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ــا بكــم فــي مركــز ســدرة للطــب، أحــدث مستشــفى متخصــص فــي رعايــة النســاء  مرحًب
بالمستشــفى عيــادات خارجيــة ومستشــفى  واألطفــال والشــباب فــي قطــر. يوجــد 
ــا كل  ــد صممن ــا. لق ــا أكاديمًي ــًزا طبًي ــا مرك ــد ســدرة أيًض ــة. وُيع رئيســي ومؤسســة بحثي
جانــب مــن رحلــة المريــض العالجيــة لضمــان صحــة وعافيــة وراحــة مرضانــا وأســرهم طــوال 
الوقــت. كمــا أن فريقنــا يتفانــى فــي تلبيــة احتياجــات كل مريــض واحتياجــات زوارنــا فــي 

ــود.   ــرام وال جــو يتســم باالهتمــام واالحت

الدليــل اإلرشــادي للمســاعدة فــي اإلجابــة عــن العديــد مــن  بإعــداد هــذا  لقــد قمنــا 
أســئلتكم وحتــى تكــون إقامتكــم فــي ســدرة للطــب أو زيارتكــم لــه مريحــة وتنــال رضاكــم. 
كمــا يوجــد لدينــا أيًضــا كتيــب للمرضــى واألســر يحتــوي علــى المزيــد مــن التفاصيــل 
المتعلقــة برعايــة وخدمــات المرضــى الداخلييــن. للحصــول علــى نســختك، ُيرجــى التحــدث 

ــب االســتعالمات. ــى مكت إل
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نبذة عن 
سدرة

يمّثــل ســدرة للطــب جــزًءا مهمــًا مــن البيئــة 
النشــطة والحيويــة التــي أنشــأتها مؤسســة 
ــة  ــم والبحــث وتنمي قطــر لالهتمــام بالتعلي
مــن  للطــب،  ســدرة  ويســاعد  المجتمــع. 
مــع مؤسســات  القويــة  الشــراكات  خــالل 
رائــدة فــي قطــر وجميــع أنحــاء العالــم، فــي 
الصحيــة  للرعايــة  رائــًدا  مركــًزا  قطــر  جعــل 
المتميــزة علــى مســتوى العالــم. فســدرة 
يجســد رؤيــة رئيســة المؤسســة، صاحبــة 

الســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر.

الرؤية
للمعرفــة  منــارة  للطــب  ســدرة  يكــون  أن 
واالكتشــاف والرعايــة المميــزة، وأن يحتــل 
المراكــز  أفضــل  ضمــن  مرموقــة  مكانــة 
ــم. ــة علــى مســتوى العال ــة األكاديمي الطبي

الرسالة
صحيــة  رعايــة  خدمــات  ســدرة  يقــدم  أن 
مبتكــر  صــرح  فــي  المســتوى  عالميــة 
وعصــري ومصمــم خصيًصــا لتعزيــز الشــفاء 
وجــه  علــى  وســيتعامل  المرضــى.  لــدى 
إلــى  المتناميــة  الحاجــة  مــع  الخصــوص 
تركــز  شــمواًل  أكثــر  طبيــة  خدمــات  توفيــر 
علــى المرضــى مــن النســاء واألطفــال فــي 

المنطقــة. أنحــاء  وجميــع  قطــر 

• للحصول على معلومات عامة وتحديد موعد:  33333 400 974+

 patientfeedback@sidra.org للمالحظات: 30022 400 974+ أو •

financialcounseling@sidra.org لالستشارات المالية: 30899 400 974+ أو •

• لشؤون المفقودات: 38888 400 974+

ُيرجى مالحظة ان:
• سدرة للطب يستقبل حالًيا حاالت األطفال بنظام اإلحالة والمواعيد الطبية المسبقة.

• ســدرة للطــب ال يســتقبل الحــاالت بــدون موعــد مســبق إال فــي أقســام النســاء والتوليــد وأمــراض النســاء 
وخدمــات الصحــة النفســية لألمهــات. المريضــات المســجالت لــدى ســدرة للطــب فــي قســمي النســاء 

والتوليــد وأمــراض النســاء يمكنهــن أيًضــا زيــارة قســم خدمــات الرعايــة الطارئــة للنســاء.
ُيرجى االتصال على الرقم: 40031401  974+ أو  40031402 974+ لمعرفة المزيد من التفاصيل.

جهات اتصال 
مهمة
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المحتويات
الوصول إلى سدرة

1خدماتنا ومواقعنا
2
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التحضير لزيارتك/إقامتك
التحضير لموعدك في العيادة

التحضير إلقامتك في المستشفى
ما ينبغي عليك إحضاره معك

ما ينبغي تركه في المنزل

8 خالل زيارتك/إقامتك 
مكاتب االستعالمات

غرفتك
البياضات وأدوات العناية الشخصية

األدوات الشخصية والمقتنيات الثمينة
نظام تفاعل المرضى

االتصاالت الهاتفية
وجبات المرضى داخل الغرفة

وجبات الضيوف
اإلقامة الليلية لألسرة

للزوار
زوار العيادة الخارجية

تعليمات وأوقات الزيارة

الخدمات والمرافق
خدمات الترجمة الطبية الفورية

خدمة الواي فاي
خدمات الحّمال
الرعاية الدينية

إصدار شهادات الميالد
مناطق االنتظار وردهات العائالت

ماكينات الصراف اآللي
الحدائق االستشفائية
مناطق اللعب العامة

الصيدلية
خيارات الطعام

اعتبارات الصحة والسالمة
هوية تعريف المريض إلجراء العمليات والحصول على األدوية

الوقاية من العدوى
الوقاية من اإلصابات

المفقودات
السالمة من الحرائق

سياسة التدخين
الصور

اعتبارات أخرى

وثيقة حقوق ومسؤوليات المريض 
واألسرة

     الحقوق

الرعاية المتسمة باالحترام
األمان والسالمة

المعلومات
اتخاذ القرارات

الخصوصية والسرية
الشكوى

واجبات المريض
اإللتزام باتباع الخطة العالجية

احترام المواعيد
االلتزامات المالية 

األغراض الممنوعة ألسباب السالمة واألمن ومكافحة 
العدوى والحفاظ عى الصحة

قواعد اللباس

خروجك من المستشفى
عملية الخروج من المستشفى

السجالت الطبية
تحرير الفواتير والتأمين

الخروج من المستشفى خالفًا للنصيحة الطبية أو رفض تلقي العالج

رضا المريض
بوابة المريض اإللكترونية

استبيان المالحظات

5
6

7
8
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Outpatient Clinic

Al G
harrafa Street

شارع الغرافة
Huwar Street
شارع حوار

Hospital Building

عيادة خارجية

مبنى المستشفى

Al Luqta Street
شارع اللقطة

Al Luqta Street
شارع اللقطة

الدوار المائل
Slope Roundabout 

الوصول 1
إلى سدرة

العنوان:
شارع الغرافة، الريان، صندوق بريد 26999، الدوحة، قطر. 

بالقرب من مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

صف السيارات ذاتًيا
يمكــن للمرضــى وأســرهم وزائريهــم صــف 
ســياراتهم ذاتًيــا علــى مــدار الســاعة فــي 

ــة: ــن التالي األماك

الســفلي  الطابــق  ســيارات  موقــف   •
3 البوابــة   - الخارجيــة  للعيــادات 

الســفلي  الطابــق  ســيارات  موقــف   •
المستشــفى حــرم   - للمستشــفى 

خدمة صف السيارات
للمرضــى  الســيارات  صــف  خدمــة  نقــدم 
والــزوار مقابــل رســوم رمزيــة فــي المواقــع 

ــة: التالي

العيادات الخارجية - المدخل الرئيسي  •
المستشفى - مدخل النساء  •

المستشفى - مدخل األطفال  •
قسم الطوارئ  •

خدمات النقل المحلي
توفــر شــركة »مواصــالت« حلــواًل للنقــل 
مكتــب  لموظفــي  ويمكــن  قطــر.  فــي 
ــزوار  االســتعالمات مســاعدة المرضــى وال
ــة. ــى وســيلة نقــل محلي فــي الحصــول عل

لحجر سيارة أجرة:              8294 800   •
لحجز ليموزين:                 5466 800   •
لالستفسارات العامة:      7433 800   •

مواقف ذوي 
االحتياجات الخاصة

ــع جوانــب  تتوفــر هــذه المواقــف فــي جمي
ومبنــى  الرئيســي  المستشــفى  مبنــى 

الخارجيــة. العيــادات 

الوصول إلى سدرة
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خدماتنا 1
ومواقعنا

خدماتنا ومواقعنا
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التحضير لموعدك في العيادة
إذا تم تحديد موعد لك أو تمت إحالتك من أحد مرافق الرعاية الصحية األخرى، ُيرجى 

إحضار الوثائق التالية إلى مكتب التسجيل:

بطاقة هوية سارية أو نسخة من جواز السفر  •
بطاقة التأمين الصحي  •

نسخة من عقد الزواج  •
ر: نسخة من جواز سفر الوصي/الكفيل للسيدات غير المتزوجات والُقصَّ  •

لتجنب إعادة تحديد موعدك، ُيرجى التأكد من إحضار الوثائق المطلوبة.

