،
وماذا أقول؟ (تكملة)
من :االسم الكامل للشخص الذي يحتاج إىل
املساعدة (أنت أو الشخص الذي
تشعر بالقلق حياله)
أين :املكان (املستشفى ،رقم الرسير
والجناح)
ماذا يحدث بعد إجراء اتصال طلب
املساعدة؟
يتواجد طاقم العمل املدرب تدريباً خاصاً
معك خالل  30دقيقة من اتصالك.
وبعد االستامع إىل مخاوفك ،سيجري فريق
االتصال لطلب املساعدة الفحص/املراجعة
ويتحدث إىل الفريق القائم عىل عالجك.
سيقوم فريق االتصال لطلب املساعدة
بعد ذلك برشح نتيجة هذه املحادثات لك
وللفريق القائم عىل عالجك.
ميكن أن تؤكد النتيجة عىل أن خطة عالجك
الحالية تسري يف االتجاه السليم ،أو أنه
توجد حاجة إىل خطة عالج مختلفة.
سيفعل فريق االتصال لطلب املساعدة كل
ما يف وسعه للتخفيف من قلقك والتأكد من
معرفتك ملا يحدث حولك.

