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منع العدوى 
Preventing infection 

للمساعدة في الحد من انتشار الجراثیم، احرص دائًما على 
تنظیف یدیك قبل دخول الوحدة ومرة أخرى عند مغادرتھا. 

 داخل الوحدة.الغسیل ویمكنك غسلھما في حوض 

نظف یدیك كثیًرا أثناء التواجد داخل الوحدة عن طریق إما 
غسلھما أو استخدام منظف الیدین الكحولي المتوفر في أنحاء 

 الوحدة.

المستشفى أثناء التواجد داخل الوحدة كمامة یجب ارتداء 
واالنتظار في منطقة االنتظار. وستعلمك الممرضة حال 

وجود المزید من اإلجراءات االحتیاطیة الالزمة، مثل 
 والقفازات واألردیة الخاصة. الكمامات

 رجاء عدم الزیارة إذا كنت مریًضا.

سیاسات عامة 
General policies 

ال نستخدم العطور وال الروائح. یرجى عدم  دون عطور:
استخدام المنتجات المعطرة. قد یعاني بعض المرضى 

 وأعضاء طاقم العمل من الحساسیة ضد العطور.
ال نسمح بالورود داخل الوحدة بسبب سیاستنا  الورود:

 المتعلقة بمنع العطور.
ل ال یتمكن معظم مرضانا من تناو األطعمة والمشروبات:

الطعام أو الشراب. یرجى مراعاة أن مشاھدتك وأنت 
 تأكل أو تشرب قد تزعج المرضى.

وإذا طلب منك المریض إحضار الطعام، فیرجى التحقق 
 من الممرضة أوالً للتأكد من أن القیام بذلك ال بأس بھ.

لتقلیل الضوضاء، یرجى تحویل  الھواتف المحمولة:
بل دخول الوحدة. ھاتفك إلى وضع االھتزاز أو إغالقھ ق

 ویرجى مغادرة الوحدة إلجراء المكالمات.

یمكنك إحضار األجھزة ذات سماعات  األجھزة اإللكترونیة:
الرأس لتشغیل الموسیقى وغیرھا من التسجیالت. ولكننا ال 

نتحمل مسؤولیة أي أجھزة أو غیرھا من العناصر القیمة 
م تركھا مع المریض. نوصیك بوضع ملصق على التي یت

 األجھزة التي تتركھا.
ال نسمح بالتقاط الصور أو تسجیل مقاطع الفیدیو أو  الصور:

الصوت للمرضى أو طاقم العمل أو المعدات المتصلة 
بالمریض دون التحقق أوالً من إمكانیة القیام بذلك من 

 الممرضة أو األخصائي االجتماعي.

 المریضمتعلقات 
Patient belongings 

قد نطلب منك إحضار بعض العناصر، مثل معینات السمع 
والبطاریات، والنظارات الطبیة، وأطقم األسنان. وبسبب 

المساحة المحدودة، یرجى إرجاع كل العناصر القیمة األخرى 
 والمتعلقات الشخصیة إلى المنزل.

خدمات الطعام 
Food services 

 2الطابق   الكافیتریا
 المبنى الشرقي (المنطقة البرتقالیة) 

 م 5:00ص إلى  8:00ساعات عمل أیام األسبوع 
 م 1:00ص إلى  09:00ساعات عمل نھایة األسبوع 

 2الطابق  تیم ھورتونز
 المبنى الشرقي (المنطقة البرتقالیة)

 م 6:30ص إلى  06:30ساعات عمل أیام األسبوع 

 1الطابق  ھسكند كب كافی
 برج رعایة الحاالت الحرجة (المنطقة الخضراء)

 مفتوح طوال الیوم

 خدمات الطعام األخرى
توجد مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاھي في الجھة المقابلة 

 .Avenue th96و George Boulevardللمستشفى في 

ساعدنا على التحسن 
Help us improve 

 1الخطوة 
Step 1 

 استخدام جھاز ذكي:
  افتح الكامیرا ومررھا فوق

 أورمز االستجابة السریع ھذا، 
  نزل تطبیق قراءة رمز االستجابة السریع ثم امسح

 أو الرمز، 
 .أدخل عنوان الویب ھذا في متصفحك 

tinyurl.com/SMHCritCare 

إذا شاھدت ھذه الرسالة، 
 فانقر على الرابط للبدء.

 2الخطوة 
Step 2 

دقائق تقریبًا.  5أكمل االستبیان. حیث یستغرق 
 یرجى عدم ذكر أي معلومات شخصیة.