التحضير إلقامتك في المستشفى

إذا تــم تحديــد موعــد لدخولــك المستشــفى 
الرعايــة  مرافــق  أحــد  مــن  نقلــك  تــم  أو 
الوثائــق  إحضــار  ُيرجــى  األخــرى،  الصحيــة 

التاليــة:

بطاقــة هويــة ســارية أو نســخة مــن جــواز   •
الســفر

بطاقة التأمين الصحي  •
نسخة من عقد الزواج  •

ــر:  والُقصَّ المتزوجــات  غيــر  للســيدات   •
الوصي/الكفيــل ســفر  جــواز  مــن  نســخة 
أي تغييــر فــي موعد دخول المستشــفى   •
أو  طبيبــك  بموافقــة  يتــم  أن  ينبغــي 

ممرضتــك وقبــل يــوم الدخــول.

ــق  ــن طري ــا ع ــول إم ســتتلقى إخطــاًرا بالدخ
اإلخطــار  وســيتضمن  كتابًيــا.  أو  الهاتــف 
ــد فــي المستشــفى.  ــخ ووقــت التواج تاري
بمجــرد وصولــك إلــى المستشــفى، ُيرجــى 
إبــالغ مكتــب التســجيل فــي البــرج A والبــرج 
B لحــاالت األطفــال وفــي البــرج C والبــرج 
ــدد  ــاالت الســيدات فــي الوقــت المح D لح

لتجنــب حــدوث أي تأخيــر.

ما ينبغي عليك إحضاره معك
نعل خفيف ومالبس شخصية  •

أدوات العناية والنظافة الشخصية  •
أي أدوات مســتخدمة فــي رعايتــك )مثــل   •

ــة( العــكازات، األطــراف الصناعي
األدويــة: ُيرجــى إحضــار جميــع األدويــة   •
علــى  وعرضهــا  حالًيــا  تتناولهــا  التــي 
إلــى الجنــاح.  ممرضتــك عنــد وصولــك 
ــك  ــا ل ــم يصفه ــة ل ــاول أي أدوي ُيحظــر تن
طبيبــك، وُيحظــر مشــاركة أدويتــك مــع 

اآلخريــن المرضــى 
مصحفك وسجادة الصالة الخاصة بك  •

ما ينبغي تركه في المنزل
المبالغ النقدية الكبيرة  •

المقتنيات الثمينة مثل المجوهرات  •
العطور  •

األغــراض الخطيــرة والقابلــة لالشــتعال   •
مثــل الوالعــات والمشــاعل والشــموع أو 

ــور والعــود ــم البخ فح
البالونات  •

الحيوانات األليفة  •
يحظــر إحضــار الطعــام المنزلي/طلبيــات   •

الطعــام 
األزهــار إال إذا كانــت فــي باقــات صغيــرة   •

دون أشــواك أو حــواف حــادة 
غيــر مســموح بوضــع باقــات األزهــار خــارج   •

غــرف المرضــى
األغراض الزجاجية/سهلة الكسر  •

األجهزة الكهربائية مثل أجهزة المطبخ  •
بياضــات الســرائر أو الســتائر أو مفــارش   •

الطــاوالت أو األثــاث أو الســجاد، إلــخ.

التحضير
لزيارتك/إقامتك

التحضير لزيارتك/إقامتك

2
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خالل3
زيارتك/إقامتك

مكاتب االستعالمات
تتوفــر لدينــا مكاتــب اســتعالمات لمســاعدتك مــن خــالل اإلجابــة علــى أســئلتك، والتعامــل 
ــرة. ويرحــب  ــال أو ســيارات األج ــر خدمــة الحّم ــي قــد تواجهــك، وتوفي مــع المشــكالت الت
موظفــو مكاتــب االســتعالمات بكــم وبأســركم وبزائريكــم فــي األوقــات مــن الســاعة 6:30 

صباًحــا حتــى الســاعة 10:00 مســاًء فــي طابــق الســاحة العامــة فــي األماكــن التاليــة:
    +974 40040669  C وبرج B مكتب االستعالمات الرئيسي: برج  •

+974 40040670   D مكتب استعالمات النساء: برج  •
+974 40040668   A مكتب استعالمات األطفال: برج  •
+974 40031154   D مكتب استعالمات الطوارئ: برج  •
+974 40036273 العيادات الخارجية: المدخل الرئيسي    •

غرفتك
توفــر غرفنــا الفاخــرة والواســعة مســتوى مــن الراحــة يرتقــي بمعاييــر رعايــة المرضــى 
الداخلييــن، فجميــع الغــرف فــي ســدرة للطــب تتمتــع بالخصوصيــة حيــث إنهــا مــزودة بــدورة 
ميــاه خاصــة، وبهــا نوافــذ تطــل علــى الحدائــق االستشــفائية. وقــد تــم تخصيــص غرفتــك 
ــم تلــك  ــة التــي تحتاجهــا ووحــدة التمريــض المالئمــة لتقدي ــة الطبي ــوع الرعاي ــاًء علــى ن بن
الرعايــة. وتضــم غرفتــك ســريًرا ذكًيــا يمكــن تعديلــه آليــًا لتلبيــة احتياجاتــك الشــخصية عنــد 
النــوم واالســترخاء خــالل اليــوم. ويحتــوي الســياجان الجانبيــان للســرير علــى خــواص للتحكــم 
فــي الســرير والتلفــاز وكذلــك زر لطلــب الممرضــة. كمــا يمكــن تعديــل درجــة حــرارة الغرفــة 

بمســاعدة أحــد أفــراد فريــق الرعايــة الصحيــة.

البياضات وأدوات العناية الشخصية
يتجلــى التــزام ســدرة للطــب بتقديــم إقامــة فاخــرة ومريحــة لــك فــي توفيــر البياضــات 
الشــخصية. فقــد تــم تجهيــز ســريرك بشراشــف قطنيــة ذات كثافــة خيــوط عاليــة وبطانيــات 
ــواب حمــام  ــك مــزودة بمناشــف مــن القطيفــة وأث ــاه الخاصــة ب ناعمــة. كمــا أن دورة المي
ــذا فهــي  ــاءة، ول ــا مســتوحى مــن العب ــي نقدمه ــواب الت ــة. والشــكل الخارجــي لألث دافئ
توفــر تغطيــة محتشــمة وذات مقــاس مالئــم ومريــح للجســم. كمــا ُتغَســل البياضــات بعناية 
ويتــم تغييرهــا يومًيــا. وهنــاك وســادات وبطانيــات ومناشــف وأثــواب إضافيــة متاحــة عنــد 
الطلــب. ُيرجــى أال تتــردد فــي طلــب المســاعدة مــن ممرضتــك فيمــا يتعلــق بعنايتــك 
الشــخصية، بمــا فــي ذلــك طلــب الحصــول علــى أي األدوات الشــخصية التــي قــد تحتاجهــا.

األدوات الشخصية والمقتنيات الثمينة
ال يتحمــل ســدرة للطــب مســؤولية المتعلقــات الشــخصية الخاصــة بالمرضــى والــزوار التي 
ــة معــك  ــات ثمين ــي تتعــرض للتلــف. فــإذا أحضــرت مقتني ــم فقدهــا أو ســرقتها أو الت يت
إلــى المستشــفى، فنحــن نوصيــك بــأن ُتعيدهــا إلــى المنــزل مــع أحــد أفــراد األســرة. ولكــن 
إذا كنــت تفضــل االحتفــاظ ببضعــة مقتنيــات ثمينــة صغيــرة معــك، فنحــن نشــجعك علــى 
اســتخدام الخزنــة الموجــودة فــي الغرفــة. ويمكنــك العثــور علــى تعليمــات اســتخدام الخزنــة 
بداخلهــا. وإذا اختــرت أن تضــع مقتنيــات ثمينــة داخــل الخزنــة، ُيرجــى أن تتذكــر أخذهــا معــك 

عنــد خروجــك مــن المستشــفى.

نظام تفاعل المرضى
يتيح لك نظام تفاعل المرضى الوصول إلى المعلومات والخدمات ووسائل الترفيه في 

غرفتك. وُيرجى مراجعة الدليل الداخلي للغرف لالطالع على المزيد من التعليمات.

االتصاالت الهاتفية
عنــد االتصــال برقــم داخلــي مــن هاتــف غرفتــك، اطلــب آخــر خمســة أرقــام فقــط مــن رقــم 
الهاتــف الــذي تريــد االتصــال بــه. وإلجــراء مكالمــات خارجيــة إلــى خــط أرضــي محلــي، اطلــب 
)9(، ليتــم ربطــك بأحــد الخطــوط، ثــم اطلــب الرقــم الــذي تريــد االتصــال بــه. ال تتوفــر حالًيــا 

إمكانيــة إجــراء المكالمــات الدوليــة أو مكالمــات الهاتــف المحمــول.

وجبات المرضى في الغرف
ــات المحــددة. يتــم إعــداد  يســعدنا أن نقــدم خدمــة الغــرف للمرضــى خــالل أوقــات الوجب
ــات  ــى متطلب ــاًء عل ــا بن ــار مكوناته ــم اختي ــز ســدرة، ويت ــا فــي مرك ــات وطهيه ــع الوجب جمي
لديــك  كان  إذا  إخبــار ممرضتــك  علــى  احــرص  لــكل مريــض.  الفــردي  الغذائــي  النظــام 
حساســية مــن أي نــوع مــن األطعمــة أو احتياجــات غذائيــة محــددة لضمــان تقديــم خيــارات 

الطعــام المالئمــة.
أوقات تقديم الوجبات:

اإلفطار: 7:30 صباًحا –9:30 صباًحا
الغداء: 12:00 ظهًرا –2:00 عصًرا

العشاء: 6:00 مساًء – 8:00 مساًء

خالل زيارتك/إقامتك
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ــا فــي مركــز ســدرة، فــإن لدينــا القــدرة  نظــًرا ألن كل الطعــام لدينــا يتــم إعــداده وطهيــه طازًج
ــم خطــط عالجهــم.  ــة للمرضــى وتدع ــة الفردي ــات الغذائي ــي االحتياج ــات تلب ــداد وجب ــى إع عل
ولــذا فإننــا ال نســمح بإحضــار الطعــام مــن الخــارج إلــى المستشــفى ضمانــًا لســالمة وعافيــة 
م الطلبيــات التــي تــرد إلــى المرضــى مــن  مرضانــا. ويحتفــظ ســدرة للطــب بحــق رفــض تســلُّ

الخــارج.

