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 Moving Through the Emergency الطوارئفي قسم التحرك 

 نحن نبذل قصارى جهدنا لعالج الجميع في أسرع وقت ممكن. 
We do our best to treat everyone as quickly as possible. 

األشخاص األكثر نتعامل مع المريض إلى قسم الطوارئ، فنحن  بغض النظر عن وقت دخول
يصل أشخاص بعدك قد  ،سعاف. في بعض األحياناإلسيارة في أو  بأنفسهم اأتوسواء  ،مرضا أوال

 ، لكنناقبلكهؤالء األشخاص ل تناال يكون من الواضح لك سبب رؤيوقد يجب عالجهم قبلك. ولكن 
 دى شدة أو إلحاح المرض أو اإلصابة.نقرر من يجب رؤيته أوال بناء على م

ذا للتأكد من أن لدينا جميع المعلومات التي ، فهطرح عليك نفس األسئلة أكثر من مرةتوقع أن ت  

 نحتاجها للعناية بك بأمان.

 سبب زيارتك ونقرر أفضل رعاية لك. نتفحصتوقع أن يتم نقلك إلى مناطق مختلفة بينما 

سنحاول إبقائك على ، لذلك وأن االنتظار قد يكون محبطا مجهدا  يكون وقتا  قدنحن نتفهم أن هذا 

 إذا كان هناك شيء يمكننا القيام به لمساعدتك. ، وعليك أن تخبرنااطالع دائم بما يحدث

في هذه  (ة)مراجعة الممرضيرجى 

 األوقات:

  عندما تحتاج إلى الذهاب إلى

المرحاض، في حال احتجنا إلى جمع 

 عينة منك.

  تشرب أو تأكل أي شيء، إذا قبل أن

كان هذا قد يؤخر االختبارات أو 

 العالجات.

  في أي وقت تبدأ في الشعور بالسوء أو

 .التحسن

 Arrive and Check In  الوصول وتسجيل الوصول

 كاتب التسجيل:في هذه المنطقة 
  بطاقة خدمات منك يطلبBC  أوCareCard .الخاصة بك 

  إذا  ،معلومات االتصال الخاصة بك واسم طبيب األسرة الخاص بكعلى يؤكد

 كان لديك واحد.

 لك في نظامنا.يسجيقوم بت 

 سوار تعريف المستشفى. يعطيك 

يرجى خلع معطفك قبل أن ترى 
 الفرز. (ة)ممرض

 الفرز: (ة)ممرض في هذه المرحلة،

 عن سبب زيارتك ويتحقق بسرعة من مرضك أو إصابتك. كيسأل 

 .يفحص ضغط الدم والنبض ومستويات األكسجين 

 وما هي  ،ومدى السرعة التي تحتاج إلى رؤيتك ،يحدد مدى مرضك أو إصابتك

 منطقة قسم الطوارئ األفضل لك في هذا الوقت.

 .يخبرك إلى أين تذهب بعد ذلك وماذا تفعل 

  بأي مما يلي:قد يقوم 

 عطيك دواء لأللم.ي 

 قلب.ال نظمطلب فحص دمك أو بولك أو ي 

 شعةألعمل لك يرس. 

 

قد تضطر إلى االنتظار في هذه المنطقة 

لك في إحدى  مكانحتى يكون لدينا 

 المناطق األخرى.

 ،في أي وقت تبدأ فيه بالشعور بالسوء

 .(ة)يرجى إخبار الممرض

طبي إذا كنت ال تتحدث أو تفهم اللغة اإلنجليزية جيدا بما شفهي يمكننا ترتيب مترجم  ،في أي وقت أثناء زيارتك

  يكفي للتحدث عن صحتك.
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 Intake Area اإلدخال  منطقة 

 الطوارئ: (ة)هنا ممرض

  حول سبب زيارتك وصحتك واألدوية التي تتناولها. طلب المزيد من التفاصيليقد 

 :قد يقوم بأي مما يلي 

 راجع مرضك أو إصابتك بمزيد من التفصيل.ي 

 تحقق من ضغط الدم والنبض ودرجة الحرارة.ي 

 عطيك دواء لأللم.ي 

 قلب.نظم الطلب فحص دمك أو بولك أو ي 

 شعةألعمل لك يرس. 

إذا كنت ال تشعر بالراحة في الحديث عن 

فيرجى إخبارنا  ،ذه المنطقةحالتك في ه

 بذلك.

 Exam Area الفحصمنطقة 

 الطوارئ أو الطبيب: (ة)هنا ممرض

 سبب زيارتك. يراجع 

 .يفحصك 

 .يراجع أي اختبارات وعالجات أجريت حتى اآلن 

  أو إصابتك.قد يطلب إجراء اختبارات لمعرفة المزيد عن مرضك 

  يكون سبب قلقك.السبب الذي قد يحدد 

 .قد يبدأ بعض العالجات 

 .يتحدث معك عن خطة الرعاية 

ارتداء ثوب تغيير ثيابك و قد تحتاج إلى

 المستشفى.

أو  استلقاء قد تكون على كرسي أو كرسي

 نقالة.

 Treatment Area منطقة العالج

 أو نقالة للمراقبة والعالج اإلضافي. استلقاء قد ننقلك إلى كرسي أو كرسي

الخاصة بك ونتائجها  اتاالختبارننتهي من إجراءات قد تضطر إلى االنتظار هنا بينما 

 ونقرر أفضل عالج لك.

 تستمر ممرضة الطوارئ في االطمئنان عليك.سوف 

 رعايتك ونتائج االختبارات وكيفية عمل العالج. ةراجعبمطبيب الطوارئ يقوم س

إذا كنت ال تشعر بالراحة في الحديث عن 

فيرجى إخبارنا  ،هذه المنطقة حالتك في
 بذلك.

 Onward from Emergency الطوارئما بعد زيارة قسم 

 نتحدث معك حول أفضل السبل إلدارة حالتك.سوف 

 .منزلهممعظم الناس يعودون إلى 

 ، إذا لزم األمر.عطيك التعليماتن، وكيف تعتني بنفسك نشرح لكسوف 

 يمكننا طباعة ملخص لزيارتك إذا كنت ترغب في ذلك.

في المجتمع أو تحتاج إلى العودة إلى صحي مهني نعلمك إذا كنت بحاجة إلى زيارة متابعة مع أخصائي أو سوف 

 المستشفى.

قد تبقى في المستشفى أو يتم نقلك إلى مستشفى آخر إلجراء اختبارات أو عالجات معينة أو رعاية  ،إذا لزم األمر

 طبية مستمرة.

 قم بمسحه

ا  ضوئي

جميع  لمعرفة

قسم تعليمات 

 الطوارئ


