
  7 جناحال بكم في مرحبًا

  

  يةالطب عيادةال

  

  للمرضى الذين يعانون من أمراض الرئة، السرطان وامراض الدم. خصيصاكيف مُ  7 جناحال

  

هي و ليكمسؤولة عحصل دائًما على ممرضة تو. ةاالجتماعي معالج الشؤونومعالج النطق وأخصائي العالج الوظيفي ومعالج فيزيائي و ةسريريالتغذية المن أطباء وممرضين وأخصائي  7جناح كون فريق التي

  .كإجراءات الفحص وتدابير عالج التي ترتب

                

  70 58 22 23: 7 جناحهاتف الرقم 

  

  مع خالص التقدير،

  

  القسمب ممرضة مرهاكارولين 

  

  2الصفحة 

  

  مريضانت كيخصك هذا  

  المساعدة  وسائلو أدوية استنشاق

 ةأو أجهزة االستنشاق. الممرض CPAPأو  BiPAPالمساعدة  وسائلأمثلة ال في العادي.ستمر في استخدامها كما تفعل اوالخاصة بك ة المساعداألجهزة واالستنشاق أدوية خد معك المستشفى،  عندما تدخل

  .ةالمساعد الوسائلكيفية استخدام ستكون سعيدة بأن تكرر لك 

  

  خالل أيام األسبوع. )15:00الثالثة والنصف عصرا (والساعة  )09:30التاسعة والنصف صباحا ( بين الساعةما المرضى زيارة باألطباء  قومي

  .حسب وضعية المرض ذوي االحتياجات الخاصةلللمرضى الجدد و فزيارة الطبيب تخصص فقط خالل عطلة نهاية األسبوع وفي المساءلكن 

  مع الفحوصات والعالج وزيارات الطبيب.ذلك عارض يتحتى ال جناح وذلك ادرة الإذا كنت ترغب في مغكلفة بك ضة المممرال تتفق معأن يستحسن 

  

  . يرجى االتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة.قسمال منتصفتقع غرفة الحراسة في  قاعة الحراسة:

  المساعدة الالزمة.طلب ل يركرخيط النداء الموجود عند راس سيمكنك استخدام 

  



  وجبات الطعام

. بصرف النظر عن هذا، سيكون من الممكن توفير الطعام والمشروبات في 12:55الساعة الثانية عشر وخمسة وخمسين دقيقة  إلى 12:30 ة الثانية عشر والنصففي البوفيه من الساعوجبة الغداء يتم تقديم 

  .بذلك ساعدتك، سنكون سعداء لمبالطعامتزود نفسك أن ساعة في اليوم. إذا لم تتمكن من  24البوفيه على مدار 

  

  نظافة اليدين لتجنب العدوى

أن  اآلخرين والالعدوى من قبل أال تصاب ب غب فيمنع اإلصابة بالفيروسات واإلسهال ونزالت البرد وأشياء أخرى. نرونشير إلى مدى أهمية عرضة للعدوى. على نحو خاص كمريض في المستشفى، فأنت 

  نظافة اليدين. بخصوص. لذلك، يجب أن تكون أنت وأقاربك حذرين للغاية بعدوى منك صاب اآلخريني

  

 دائًما. مارف / الحمامات. قبل تناول الطعام والمشروبات في البوفيه، اغسل يديك أو طهرهغعلى الحائط في الممر وفي جميع الر اليد مركب أو مطه/ حوض لغسل اليدين وسوف تجد 

  

  3الصفحة 

  الثمينة اتمقتنيال 

منك الثمينة إلى المنزل مع األقارب، أو يمكن قفلها عند استالمها  شياءاألشياء الثمينة المحتفظ بها في الغرفة. يُفضل إرسال األعلى مسؤولية التحمل أن يلألسف، تحدث السرقة من الغرف وال يمكن للمستشفى 

  ى مقتنياتك الثمينة بنفسك، فالمستشفى لن يقوم بتعويضها إذا ُسرقت.. إذا كنت ترغب في الحفاظ علمقابل وصل 7 جناحعند وصولك إلى الوقفلها 

  

  اإلنترنت:

  سيتم فتح نافذة تسجيل الدخول تلقائيًا.  .LDS Guest -بالشبكة  تواصلال. 1

  المرور على الرسائل القصيرة ة"أدخل رقم الهاتف هنا" واستلم كلم خانةأدخل رقم هاتفك في ال. 2

  اسم مستخدمكف رقم هاتفك تلقائيًا اككلمة مرور. سيضاستخدام الرمز . 3

  

  الحديثشريك 

ا بخبرة كبيرة ومهارات جيدة في تنكهن ، يتمتع.NAV ب حول الحقوق والفرص فيما يتعلقكبيرة معرفة  اا لديه عاملة الشؤون االجتماعيةمواضيع مختلفة.  حديث فيلل ستعدونيوجد بالمستشفى موظفون م

  معتقدات أخرى.اشخاص يمثلون م. يمكن أيًضا التواصل مع ، بغض النظر عن معتقداتهأن يكونوا محاورين جيدين للجميع ، ويمكنالحياة تخصأشخاص في مواقف مختلفة التحدث إلى 

  

  موقف سيارات

  بالموظفين. اتصل ،دخولك المستشفىأثناء قمت بتركينها مزيد من المعلومات. إذا كانت لديك سيارة لقوف السيارات للوفع االلكتروني دال ةآلانظر فى. في منطقة المستش للدفع خاضعيوجد موقف سيارات 

  

  صحتك بخصوصتعاون ال

فعلى سبيل المثال أثناء وجودك في المستشفى. إذا كان ذلك ممكنًا،  دكجس ستخدمالجسدية، من المهم أن تائفك . من أجل الحفاظ على مواردك ووظ7 جناحفي ال كاملةوعناية  جيد الجعتجربة تعيش أن  غب فينر

  الطعام والقهوة.جلب في في الصباح، وحتى  كمالبس ارتداءتعتمد على نفسك في والذاتية  العنايةيمكنك ان تقوم ب



  المريض أقارب أحدأنت ك هذا يخصك

  

  القريب الرئيسي

وقت ممكن مع  طولقضاء أ بودنا ، ألنهاتفية اتصاالتنب عدة تجن. هذا لالتواصل معه نايمكنواحد على شخص اتفاقكم ، فمن الجيد إقامته بالمستشفىتتلقى معلومات حول ل/ أنت  غب فيكيرإذا كان المريض 

  المريض.

  

  لن تتصادم مع العالج والفحوصات.حتى ، )15:00( الساعة الثالثة زواال دبع من االفضل، و)19:00(الساعة السابعة مساءا  حتي )11:00( من الساعة الحادية عشرة صباحا وقت الزيارة

  

  الطعام والشراب

  األول.طابق بالكشك الإلى  وأالمستشفى في الطابق الثاني  كافتيرياإلى التوجه الطعام  األقارب الذين يرغبون في. فقط القهوة والشاي في البوفيه. الغذاء محجوز للمرضىبشرب التفضل الزوار ندعو 

  

  ساعات العمل:

-10.00 ما بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الخامسة بعد الظهر  السبتيوم أيام األسبوع ،  19:00 الساعة السابعة مساءا حتي 7:00 السابعة صباحا  الساعة في الدهليز مفتوح من ) (Narvesenكشك ال

  .17.00- 11.00من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الخامسة عصرا األحد  يوم ، 17.00

  

  أيام األسبوع. كل ) 15:30( االثالثة والنصف عصروالساعة  )09:30التاسعة والنصف صباحا ( بين الساعةما  المستشفى مفتوح كافتيريا

 

 16:0-0 :9 00  ا ظهرالرابعة  الساعةحتى من الساعة التاسعة صباحا  إلى الجمعة االثنين  مفتوحة صيدلية المستشفى 

  .16:00 الرابعة ظهرا الساعة حتى 8:00 الثامنة صباحا   الثالثاء إلى الجمعة من الساعةو 

  

 .)11:00الحادية عشرة صباحا ( على الساعة كل يوم أحدالكنيسة تقدم  خدمة. مفتوحةدائما والثالث الطابق  كنيسة المستشفى في
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