وجبات الضيوف
يتســنى للضيــوف، أثنــاء زيــارة أحــد أفــراد األســرة أو أحــد األصدقــاء فــي المستشــفى، 
االســتفادة مــن خدمــة الغــرف والطلــب مــن قائمــة الطعــام التــي توفرهــا علــى مــدار الســاعة. 
ُيرجــى الرجــوع إلــى قائمــة الطعــام فــي الدليــل الداخلــي للغرفة لمعرفــة التفاصيل واألســعار. 
وُيرجــى مالحظــة أن هــذه الخدمــة قــد ال تتوفــر في جميع العيادات ألســباب تتعلق بالســالمة.

اإلقامة الليلية لألسر
إن غــرف المرضــى لدينــا مصممــة لتتســع لفــرد واحــد علــى األقــل )والــد/ زوج/زوجة/فــرد 
مــن األســرة( ليبقــى مــع المريــض طــوال فتــرة إقامتــه فــي المستشــفى، ونحــن نشــجع 
الوالدين/أفــراد األســرة علــى القيــام بذلــك. ُيرجــى إخبــار ممرضتــك إذا كان هنــاك شــيء 

مــا بوســعنا فعلــه لجعــل إقامتــك أكثــر راحــة.

للزوار
يعــد الحصــول علــى دعــم األحبــاء أمــر ضــروري لقضــاء إقامــة ممتعــة فــي المستشــفى 
ــة  ــزًءا مــن عملي ــوا ج ــى أن يكون ــاء عل ــل للشــفاء. ونحــن نشــجع األســرة واألصدق والتماث
الشــفاء مــن خــالل زيــارة مرضانــا الداخلييــن أثنــاء فتــرة عالجهــم. ســتختلف ســاعات الزيــارة 
وعــدد الــزوار المســموح بــه حســب كل قســم داخــل المستشــفى. قبــل أن تقــوم بدعــوة 

أحبائــك لزيارتــك فــي مستشــفى ســدرة، ُيرجــى مراعــاة مــا يلــي:
ف علــى أوقــات وتعليمــات الزيــارة الخاصــة بــك مــن خــالل ســؤال إحــدى الممرضــات  َتعــرَّ  •

أو أحــد الموظفيــن.
ُيرجــى الطلــب مــن أفــراد أســرتك أو أصدقائــك المرضــى أو المصابيــن بنزلــة بــرد أو   •
باإلنفلونــزا أو اإلســهال أو القــيء أو أي مــرض آخــر معــٍد أن ينتظــروا مــرور 48 ســاعة كــي 

يقومــوا بزيارتــك أو ينتظــروا حتــى يصبحــوا بصحــة جيــدة. 
يمكــن أن تتــم زيــارات األطفــال واألشــقاء بالتنســيق مــع ممرضتــك. ويجــب أن يرافــق   •

ــن فــي كل األوقــات. ــد البالغي األطفــال أح
ــر أصدقــاءك وأســرتك أن الهــدف مــن ســاعات الزيــارة وتعليماتهــا هــو ضمــان ســالمة  َذكِّ  •

المريــض واحتــرام خصوصيــة جميــع المرضــى.

زوار العيادة الخارجية:
من أجل راحة مرضانا ، نشجع األسر على تحديد عدد المرافقين لثالثة )3( في وقت 

واحد، اثناء الجلوس في غرفة االنتظار و / أو عند دخول غرفة رعاية المرضى داخل 
العيادات الخارجية )وفًقا لمتطلبات كل قسم( . نحث الوالدين على الحد من المرافقين 
من خالل ترك المرافقين األطفال والرّضع في المنزل. في حالة وجود مرافقين آخرين 
من األخوة )بما في ذلك المربيات( ، تحتفظ سدرة للطب بالحق بالطلب منهم االنتظار 
في الردهة / مناطق االنتظار الرئيسية. يجب أن يكون األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
14 عاًما برفقة شخص بالغ مسؤول في جميع األوقات داخل العيادات الخارجية وحولها.

خالل زيارتك/إقامتك
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العــام/ األطفــال  طــب 
النســاء أقســام 

مــدار  علــى  بالزيــارة  للوالديــن  ُيســمح   •
األســبوع. أيــام  طــوال  الســاعة 

الزائريــن،  وبقيــة  لألقــارب  بالنســبة   •
مواعيــد الزيــارة هــي علــى النحــو التالــي:
ــا إلــى  ســاعات الزيــارة مــن 9 صباًح  •        
9 مســاًء باســتثناء الوالديــن أو مقدمــي 
الرعايــة الذيــن ُيســمح لهــم بالزيــارة علــى 

مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع.
ُتحــدد ســاعات زيــارة وحــدة مــا قبــل   •        
لرغبــات  وفقــا  الــوالدة  بعــد  الوالدة/مــا 

المريضــة وخطــة والدتهــا.

أشــخاص  ثالثــة  مــن  ألكثــر  ُيســمح  ال   •
نفــس  فــي  بالزيــارة  الوالديــن  بخــالف 

الوقــت.   
يجــب أن يكــون األطفــال دون ســن الثانيــة   •
ــر المريضــة  ــغ غي عشــر برفقــة شــخص بال
وتحــت إشــرافه فــي جميــع األوقــات. وال 

يمكــن تــرك األطفــال بــدون مرافــق.
ســتقوم الممرضــات بمراقبــة األطفــال   •

العــدوى. مكافحــة  بهــدف  والزائريــن 
ُيســمح بالمبيــت ألحــد الوالديــن أو أقــرب   •

األقــارب )مثــل الجــد( أو الــزوج.
األمــور  الوالدين/أوليــاء  علــى  ينبغــي   •
يتصرفــون  أطفالهــم  أن  مــن  التأكــد 
الرعايــة  لبيئــة  ومالئمــة  آمنــة  بطريقــة 
الصحيــة )عــدم الصــراخ أو الجــري أو القفــز 
علــى األثــاث أو أي ســلوك آخــر يشــكل 
خطــًرا علــى المرضــى اآلخريــن أو الــزوار 
ــب موظفــو  ــق العمــل(. وقــد َيطل أو فري

تعليمات وأوقات الزيارة

وحدة العناية المركزة 
لألطفال/ وحدة العناية 

المركزة للقلب/وحدة 
العناية المركزة لحديثي 

الوالدة
بالزيــارة علــى مــدار الســاعة  ُيســمح للوالديــن   •

األســبوع.  أيــام  طــوال 
بالنســبة لبقيــة الزائريــن، مواعيــد الزيــارة هــي   •

علــى النحــو التالــي:
        • الفترة الصباحية: 10 صباًحا - 2 بعد الظهر

         • الفترة المسائية: 6 - 9 مساًء

ســتقوم الممرضــات بمراقبة األطفــال والزائرين   •
بهــدف مكافحــة العــدوى.

مــن حــق الفريــق الطبــي فــي ســدرة أن يطلــب   •
مــن أي زائــر فــي أي وقــت مغــادرة الوحــدة بنــاًء 

ــة المريــض. ــى حال عل
ــارة المريــض  ــر مــن شــخصين بزي ال ُيســمح ألكث  •

فــي نفــس الوقــت.
يجب أال يقل عمر الزائر عن 14 سنة.  •

ال ُيســمح لألشــقاء دون ســن الرابعة عشــر بزيارة   •
وحــدة العنايــة المركــزة لحديثــي الــوالدة إال فــي 

حالــة اإلشــراف عليهــم. 
يجــب أن يخضــع الــزوار الذيــن تقــل أعمارهــم عــن   •
14 ســنة إلشــراف أحــد الوالديــن أو ولــي األمــر 
فــي جميــع األوقــات ولكــن ال يمكنهــم المبيــت 

فــي الوحــدة. 
يســمح لشــخص واحــد فقــط مــن أفــراد األســرة   •

ــدة.  ــت فــي الوح بالمبي

طب أمراض الدم/ 
األورام

مــدار  علــى  بالزيــارة  للوالديــن  ُيســمح   •
األســبوع. أيــام    طــوال  الســاعة 

ــارة  ــد الزي ــة الزائريــن، مواعي • بالنســبة لبقي
هــي علــى النحــو التالــي:

        • الفتــرة الصباحيــة: 10 صباًحــا - 2 
بعــد الظهــر

        • الفترة المسائية: 4 - 10 مساًء

بزيــارة  شــخصين  مــن  ألكثــر  ُيســمح  ال   •
الوقــت. نفــس  فــي  المريــض 

يجــب أال يقــل عمــر الزائــر عــن 14   •        
ســنة.

