تفريغ المستشفى

خدمات الفائدة
.خدمة معلومات المرضى والرعاية
الطابق األرضي من المستشفى (المدخل الرئيسي ).سيستمعون
إلى اقتراحاتك أو شكواك أو شكاواكم أو مطالباتك ويساعدونك
.في حل الحوادث

معلومات عن

PATIENTS
المستشفى
مستشفى HELLÍN

عامل اجتماعي
.الطابق األرضي من المستشفى (المدخل الرئيسي)
سوف يحضرون االحتياجات االجتماعية ويعلموك بالموارد
.والفوائد المتاحة
.دليل الدخل /التدخل
أو وثيقة اعتماد  D.N.I.أمانة كل مصنع .من الضروري تقديم
.مقدم الطلب

.سيعلمك الطبيب بوقت التفريغ
قبل مغادرة المستشفى  ،سيتم إعطاؤك تقرير التفريغ
السريري .إذا لزم األمر  ،سيتم إعطائك وصفات
.طبية لألدوية الموصوفة
سيقرر الطبيب  ،وفقًا للمعايير المحددة  ،إذا كان
.بحاجة إلى سيارة إسعاف لنقله

توصيات
.ال تبقى في الممرات  ،هناك غرفة معيشة في ردهة الوحدات
مطلوب الصمت في جميع أنحاء المركز .التحدث بصوت
منخفض  ،والحفاظ على األبواب مغلقة ومشاهدة حجم
.التلفزيون والجوال

)C/ Juan Ramón Jiménez 40. 02400. Hellín (Albacete

.كافتيريا  ،أمين الصندوق

.تجنب جلب قيمة .اعطهم ألقاربك

.الطابق األرضي  ،المدخل الرئيسي

.من المهم أن تحترم قواعد وتعليمات موظفي المركز

مكتبة التضامن

خطيرا  ،أخبر الموظفين وظلوا هادئين
.إذا اكتشفت موقفًا
ً
.لدى المستشفى خطة عمل لهذه الحاالت

الخدمة الدينية

تذكر أن التدخين محظور في غرفة المستشفى
.بالكامل

.في غرف االنتظار من جميع الطوابق

HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ
C/ Hermandad de Donantes de Sangre. 16002 Cuenca
Tel.: 969 179 900 - Fax: 969 230 407

الكنيسة صغيرة في الطابق الثالث .إذا كنت تنتمي إلى كنيسة
.أو اعتراف آخر وتريد أن نتصل بك  ،اتصل بمدير المصنع

)المادة  ، 7القانون  28/2005المؤرخ  26ديسمبر(

مرة
.مسموح لمرافق واحد فقط لكل مريض
.خالل الزيارة الطبية للزيارات النباتية لن يسمح
لمصلحة األطفال وبشكل عام  ،ال يُسمح بوجود أطفال دون
.سن  12عا ًما في المستشفى

النظافة
سيزودك المستشفى بالبيجاما أو طقم مالبس النوم
والمراحيض  ،إذا كنت تفضل أن تحضر معك مالبسك
.الخاصة

يقوم الطبيب بالزيارة اليومية .في عطلة نهاية األسبوع
.واألعياد تتم الزيارة إذا كان الوضع السريري يتطلب ذلك
في نهاية الزيارة  ،سيبلغك الطبيب عن هذه العملية .يتم توفير
.هذه المعلومات أيضًا لألشخاص الذين تسمح لهم بذلك
ال توجد معلومات متاحة عن إقامتك في المستشفى .ستضمن
.المستشفى سرية سيرتها في جميع األوقات
قبل القيام بأي تدخل واختبارات وتقنيات و /أو عالجات
طبية أو تمريضية  ،فإن المعلومات عن المخاطر التي ينطوي
.عليها لصحتك والبدائل الممكنة
.مطلوب موافقتك وتفويضك شفهيًا أو كتابيًا  ،حسب االقتضاء

دخول المستشفى

في الغرفة لديك خزانة لألشياء الخاصة بك .ال تترك أي
.شيء ذي قيمة  ،فالمستشفى ليس مسؤوالً عن خسارتك

.وبطاقة صحية  D.N.I.ستدخل خدمة القبول  ،ستحتاج إلى
سيرافقك السجان إلى الوحدة وسيشير إلى الغرفة المقابلة
.والسرير

.إذا كنت تستطيع  ،يجب عليك االستحمام يوميا

من قسم الطوارئ أو في المصنع سيقومون بوضع سوار
.تحديد الهوية مع بياناتك الشخصية

.النظافة ضرورية للحفاظ على صحتك

معلومات

نأمل أن تكون إقامتك  Hellín ،مرحبا بك في مستشفى
.مريحة ونتمنى لك الشفاء العاجل

تغذية
.الغذاء جزء من العالج الخاص بك وهو تحت السيطرة الطبية
ال تأكل األطعمة أو المشروبات التي لم يتم تضمينها في
.نظامك الغذائي
.إذا كان لديك عدم تحمل الطعام /الحساسية  ،فأبلغ عن ذلك
:أوقات الوجبات التقريبية
.اإلفطار :من الساعة  9صبا ًحا حتى  9:30صبا ًحا
الغداء :من الساعة  01:00ظهراً إلى  01:30بعد
الظهر
وجبة خفيفة :من الساعة  5:00مسا ًء وحتى الساعة 5:30
مسا ًء
العشاء :من الساعة  8مسا ًء حتى الساعة  8:30مسا ًء

تنظيف
يتم تنظيف الغرفة في الصباح  ،وهناك خدمة حراسة على
.مدار  24ساعة في اليوم
.ال تبقى في الغرفة أثناء التنظيف
من المهم أن تتعاون معنا في الحفاظ على نظافة المستشفى
.ورعايته

تحتوي كل وحدة على مشرف يقوم بتنسيق عمل الوحدة
.ويمكن االتصال به إذا لزم األمر
أخبر طبيبك وممرضتك عن الحساسية أو المشاكل التي عانيت
.منها مع األدوية أو األطعمة أو غيرها من المنتجات
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة اضغط على الجرس الموجود
على رأس السرير .من سيطرة التمريض سيحضرونك من
.خالل البيني وسوف يذهب في أقرب وقت ممكن

التلفزيون والهاتف
تحتوي كل غرفة على تلفزيون وهاتف وإنترنت .يمكنك طلب
.في الطابق األرضي  ،مكتب المعلومات  wifiمفتاح
.لالتصال بالغرف من الخارج  ،اطلب 00 95 30 967