في أي وقت بشأن  ةُمِلحّ  شواغلإذا كانت لدیك أي أسئلة أو 
رجى التحدث مع مقدم الرعایة، أو منسق الرعایة التي نقدمھا، یُ 

 رعایة المریض، أو مدیر الوحدة.
 تجربة المریض.مالحظاتك قیمة وتساعدنا على تحسین 

 شكًرا لك! وعائلتھ. على المریض التي تركزنحن ملتزمون بتقدیم الرعایة 

مستشفى سیوري میمولایر 
13750 96th Avenue Surrey, B.C. V3V 1Z2 

وحدة الرعایة المركزة 
 معلومات الزائر 
Intensive Care Unit  
Visitor Information

 میمولایر سیوريمستشفى 

في الطابقین الخامس والسادس من برج رعایة توجد 
 الحاالت الحرجة

 5وحدة البرج  
)خط مباشر( 3306-588-604

 6وحدة البرج 
)خط مباشر( 3315-588-604

كیف كانت تجربتك في 
دعني أشارك  الرعایة الیوم؟

أفكاري

استبیان یرجى إكمال 
تجربة المریض في 

 الوقت الفعلي

Arabic



  

 …خلفھ  میمولایر سیوريمستشفى  –وحدة الرعایة المركزة 

  مھمتنا
Our mission 

التمیز في تقدیم الرعایة لمرضى الحاالت الحرجة من خالل تقدیم 
ممارسات أخالقیة قائمة على األدلة، والمشاركة الفعالة في البحث 

 والتعلیم.

تقدم وحدة الرعایة المركزة لدینا خدمات الرعایة على مدار 
 .للمرضى بحاالت حرجةالساعة 

واالعتیادي لدینا ھو ارتداء أردیة خاصة، وقفازات، وأقنعة، 
وواقیات النظر أثناء تقدیم الرعایة. ونقوم بذلك ألسباب مختلفة 

 ویسعدنا توضیحھا لك.

  التواصل معنا
Communicating with us 

یسر فریق الرعایة مناقشة حالة المریض مع أفراد العائلة 
 المقربین.

للمساعدة على سالسة عملیة التواصل، نطلب منك اختیار 
ونطلب أن  .شخص واحد لیكون "جھة التواصل الرئیسیة"

تكون جھة التواصل الرئیسیة ھي الشخص الذي یمرر أي 
لنا بتركیز وقتنا یسمح وذلك  ،معلومات ذات صلة إلى اآلخرین

 على رعایة المریض.

یرجى تزویدنا باالسم ورقم الھاتف الخاصین بالشخص الذي 
 سیكون جھة التواصل الرئیسیة.

تتوفر خدمات المترجمین بالعدید من اللغات. ویمكنك إعالمنا إذا 
 رغبت منا أن نرتب لوجود مترجم.

الزوج أو الشریك، والوالدین، واألشقاء، واألطفال،  أفراد العائلة المقربین:
 وأي شخص آخر یمثل أھمیة للمریض سواء قریبھ أم ال.

  الزیارة
Visiting 

لمریض ھم الجزء األساسي من عملیة األفراد المھمین جداً لأولئك 
التعافي. ونحن نرحب بأفراد العائلة المباشرین واألصدقاء 

وقبل إحضار األطفال للزیارة، یجب المقربین لزیارة المریض. 
 مراجعة الممرضة للتحقق من إمكانیة ذلك.

ساعات الزیارة متاحة على مدار الیوم طوال أیام األسبوع. وقد 
أثناء رعایة  مثالً نطلب منك االنتظار في بعض األوقات، 

المریض، وألسباب تتعلق بالسالمة، وأثناء تغییر نوبات العمل. 
بب الشعور باإلحباط. ولكننا نطلب منكم ونعلم أن ذلك قد یس

 التحلي بالصبر. فرعایة المریض والسالمة لھا األولویة دائًما.

المعلق على  استخدم جھاز االتصال الداخليلدخول الوحدة، 
. كل مرة تقوم بزیارتنافي الجدار خارج األبواب المزدوجة 

نفتح فالباب یظل مغلقًا في جمیع األوقات. یرجى انتظارنا حتى 
 الباب.

. 6و 5نوفر منطقة انتظار كبیرة المساحة لكل من وحدات البرج 
وھي مساحة مشتركة. فیرجى الحفاظ على نظافة المكان. 