الرابعــة  ســن  دون  لألشــقاء  ُيســمح  ال   •
إشــراف  حالــة  فــي  إال  بالزيــارة  عشــر 
عليهــم  األمــر  ولــي  أو  الوالديــن  أحــد 
ــن ال يمكنهــم  ــات، ولك ــع األوق فــي جمي

لمبيــت. ا
للــزوار  الوحــدة  بدخــول  ُيســمح  لــن   •
اإلصابــة  أعــراض  عليهــم  تبــدو  الذيــن 
بأمــراض معديــة مثــل )البــرد واألنفلونــزا 
واإلســهال والقــيء والجــدري( أو كانــوا 
علــى اتصــال بأشــخاص مصابيــن بتلــك 

األمــراض.   
الوالدين/أوليــاء  فحــص  يجــب   •        
ــك،  ــى ذل ــارة. إضافــة إل ــل الزي األمــور قب
ســتقوم الممرضــات بمراقبــة األطفــال 

العــدوى. مكافحــة  بهــدف  والزائريــن 
أحــد  بموافقــة  إال  بالزيــارة  ُيســمح  ال   •

وجــوده. وفــي  الوالديــن 
يســمح لشــخص واحــد فقــط مــن أفــراد   •

الوحــدة.  بالمبيــت فــي  األســرة 
ــي فــي ســدرة أن  ــق الطب ــق الفري مــن ح  •
يطلــب مــن أي زائــر فــي أي وقــت مغــادرة 

الوحــدة بنــاًء علــى حالــة المريــض.
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مركز الوالدة
علــى  اعتمــاًدا  الزيــارة  ســاعات  تحــدد   •
األم.   لرغبــات  ووفًقــا  الــوالدة  خطــة 
• ُيســمح للــزوج ومقدمــي الدعــم مــن 
األشــخاص البالغيــن بالزيــارة علــى مــدار 

الســاعة طــوال أيــام األســبوع. 
الظهــر:  بعــد   2  - األســرة: 10 صباحــًا   •
والجــدة  والجــد  لألســرة  محــدد  وقــت 

المقربيــن. واألشــخاص  واألشــقاء 

قاصــرة  الــوالدة  وحــدة  فــي  الزيــارة   •
اثنيــن مــن مقدمــي  علــى شــخصين 
الدعــم. ويمكــن لشــخصين البقــاء فــي 

غرفــة االنتظــار فــي الخــارج.
• يســمح لشــخص واحــد مــن مقدمــي 

الدعــم )مثــل الــزوج( بالمبيــت. 
ســن  دون  األطفــال  يكــون  أن  يجــب   •
ــر  ــغ غي ــة عشــر برفقــة شــخص بال الثاني
المريضــة وتحــت إشــرافه فــي جميــع 
األطفــال  تــرك  يمكــن  وال  األوقــات. 

مرافــق. بــدون 
• مــن حــق الفريــق الطبــي فــي ســدرة 
أن يطلــب مــن أي زائــر فــي أي وقــت 
حالــة  علــى  بنــاًء  الوحــدة  مغــادرة 

لمريضــة. ا

قسم الطوارئ
ُيســمح للوالدين/مقدمــي الرعايــة بالزيــارة 
علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع.

• ال ُيســمح ألكثــر مــن شــخصين بخــالف 
بالزيــارة فــي نفــس الوقــت.   الوالديــن 
• ُيســمح لشــخص واحــد فقــط بالمبيــت مــع 

المريض.
ــي فــي ســدرة أن  ــق الطب ــق الفري • مــن ح
يطلــب مــن أي زائــر فــي أي وقــت مغــادرة 

الوحــدة بنــاًء علــى حالــة المريــض

أماكن غرف العمليات 
والفترة المحيطة 

بالجراحة
غرفــة العمليــات: ُيســمح ألحــد الوالديــن/  •
ولــي األمــر فقــط، بعــد موافقــة أخصائي 
التخديــر، بمرافقــة المريــض إلــى غرفــة 
ــر، وبعدهــا  ــة التخدي ــاء عملي ــات أثن العملي
يتــم اصطحــاب ولــي األمــر إلــى غرفــة 

االنتظــار. 
ُيســمح  الواحــد:  اليــوم  جراحــة  وحــدة   •
فــي  بالبقــاء  األمــر  للوالدين/ولــي 

 . لوحــدة ا
ُيســمح  التخديــر:  بعــد  مــا  رعايــة  وحــدة   •
ألحــد الوالديــن بالبقــاء مــع المريــض فــي 

وحــدة رعايــة مــا بعــد التخديــر.

غــرف  أماكــن  زوار  يحصــل  أن  يجــب   •
بالجراحــة  المحيطــة  والفتــرة  العمليــات 
علــى موافقــة مديــر الوحــدة ويجــب أن 
واضحــة  تعريــف  بطاقــة  الــزوار  يحمــل 

رؤيتهــا.  يمكــن 
قــد ُيطلــب من زوار أماكــن غرف العمليات   •
لــم  الذيــن  بالجراحــة،  المحيطــة  والفتــرة 
يحصلــوا علــى تصريــح بالتواجــد، مغــادرة 
علــى  حصولهــم  حيــن  إلــى  المــكان 

الــالزم.   التصريــح 
يجــب علــى الزائــر أثناء مدة الزيــارة االلتزام   •
بسياســات وإجــراءات ســدرة للطــب تحــت 
إشــراف مديــر الوحــدة المختصــة أو نائبــه. 
واإلجــراءات  السياســات  تلــك  وتشــمل 
غرفــة  مالبــس  المثــال  ســبيل  علــى 
العمليــات ومعــدات الحمايــة الشــخصية 
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الخدمات
والمرافق 4

خدمات الترجمة الطبية الفورية
تتوفــر خدمــات الترجمــة الفوريــة للغــات – بمــا فــي ذلــك لغــة اإلشــارة – لتســهيل التواصــل مــع مقــدم 
الرعايــة الصحيــة الخــاص بــك. وقــد تتــم هــذه الترجمــة الفوريــة وجًهــا لوجــه أو عبــر الهاتف/الفيديــو. لطلــب 

هــذه الخدمــة:
ُيرجى اختيار اللغة التي تفّضلها عند تحديد موعدك.  •

وإذا تم إدخالك إلى المستشفى، يمكنك التحدث إلى ممرضتك لإلعداد لذلك بشكل مسبق.  •

خدمة الواي فاي 
شــبكة  طريــق  عــن  االتصــال  يمكنــك  باإلنترنــت،  الشــخصي  جهــازك  توصيــل  فــي  ترغــب  كنــت  إذا 
»SidraGuest«. وعنــد االتصــال ســيتم توجيهــك إلــى صفحــة ويــب أخــرى للموافقــة علــى سياســة 
االســتخدام. انقــر علــى »Accept« )موافــق( وتمتــع باتصــال مجانــي باإلنترنــت فــي جميــع أنحــاء المبنــى.

خدمات الحّمال
تتوفر لدينا خدمة الحّمال لمســاعدتك في حمل أمتعتك وتقديم المســاعدة لمســتخدمي 

الكراســي المتحركــة. ُيرجــى التواصــل مع مكتب االســتعالمات لطلب هذه الخدمة.

الرعاية الدينية
يفتــح مســجد ســدرة أبوابــه علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع. وُيرجــى مالحظــة أنــه 
ال يتــم توفيــر المصاحــف وســجادات الصــالة فــي غــرف المرضــى )لمنــع انتشــار الجراثيــم 
و/أو العــدوى(. كمــا تتوفــر أيًضــا خدمــات الدعــم الدينــي لغيــر المســلمين. ُيرجــى التحــدث 

إلــى مكتــب االســتعالمات لمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات.

إصدار شهادات الميالد
يعمــل مركــز ســدرة للطــب بالتعــاون مــع وزارة الصحــة العامــة على إصدار شــهادات الميالد. 
ويمكنــك الحصــول علــى هــذه الخدمــة فــي طابــق الســاحة العامــة بمبنــى المستشــفى، 
بــرج A مــن الســاعة 7.30 صباًحــا وحتــى الســاعة 12.30 ظهــًرا. ُيرجــى مالحظــة أنــه ســيتم 

ســداد رســوم قدرهــا 20 ريــااًل قطرًيــا للحصــول علــى شــهادة الميــالد.

مناطق االنتظار وردهات العائالت
ُيســمح ألفــراد األســرة مــن الدرجــة األولــى فقــط بدخــول ردهــات العائــالت الموجــودة خــارج 
األجنحــة. ونرحــب بانتظــار الرجــال فــي منطقــة االنتظــار الموجــودة فــي الســاحة العامــة. 
وال ُيســمح بوجــود أفــراد طاقــم عمــل الخدمــة الشــخصية مــن الرجــال. يجــب أن يخضــع 
الــزوار الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 14 ســنة إلشــراف أحــد الوالديــن أو ولــي األمــر فــي جميــع 

األوقــات.

ماكينات الصراف اآللي
تتوفر ماكينات الصراف اآللي في األماكن التالية:

مبنى المستشفى
C. وبرج A طابق الساحة العامة - برج  •

طابق المجمع التجاري - برج A بجوار الكافيتريا.  •
قسم الطوارئ - منطقة االنتظار.  •

العيادات الخارجية
طابق الساحة العامة – بجوار مصعد المرضى/الزوار.   •

الخدمات والمرافق
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الحدائق االستشفائية
استشــفائية  حدائــق  ثــالث  لدينــا  تتوفــر 
مصممــة لخلــق واحــة داخــل المستشــفى، 
وُيعــد ذلــك أحــد أكثــر الميــزات التــي يتفــّرد 
غــرف  وتطــل  ســدرة.  مستشــفى  بهــا 
منظــًرا  لتخلــق  الحدائــق  علــى  المرضــى 
ويبعــث  بالحيــاة  ويمتلــئ  النباتــات  تزينــه 
علــى الراحــة ويوفــر وســيلة لتغييــر المناظــر 

غرفتــه. فــي  المريــض  يشــاهدها  التــي 
وتضــم  الميــاه  بمنظــر  حديقتــان  تزدهــي 
األشــجار  مظــالت  تحــت  للجلــوس  مقاعــد 
لتعزيــز أجــواء الــدفء والترحــاب. وتحتــوي 
الحديقــة الثالثــة علــى كــرات لّينــة وملونــة 
التفاعــل واللعــب. تشــجع األطفــال علــى 

مناطق اللعب العامة
توجــد منطقتــان عامتــان للعــب مخصصتــان 
المستشــفى  مبنــى  فــي  لألطفــال 
فــي  اللعــب  منطقتــا  وتقــع  الرئيســي. 
طابــق الســاحة العامــة )البــالزا( بيــن البرجيــن 
B وC والبرجيــن C وD. ُيرجــى مالحظــة أن 
األطفــال يجــب أن يكونــوا برفقــة شــخص 

بالــغ فــي منطقــة اللعــب.

متجر فيفتي ون إيست
صباًحــا.   9:00 الســاعة  مــن  يومًيــا  يفتــح 
B ، مســتوى  البــرج  - 10:00 مســاء. فــي 
بجــوار  المستشــفى  مبنــى  مــن  البــالزا 

الرئيســي. المعلومــات  مكتــب 

الصيدلية
تتوفر خدمات الصيدلية على النحو التالي:

صيدلية الساحة العامة في العيادات 
الخارجية

من األحد إلى األربعاء: 7.00 صباًحا –   •
4.00 مساًء.

الخميس: 8.00 صباًحا – 4.00 مساًء.  •

الصيدليات الفرعية في العيادات الخارجية 
)الطابق األول والطابق الثاني والطابق 

الرابع(
من األحد إلى األربعاء: 7.30 صباًحا –   •

3.30 مساًء.
الخميس: 8.00 صباًحا – 3.30 مساًء.  •

الصيدلية المركزية للمرضى الداخليين
تعمل على مدار الساعة طوال أيام   •

األسبوع.

خدمة الصيدلية عند الخروج من 
المستشفى

9.00 صباًحا – 5.00 مساًء طوال أيام   •
األسبوع.

صيدلية قسم الطوارئ
تعمل على مدار الساعة طوال أيام   •

األسبوع.

تتوفر طلبات األدوية ومخزن المعدات عبر 
www.sidra.org اإلنترنت في

الخدمات والمرافق

خيارات الطعام
كافيتريــا المستشــفى مفتوحــة لدينــا علــى 
مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع. وتقــع 
التجــاري  المجمــع  طابــق  فــي  الكافيتريــا 
)يمكنــك النــزول مــن طابــق الســاحة العامــة 
باســتخدام الســاللم المتحركة أو المصاعد(. 
علــى شــكل ســاحة  والكافيتريــا مصممــة 
مــن  العديــد  بهــا  يتوفــر  الطعــام  لتنــاول 
جميــع  مــن  األذواق  يالئــم  بمــا  الخيــارات 
أنحــاء العالــم. كمــا تتوفــر معلومــات عــن 
ــع األطعمــة. وخــالل هــذه  الحساســية لجمي
ــا مجموعــة  األوقــات، يتوفــر فــي الكافيتري
»ســريعة  السندويتشــات  مــن  مختــارة 
ــات الخفيفــة  ــر« والســلطات والوجب التحضي
أخــرى  خيــارات  ايضــًا  يوجــد  والحلويــات.  

للطعــام: 
مبنــى  فــي  ويقــع  ديفيــد؛  آنــد  ديــن    •
الســاحة  طابــق  فــي  الخارجيــة  العيــادات 
العامــة. ويفتــح أبوابــه مــن الســاعة 6.30 

مســاًء.  3.30 الســاعة  إلــى  صباًحــا 
كافيه كومو؛ ويقع في مبنى   •

المستشفى في برج A في الطابق 
األرضي)بالزا(. ويفتح أبوابه من األحد 
إلى الخميس من الساعة 6:00 صباحًا 

إلى الساعة 8:00 مساءًا، ومن الجمعة 
إلى السبت من الساعة 7:00 صباحًا 

إلى الساعة 6 مساءًا. 
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اعتبارات الصحة 5
والسالمة

ــز علــى المرضــى، نطلــب  ــة ترّك ــة وخدمــات ذات جــودة عالي ــم رعاي حتــى نتمكــن مــن تقدي
ــا أن: ــك دائًم من

تحافظ على جو من الهدوء والراحة داخل المستشفى.  •
تحتــرم حقــوق المرضــى اآلخريــن وطاقــم العمــل وخصوصيتهــم وممتلكاتهــم وتقــوم   •

ــح مستشــفى ســدرة. ــد ولوائ ــاع قواع باتب
تتجنب التحدث بكلمات غير مهذبة أو بها تهديد أو غير الئقة.  •

ال تتعرض بالضرب ألي من أفراد األسرة أو المرضى أو أفراد طاقم العمل أو تهديدهم.  •
ال تحضر أي سالح معك إلى مركز سدرة للطب.  •

تطــرح مــا تريــد مــن أســئلة علــى فريــق الرعايــة الصحيــة الخــاص بــك فــي حالــة عــدم فهــم   •
أي مــن األمــور.

تلتزم بخطة الرعاية التي أعدها لك الفريق الطبي الخاص بك.  •
تحضر إلى مواعيدك الطبية في الوقت المحدد أو تتصل قبلها لتغيير الموعد.  •

تفي بالتزاماتك المالية المتعلقة برعايتك الصحية في أقرب وقت ممكن.  •
تقــدم معلومــات دقيقــة وكاملــة لكــي يتمكــن مركــز ســدرة للطــب مــن اســتالم الرســوم   •

المقــررة علــى الخدمــات.

هوية تعريف المريض إلجراء العمليات 
والحصول على األدوية

عنــد دخولــك إلــى المستشــفى، نقــوم بإعطائــك ســوار تعريــف الهوية الذي يحمل اســمك 
وتاريــخ ميــالدك ورقــم ســجلك الطبــي. يجــب ارتــداء هــذا الســوار فــي جميــع األوقــات أثنــاء 
إقامتــك فــي المستشــفى. وســيتحقق أفــراد طاقــم العمــل دائًمــا مــن ســوار الســالمة 

الخــاص بــك قبــل إعطائــك أي أدويــة أو الخضــوع ألي فحوصــات أو إجــراءات.

الوقاية من العدوى
يمكنــك الوقايــة مــن العــدوى عــن طريــق تنظيــف يديــك وتذكيــر اآلخريــن بتنظيــف أيديهــم 
أيًضــا. اســتخدم الجــل المطهــر لليديــن أو اغســل يديــك بالماء والصابون قبــل األكل أو بعد 
ــا. وتأكــد مــن قيــام أفــراد أســرتك وزائريــك والمرافقيــن  لمــس أي شــيء قــد يكــون ملوًث

بغســل أيديهــم وتطهيرهــا قبــل زيارتــك وبعدهــا.
كمــا ينبغــي أن تحــرص علــى تغطيــة فمــك وأنفــك عنــد العطــس أو الســعال لمنــع انتشــار 
حــاالت العــدوى التنفســية. تتوفــر المناديــل الورقيــة واألقنعــة عنــد الطلــب. ونحــن نحثــك 

علــى اســتخدامها إذا كنــت مصاًبــا بســيالن األنــف أو الســعال أو عنــد العطــس.

الوقاية من اإلصابات
أكثــر  المستشــفى  المرضــى فــي  يكــون 
عرضــة لخطــر الســقوط، إذ يمكــن أن تــؤدي 
واألدويــة  الجراحيــة  والعمليــات  األمــراض 
علــى  تؤثــر  و/أو  العضــالت  ضعــف  إلــى 
أن  كمــا  األمــور.  علــى  وحكمــك  توازنــك 
ــادة قــد  ــر المعت ــة غي ــة والبيئ األجهــزة الطبي

تجعــل حركتــك أكثــر صعوبــة.
سنســأل  بالمستشــفى،  إقامتــك  خــالل 
ــم  ونقيِّ للســقوط  تعرضــك  حــوادث  عــن 
هــذا الخطــر عنــد دخولــك المستشــفى ومــع 
تغيــر حالتــك الصحيــة. وللحــد مــن احتمــال 
التعــرض للســقوط، يجــب اتبــاع التعليمــات 

التاليــة:
إذا شــعرت بالــدوار أو الضعــف، عليــك   •
علــى  للحصــول  ممرضتــك  إبــالغ 
ســريرك. مــن  النهــوض  قبــل  المســاعدة 

غيــر  خفيــف  نعــل  ارتــداء  علــى  احــرص   •
زلــق.

يمكنــك حمايــة نفســك مــن الســقوط   •
ببــطء. النهــوض  طريــق  عــن 

حافــة  علــى  اجلــس  الوقــوف،  قبــل   •
دقائــق. لبضــع  الســرير 

المفقودات
ــز ســدرة للطــب المســؤولية  ال يتحمــل مرك
عــن فقــدان األغــراض أو ســرقتها أو تلفهــا. 
وفــي حالــة فقــدان أحــد األغــراض ُيرجــى 
التواصــل مــع فريــق مركــز عمليــات خدمــات 
الدعــم »SSOC«. داخلــي: اطلــب 11 مــن 

ــم 6. هاتفــك ث
مــن  واطلــب   40038888 اطلــب  خارجــي: 
خدمــة المســاعدة فــي ســدرة تحويلــك إلــى 

األمــن.