 واالحتفاظ بمتعلقاتك الشخصیة معك.

 التخطیط لزیاراتك 
Planning your visits 

في حین أن رعایة الحاالت الحرجة قد تكون غیر متوقعة، إال أن 
 شادات ستساعدك في التخطیط لزیارتك.ھذه اإلر

تختلف احتیاجات مرضانا وقد تتغیر یوًما  -یرجى دائًما تذكر 
 بعد یوم.

المریض موجود ھنا ألنھ یعاني من حالة مرضیة  حضور ھادئ:
حرجة وجسمھ بحاجة إلى الراحة حتى یتعافى. وال شك أن 

الحضور الھادئ یساعد على التعافي. ولكن اللمس والتحدث 
بصورة مستمرة قد یمنعھ من الحصول على الراحة التي 

 یحتاج إلیھا.

 

، 8:30إلى  7:00یحدث ذلك من  تغییر نوبات العمل:
 صباًحا ومساًء.

حیث تقوم ممرضة المریض الحالیة بتقدیم تقریر إلى 
الممرضة التالیة یشمل المعلومات الحیویة حول رعایة 

المریض. ولضمان عدم إغفال أي شيء، من المھم عدم 
 تعرض تلك الممرضات لإللھاء.

یم حالة بعد تقدیم التقریر، تقوم الممرضة التالیة بتقی
المریض بالكامل. مما یسمح للممرضة بمقارنة معلومات 

التقریر مع نتائجھا الخاصة. كما تقوم الممرضة كذلك 
بإجراء فحوص سالمة للتأكد من أن جمیع المعدات 

والشاشات والخطوط الوریدیة واألدویة صحیحة وتعمل 
 على نحو مناسب.

 ت.وقد یُطلب منك االنتظار بالخارج خالل ذلك الوق

لكل مریض احتیاجات صحیة مختلفة.  التغییرات في الزیارة:
ونظًرا لتغیر حالة المریض، قد تتغیر الزیارات. ففي 

بعض الحاالت، قد نحد من عدد الزائرین في المرة 
الواحدة. وفي حاالت أخرى، قد نشجع على تواجد العدید 

من الزائرین. فنحن نبذل كل الجھود الممكنة لدعم زیاراتك 
 ن النطاق الخاص بظروف الرعایة.ضم

ربما ال تتمكن من القدوم إلى المستشفى  المكالمات الھاتفیة:
للزیارة لعدة أسباب. یسعدنا تلقي المكالمات الھاتفیة من 
جھة التواصل الرئیسیة للمریض. ونطلب أن یتواصل 

اآلخرون مع جھة التواصل الرئیسیة لمعرفة المستجدات 
 والمعلومات.

  على المستجدات الطبیةاالطالع 
Getting medical updates 

یتوقع العدیدون الحصول على المستجدات من الطبیب. 
ولكن عند رعایة الحاالت الحرجة، تكون ممرضة 

المریض ھي الشخص الذي یقدم المستجدات الطبیة 
الیومیة إلى جھة التواصل الرئیسیة. ویمكن للممرضة أو 

إلجراء اجتماعات عائلیة األخصائي االجتماعي الترتیب 
 مخطط لھا بشكل رسمي مع الطبیب عند الحاجة.

  كاالعتناء بنفس
Taking care of yourself 

صدمة،  -خالل تلك الفترة، قد تشعر بعدد من األشیاء 
على  -قلق، حزن، غضب، انزعاج، مشكلة في التركیز 
سبیل المثال ال الحصر. وتلك كلھا أمور متوقعة 

 و"طبیعیة".

ومن أھم األشیاء التي یجب القیام بھا في تلك األوقات 
العصیبة ھي االعتناء بالنفس. فصحتك وسالمتك مھمین 

 للمریض ولنا.

 طرق االعتناء بالنفس:
 .تناول الطعام بانتظام 
 .النوم لفترات كافیة 
 .ممارسة المشي أو التمدد 
 .السماح لنفسك بطلب المساعدة 

 8:00 من لدینا كل یوم،یتوفر األخصائیون االجتماعیون 
م، إذا كنت بحاجة إلى الدعم، أو المساعدة  7:00ص إلى 

للعثور على مكان لإلقامة، أو المساعدة المالیة، أو 
 الشؤون القانونیة المتعلقة بالمریض.

 للدعم الروحي، یرجى التحدث مع الممرضة لترتیب ذلك.
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