السالمة من الحرائق
الشــخصية  العنايــة  أدوات  فحــص  يتعّيــن 
مثــل شــفرات الحالقة الكهربائيــة ومجففات 
الشــعر واألدوات الكهربائيــة األخــرى للتأكــد 
مــن توافقهــا مــع اللوائــح المعمــول بهــا 
أي  معــك  كانــت  وإذا  المستشــفى.  فــي 
أدوات كهربائيــة، يرجــى إبــالغ ممرضتــك. 
علــى  للحفــاظ  مســاعينا  مــن  وكجــزء 
ســالمتك وعافيتــك، نقــوم بإجــراء تدريبــات 
علــى مواجهــة الحرائــق والكــوارث. لــذا فقــد 
تســمع أثنــاء إقامتــك أجــراس إنــذار مختلفــة 
ولكــن لــن تتأثــر الرعايــة المقدمــة إليــك أثنــاء 
ــدوث  ــة ح ــات. وفــي حال ــراء هــذه التدريب إج
مشــكلة مــا، كــن علــى ثقــة بأننــا ســننقلك 

ــى الفــور. ــى مــكان آمــن عل إل

سياسة التدخين
ال ُيســمح بالتدخيــن فــي مركــز ســدرة للطــب 
ســدرة  مركــز  يكــون  أن  علــى  منــا  حرصــًا 
مكاًنــا خالًيــا مــن التدخيــن مــن أجــل تعزيــز 
وطاقــم  والــزوار  للمرضــى  صحيــة  بيئــة 
العمــل. ويشــمل ذلــك األرصفــة والمناطــق 
صــف  ومواقــف  باألبــواب  المحيطــة 

الســيارات.

الصور
مقاطــع  أو  الصــور  بالتقــاط  نرحــب  نحــن 
أســرتكم  ألفــراد  أو  ألنفســكم  الفيديــو 
ــا. ولكــن ال ُيســمح  فــي المستشــفى لدين
الفيديــو  مقاطــع  أو  الصــور  بالتقــاط 
للمرضــى اآلخريــن أو ألفــراد طاقــم العمــل 
أو أي إجــراءات طبيــة دون إذن ونشــرها عبــر 

اإلجتماعــي. التواصــل  مواقــع 

قواعد اللباس
يرجــى التأكــد مــن ارتــداء المالبــس بطريقــة 
مناســبة ومحافظــة ومحترمــة. يجــب احتــرام 
وأحــكام  والتقاليــد  والعــادات  الثقافــة 
فــي  قطــر  لدولــة  االســالمية  الشــريعه 
جميــع األوقــات. إذا كنــت ترتــدي مالبــس 
 ، مناســبة  غيــر  أو  للغايــة  كاشــفة  تعتبــر 
أو  أو غطــاء  ســُيطلب منــك وضــع ســترة 

الزيــارة فــي وقــت آخــر.

اعتبارات أخرى
داخــل  والنباتــات  الزهــور  بإحضــار  ُيســمح 
المستشــفى، ولكننــا نطلــب منــك أن تكون 
ــن  ــرة يمك ــرة، فالباقــات الكبي الباقــات صغي
أن تشــكل خطــًرا علــى أحبائــك أو المرضــى 
ــر مســموح  ــه غي اآلخريــن. وُيرجــى العلــم أن
المســببة  أو  الكبيــرة  األلعــاب  بإحضــار 
الكســر.  ســهلة  واألغــراض  للضوضــاء 
ونحــن ال نســمح أيًضــا بتعليــق الديكــوارات 
أو الصــور أو األغــراض الشــخصية األخــرى 

علــى الجــدران.

اعتبارات الصحة والسالمة
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خروجك من 
المستشفى

عملية الخروج من المستشفى
ســيقرر طبيبــك موعــد خروجــك مــن المستشــفى. وســتقوم الممرضــة بمراجعــة بعــض المعامــالت الورقية 
معــك قبــل الخــروج. وإذا احتجــت إلــى رعايــة متابعــة مثــل الرعايــة الصحيــة المنزليــة أو العــالج فــي العيــادات 

الخارجيــة، فســوف نســاعدك علــى القيــام بالترتيبــات الالزمــة لذلــك.
قبل أن تغادر المستشفى:

تحــدث مــع طبيبــك حــول الرعايــة والنظــام الغذائــي واالســتحمام والتمرينــات فــي فتــرة مــا بعــد الخــروج   •
مــن المستشــفى.

تحقق من عدم وجود أي من أغراضك الشخصية في األدراج والدواليب وعلى الطاولة الجانبية.  •
إذا كنت قد وضعت أي مقتنيات ثمينة في الخزنة، ُيرجى أخذها قبل المغادرة.  •

تذكر أنك ستكون مسؤواًل عن صرف األدوية التي وصفها لك الطبيب من الصيدلية التي تفضلها.  •
للمعلومات حول اإلجراءات المالية عند الخروج من المستشفى، ُيرجى االتصال على الرقم

.financialcounselors@sidra.org 0899 4003 أو إرسال بريد إلكتروني إلى 

السجالت الطبية
ممثلــك  أو  أنــت  تطلــب  أن  يمكــن   •
مــن  نســخة  علــى  الحصــول  القانونــي 
ســجالتك الطبيــة. يحــق فقــط للوالديــن 
الســجالت  علــى  الحصــول  واألوصيــاء 
تــم  إذا  إال  بأطفالهــم،  الخاصــة  الطبيــة 
ولكــن  لممثــل،  تفويــض  خطــاب  منــح 
الممثــل حامــاًل  يكــون هــذا  أن  ينبغــي 

قطريــة. هويــة  لبطاقــة  أيًضــا 
واســتالم  الطلبــات  تقديــم  يجــب   •
الســجالت بشــكل شــخصي فــي مكتــب 
الســجالت الطبيــة الــذي يقــع فــي مبنــى 
المستشــفى الرئيســي، طابــق الســاحة 

.PA100A رقــم  مكتــب  العامــة، 
ســاعات العمــل مــن ال 7:00 صباًحــا إلــى   •

1:00 ظهــًرا.
لمزيــد مــن المعلومــات ُيرجــى االتصــال   •
علــى الرقــم 40037000 أو إرســال بريــد 

roi@sidra.org إلــى  إلكترونــي 

إصدار الفواتير والتأمين
عــالوًة علــى ســعينا إلــى تقديــم أفضــل 
رعايــة صحيــة ممكنــة، يلتــزم مركــز ســدرة 
للطــب بتقديــم خدمــات مناســبة وموثوقــة 
فــي إصــدار الفواتيــر. ويضــم المركــز فريًقــا 
لمناقشــة  المالييــن  المستشــارين  مــن 
خيــارات الرعايــة، بمــا فــي ذلــك المدفوعــات 
والتغطيــة التأمينيــة. ُيرجــى االتصــال علــى 
الرقــم 0899 4003 ) األحــد إلــى الخميــس 
مــن 7 صباًحــا إلــى 7 مســاًء، وفــي عطلــة 
اإلســبوع واإلجــازات الرســمية مــن 10 صباحًا 
إلــى 6:30 مســاًء( أو التواصــل عبــر البريــد 
financialcounseling@ اإللكترونــي 
sidra.org لمعرفــة المزيــد مــن التفاصيــل.  
ح  ُيَصــرِّ الذيــن  المرضــى  علــى  يتوجــب 
مــن  بالخــروج  المعالجــون  أطباؤهــم  لهــم 
ة خــالل خمــس  المستشــفى إخــالء األِســرَّ
وَســُيْطلب  الطبيــب.  إشــعار  مــن  ســاعات 
مــن المرضــى الذيــن يختــارون البقــاء فــي 
المستشــفى للراحــة أو ألســباب أخــرى دفــع 

تكاليــف اإلقامــة كاملــة عــن كل ليلــة 

تصــل  وقــد  المستشــفى.  فــي  إضافيــة 
هــذه التكاليــف لخمســة آالف ريــال قطــري 

فــي الليلــة.

الخروج من المستشفى 
خالفًا للنصيحة الطبية 
أو رفض تلقي العالج

يحــق لــكل مريــض اتخــاذ قراراتــه الخاصــة 
ــي  ــة الت ــة الصحي ــه والرعاي ــة بصحت المتعلق

يتلقاهــا.
وهــذا يتضمــن الحــق فــي قبــول العــالج أو 
رفضــه ومغــادرة المستشــفى بمــا يخالــف 
اختــرت  إذا  ذلــك،  الطبيــة. ومــع  النصيحــة 
القيــام بذلــك، فســيتم إبالغــك بعواقــب 
علــى  التوقيــع  منــك  وســُيطلب  قــرارك 
نمــوذج الخــروج مــن المستشــفى والــذي 
الطبــي.  ســجلك  فــي  حفظــه  ســيتم 
عواقــب  أي  أيًضــا  النمــوذج  وســيوضح 

لقــرارك. محتملــة  أو  متوقعــة 

خروجك من المستشفى

6
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ميثاق حقوق 7
وواجبات المرضى

الحقوق
رعاية تتسم باالحترام

كرامتهــم  يحفــظ  نحــو  علــى  الصحيــة  الرعايــة  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  للمرضــى   •
والثقافــة. والديانــة  والجنــس  العمــر  عــن  النظــر  بغــض  واحترامهــم 

للمرضــى الحــق فــي الحصــول علــى جميــع خدمــات الرعايــة الصحيــة والعــالج باهتمــام   •
ــرر. ــر مب ــر غي ودون تأخي

للمرضــى الحــق فــي الحصــول علــى الدعــم الجســدي والمعنــوي واألخالقــي مــن قبــل   •
الممارســين الصحييــن ومقدمــي الرعايــة الصحيــة.

األمان والسالمة
للمرضــى الحــق فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة فــي منشــأة صحيــة مرخصــة ومــن   •

قبــل ممارســين صحييــن مرخــص لهــم بالعمــل فــي دولــة قطــر.
للمرضى الحق في الحصول على رعاية صحية تخلو من التصرفات غير األخالقية أو   •

سوء المعاملة أو اإلهمال.
للمرضــى الحــق فــي أن يتــم تحويلهــم و/أو نقلهــم إلــى منشــأة صحيــة أخــرى فــي حــال   •
وجــود حالــة طبيــة ملحــة أو بطلــب مــن المريــض إذا كان وضعــه الصحــي يســمح بذلــك.

المعلومات
للمرضــى الحــق، وعنــد الطلــب، فــي معرفــة هويــة مقدمــي الرعايــة الصحيــة لــه مــن   •
أطبــاء وممرضيــن وغيرهــم مــن المشــاركين فــي تقديــم الخدمــات العالجيــة لهــم بشــكل 
ــة  ــة الصحي ــى الرعاي ــن عل ــن القائمي مباشــر ومعرفــة أســماء/وظائف األشــخاص اآلخري

الذيــن لديهــم اتصــال مباشــر مــع المريــض.
للمرضــى الحــق فــي الحصــول علــى معلومــات دقيقــة وحديثــة عــن التشــخيص المتعلق   •
بحالتهــم والعــالج المقتــرح والبدائــل المتاحــة وباســتخدام لغــة مفهومــة )إال في الحاالت 

التــي ال ينصــح بهــا طبيــًا حيــث يتــم إخطــار ذويهم/ممثليهــم(.
للمرضــى الحــق فــي الحصــول علــى معلومــات كافيــة حــول تكاليــف الخدمــات المقدمــة   •
فــي المستشــفى وآليــة الدفــع والتكاليــف الحاليــة وتلــك بعيــدة المــدى والتــي ســتؤثر 

علــى خيــارات العــالج المتاحــة.
للمرضــى الحــق فــي الحصــول علــى نســخة مــن الملــف الصحــي الخــاص بهــم والتقاريــر   •
الطبيــة المتعلقــة بحالتهــم عنــد الطلــب )إال فــي الحــاالت التــي ال ينصــح بهــا طبيــًا حيــث 

يتــم إخطــار ذويهــم /ممثليهــم(.

اتخاذ القرارات
للمرضــى الحــق فــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار عنــد وضــع خطــة العــالج التــي ســوف 
يخضعــون لهــا، وللمرضــى أيضــا الحــق فــي قبــول أو رفــض الخطــة العالجيــة )إلــى الحــد 
الــذي تســمح بــه اللوائــح المنظمــة( شــريطة إبالغهــم عــن المضاعفــات المترتبــة فــي حــال 

الرفــض وتوثيــق ذلــك فــي الملــف الطبــي الخــاص بهــم.
• للمرضى الحق في المشاركة في التدريبات السريرية والبحوث الطبية من عدمها.

• للمرضى الحق في الحصول على رأي طبي ثاٍن عند الطلب.

ميثاق حقوق وواجبات المرضى
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واجبات المريض
و/أو  الرعايــة  بخطــة  المرضــى  إلمــام  يعتبــر 
للقيــام  منهــم  موافقــة  لهــم  المقــدم  العــالج 
الخطــوات  جميــع  اتخــاذ  فــي  بمســئولياتهم 
المطلوبــة لاللتــزام بأيــة تعليمــات طبيــة والتــي 
تتطلــب بدورهــا بعــض المســؤوليات المترتبــة 

يمثلهــم. مــن  أو  المرضــى  علــى 

المعلومات
يتوجــب علــى المرضــى توفيــر المعلومــات   •
الرعايــة  لمقدمــي  والدقيقــة  الكاملــة 
المرضــي  بتاريخهــم  المتعلقــة  والتفاصيــل 
ووضعهــم الصحــي الحالــي بمــا فــي ذلــك 
حــاالت دخولهــم للمستشــفى واألدويــة التي 
يتناولونهــا واألمــراض التــي أصيبــوا بهــا وأية 

أخــرى مرتبطــة بحالتهــم الصحيــة. أمــور 
أو  المعلومــات  وضــوح  عــدم  حــال  فــي   •
المقــدم  الطبــي  التثقيــف  أو  اإلرشــادات 
للمرضــى مــن قبــل مقدمــي الرعايــة الطبيــة، 
يتوجــب علــى المرضــى االستفســار وطلــب 

االســتيضاح.
ــر مــن الشــكاوى مــن خــالل  ــل الكثي ــن ح    »يمك
موظفينا بشــكل مباشــر إذا تم طرح المشــكلة 
علــى الفــور وفــي حــال اســتماع الطرفيــن إلى 
بعضهمــا البعــض وتواصلهمــا مًعــا بشــكل 
صريــح ويتســم باالحتــرام. وعندمــا ال تــؤدي 
المشــكلة  إلــى معالجــة  المتخــذة  اإلجــراءات 
يمكــن  المريــض،  ُترضــي  التــي  بالدرجــة 
االتصــال  عــن طريــق  الشــكوى  عــن  اإلبــالغ 
بمركــز تلقــي المالحظــات علــى الرقــم 0022-
ــي ــد اإللكترون ــالل البري 4003-974+ أو مــن خ

»  Patientfeedback@sidra.org

الخصوصية والسرية
للمرضــى الحــق فــي إحضــار مرافــق لحضور جلســات الفحص والعالج وأثناء المناقشــات   •

الطبيــة المتعلقــة بحالتهــم الصحية.
• للمرضــى الحــق فــي االحتفــاظ بســجالتهم الطبيــة ومعلوماتهــم الشــخصية مــن فحــص 
أو عــالج أو استشــارة بشــكل ســري ويعــد إذن المريــض بالموافقــة علــى االطــالع 
علــى ســجله الطبــي والكشــف عنــه ألي طــرف ثالــث )بــأي وســيلة كانــت( شــرطًا الزمــًا 
ــة المباشــر للمريــض أو  ــة الطبي وال يســمح باالطــالع عليهــا إال مــن قبــل مقــدم الرعاي

لألشــخاص المصــرح لهــم فقــط.
للمرضــى الحــق فــي الحصــول علــى الخصوصيــة الفرديــة واالحتــرام أثنــاء الخضــوع   •

والعــالج. الجســدي  للفحــص 

الشكوى
في حال عدم الرضا عن الخدمة المقدمة، للمرضى الحق في التقدم بشكوى رسمية   •
إلدارة المنشأة الصحية كخطوة أولى. وفي حال رفض المنشأة أو عدم الوصول إلى 
حل، يحق للمرضى التقدم بشكوى للجهات الرسمية )إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس 

القطري للتخصصات الصحية(.

    »يمكــن حــل الكثيــر مــن الشــكاوى مــن خــالل موظفينــا بشــكل مباشــر إذا تــم طــرح 
المشــكلة علــى الفــور وفــي حــال اســتماع الطرفيــن إلــى بعضهمــا البعــض وتواصلهمــا 
مًعــا بشــكل صريــح ويتســم باالحتــرام. وعندمــا ال تــؤدي اإلجــراءات المتخــذة إلــى معالجــة 
المشــكلة بالدرجــة التــي ُترضــي المريــض، يمكــن اإلبــالغ عــن الشــكوى عــن طريــق 
االتصــال بمركــز تلقــي المالحظــات علــى الرقــم 0022-4003-974+ أو مــن خــالل البريــد 

»  Patientfeedback@sidra.org اإللكترونــي 

للمرضــى الحــق فــي أن يتــم التحقيــق فــي الشــكاوى التــي يتقدمــون بهــا ضــد مقــدم   •
الخدمــة وخــالل فتــرة زمنيــة مناســبة وإبالغهــم بنتائــج التحقيقــات.

ميثاق حقوق وواجبات المرضى
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االلتزام باتباع الخطة العالجية 
يتوجــب علــى المرضــى التعــاون مــع األطبــاء ومقدمــي الرعايــة الطبيــة فــي االلتــزام   •
ــج المرجــوة مــن خــالل الخدمــات المقدمــة  بخطــة العــالج المحــددة للوصــول إلــى النتائ

لهــم.
يتوجــب علــى المرضــى المشــاركة فــي العــالج والرعايــة والقــرارات المتعلقــة بهــم أو   •
مــن يعولــون. كمــا يتوجــب عليهــم طلــب أي توضيحــات تتعلــق بذلــك بلغــة وطريقــة 

يمكنهــم فهمهــا.
بقــدر  بهــم  الخــاص  الصحيــة  الرعايــة  مقــدم  نصائــح  اتبــاع  المرضــى  علــى  يتوجــب   •
المستشــفى وبعــد  النصائــح فــي  اتبــاع  المرضــى  المســتطاع. كمــا يتوجــب علــى 

الغذائــي. النظــام  ومتطلبــات  األدويــة  باســتخدام  يتعلــق  فيمــا  المغــادرة 
يتحمــل المرضــى المســؤولية فــي حــال رفضهــم للنصيحــة الطبيــة المقدمــة لهــم   •

المعالــج. للطبيــب  الرجــوع  العالجيــة دون  الخطــة  علــى  التعديــل  تبعــات  وتحمــل 
يتوجــب علــى المرضــى اتبــاع تعليمــات مقــدم الرعايــة الصحيــة فيمــا يتعلــق بارتــداء   •
ومكافحــة  للســالمة  التنظيميــة  باللوائــح  منهــم  التزاًمــا  الشــخصية  الحمايــة  أدوات 

العــدوى.
ــي للمريــض ، تحتفــظ ســدرة  ــي للمريــض العــالج الطب ــل القانون ــا يحجــب الممث عندم  •
للطــب بالحــق فــي التصعيــد إلــى اللجنــة األخالقيــة و / أو الســلطات القانونيــة حســب 

االقتضــاء.

احترام اآلخرين
يتوجــب علــى المرضــى وممثليهــم احتــرام مقدمــي الرعايــة الصحيــة والموظفيــن   •
والمرضــى والملكيــات العامــة والقوانيــن وااللتــزام باإلجــراءات والتعليمــات المتعلقــة 

بالســالمة فــي المنشــأة الصحيــة.
ــن أو المرضــى اآلخريــن  ــى الموظفي ــاع عــن اإلســاءة إل يتوجــب علــى المرضــى االمتن  •
بدنًيــا أو لفظًيــا أو جنســًيا أو معنويــًا. وال يتهــاون ســدرة للطــب مطلًقــا مــع الســلوكيات 
المخلــة بالنظــام مثــل: الضــرب، الدفــع، اإلمســاك بعنــف، اإلشــارات، الصــراخ، اإلهانــة، 
الســباب، اســتخدام لغــة عنصريــة أو فجــة، إلقــاء األشــياء، إتــالف الممتلــكات، اللمــس 

غيــر الالئــق أو أي ســلوك ُيعــّد مســيًئا أو يفتقــر إلــى االحتــرام.

يتوجــب علــى المرضــى احتــرام خصوصيــة وســرية المرضــى اآلخريــن وموظفــي ســدرة   •
للطــب.

ــر  ــو غي ــاط الصــور أو مقاطــع الفيدي ــن التق ــاع ع ــزوار االمتن ــى المرضــى وال يتوجــب عل  •
المصــرح بهــا ونشــرها علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.

يتوجــب علــى المرضــى البقــاء فــي المنطقــة المحــددة لهــم واالمتنــاع عــن الدخــول إلــى   •
مناطــق المنشــأة غيــر المصــرح لهــم بدخولهــا بطريقــة مزعجــة لغيرهــم مــن المرضــى بمــا 

فــي ذلــك التعــدي علــى حقهــم فــي الخصوصيــة والســالمة.
ينبغي اتباع قواعد ساعات الزيارة وااللتزام بها وحماية الممتلكات الشخصية.  •

ــر فــي  ــة أطفالهــم ومــن هــم فــي رعايتهــم مــن الُقصَّ ــى المرضــى مراقب يتوجــب عل  •
جميــع األوقــات.

ميثاق حقوق وواجبات المرضى
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احترام المواعيد
ُيتوقــع مــن المرضــى الوصــول قبــل موعدهــم بـــ 15 دقيقــة لتجنــب أي تأخير فــي تقديم   •

الرعايــة والعــالج.
ــة  ــة الصحي ــالغ مقدمــي الرعاي ــد وإب ــى المواعي ــى المرضــى المحافظــة عل يتوجــب عل  •

فــي حــال عــدم القــدرة علــى االلتــزام بالمواعيــد المســجلة.
ــر  ــر حتــى يتــم توفي ــأن وصب يتوجــب علــى المرضــى انتظــار دخولهــم علــى الطبيــب بت  •

أفضــل خدمــة مــن مقدمــي الرعايــة الطبيــة.

االلتزامات المالية
المرضــى مســؤولون عــن التزاماتهــم الماليــة المتعلقــة برعايتهــم وااللتزامــات الماليــة   •

ــة التــي ال يغطيهــا التأميــن فــي الوقــت المناســب. اإلضافي
المرضــى مســؤولون عــن تقديــم معلومــات كاملــة ودقيقــة، علــى حــد علمهــم، بشــأن   •
ــن المتعلقــة بخطــة العــالج الخاصــة بهــم والتعــاون مــع ســدرة للطــب  ــات التأمي مطالب

ــات الســداد المعمــول بهــا. إلجــراء ترتيب
ســدرة للطــب تحّمــل المريــض دفــع أي رســوم إضافيــة عنــد تمديــد اإلقامــة أو عنــد   •
تقديــم الرعايــة للمريــض بعــد إبــالغ الفريــق الطبــي عــن موعــد خــروج المريــض مــن 

المستشــفى.

األغراض الممنوعة ألسباب السالمة واألمن ومكافحة 
العدوى والحفاظ على الصحة

الثمينــة مثــل  المتعلقــات الشــخصية  يتوجــب علــى المرضــى االمتنــاع عــن إحضــار   •
المطبــخ  أجهــزة  مثــل  الكهربائيــة  واألجهــزة  الكبيــرة  النقديــة  والمبالــغ  المجوهــرات 
ــزة القهــوة؛ وأي  ــد وأجه ــكاوى الي ــات الشــعر وم ــة ومجفف ــة الكهربائي ــات الحالق وماكين
أغــراض أخــرى خطــرة أو قابلــة لالشــتعال مثــل الوالعــات والمشــاعل والعطــور والشــموع 
أو فحــم البخــور أو العــود. كمــا ُيحظــر وجــود األســلحة أو المــواد المحظــورة قانوًنــا أو أي 

أدوات أو معــدات حــادة.
الحيوانات األليفة واأللعاب الكبيرة/الُمْصِدرة للضوضاء.  •

باقــات الزهــور الكبيــرة )يجــب أال يتعــدى ارتفــاع الباقــة 60 ســم وال يزيــد عرضهــا عــن 80   •
ســم(.

الكســر  ســهلة  واألغــراض  والزجــاج  الالتكــس  بالونــات  مثــل  الشــخصية  الديكــورات   •
ة والســتائر ومفــارش الطــاوالت واألثــاث والســجاد. وال ُيســمح بتعليــق  وبياضــات األســرَّ

الصــور والديكــورات األخــرى علــى الحائــط.

قواعد اللباس
   يتوجــب علــى المرضــى ارتــداء مالبــس مناســبة ومحافظــة ومحتشــمة فــي جميــع 
األوقــات. ويجــب إظهــار احترامــك لثقافــة دولــة قطــر ومعتقداتهــا الدينيــة طــوال فتــرة 
إقامتــك فــي ســدرة للطــب. وفــي حالــة ارتــداء أقــارب/زوار أحــد المرضــى مالبــس 
كاشــفة أو غيــر الئقــة )حتــى إذا كان ذلــك فــي غرفتهــم المخصصــة لهــم( فقــد ُيطاَلبــون 
بتغطيــة أجســادهم أو الزيــارة فــي وقــت آخــر. تشــمل المالبــس غيــر الالئقــة أو الكاشــفة 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:
البلوزات/الفساتين ذات الحماالت/المالبس المصنوعة من مواد تكشف ما تحتها.  •

ــورات التــي  البلوزات/القمصــان التــي تكشــف الوســط، والفســاتين والبناطيــل أو التن  •
ــة. تكــون فــوق الركب

عواقب ارتكاب السلوكيات المحظورة
   إن صحــة المرضــى والموظفيــن والــزوار وكرامتهــم وســالمتهم مهمــة جــًدا لســدرة 
للطــب. وبالتالــي، فــإن ســدرة يحتفــظ بالحــق فــي الــرد بالطريقــة الالئقــة علــى أي 
تهديــدات، بمــا فــي ذلــك التهديــدات اللفظيــة، أو لغــة الجســد التهديديــة أو االعتــداء 

ــرد مــن خــالل: ــد يقــوم ســدرة بال ــكات. وق ــالف الممتل ــي وإت البدن
مطالبة الشخص بمغادرة مبنى سدرة للطب على الفور.  •

يحتفــظ ســدرة للطــب بالحــق فــي االمتنــاع عــن اســتقبال أي زيــارات رعايــة غيــر ضروريــة   •
حتــى يتــم ســداد االلتزامــات الماليــة المتبقيــة مــن الزيــارة الســابقة بالكامــل.

يحتفــظ ســدرة للطــب بالحــق فــي االمتنــاع عــن اســتقبال أي زيــارات رعايــة غيــر ضروريــة   •
ــكات مــن قبــل المرضــى أو  ــة عــن إتــالف الممتل حتــى يتــم ســداد أي تعويضــات مالي

ــزوار أو األقــارب. ال
الزيــارات  مــن  الزائريــن  أو  األســرة  أفــراد  أحــد  أو  المرضــى  أحــد  اســتبعاد  أو  حظــر   •
آخــر.  مرفــق  إلــى  المريــض  رعايــة  نقــل  أو  للطــب  ســدرة  مقــر  إلــى  المســتقبلية 

طلب المساعدة من السلطات بما في ذلك البدء في اتخاذ اإلجراءات القانونية.  •



38 37

@Sidramedicine               Sidramedicine            sidramedicine           Sidra Medicine

رضا8
المريض

بوابة المريض اإللكترونية
االطالع على السجالت الطبية من أي مكان وفي أي وقت

ســتتيح لــك بوابــة المريــض اإللكترونيــة لمركــز ســدرة للطــب إمكانيــة الوصــول إلــى ســجالتك الصحية 
ــر الخاصــة بــك، وتحديــد موعــد مــن أي مــكان  ــج المختب بشــكل مباشــر وســهل، واالطــالع علــى نتائ

وفــي أي وقــت.
إلنشاء حساب:

قبــول الدعــوة بالبريــد اإللكترونــي: ســتتلقى خــالل يــوم أو يوميــن مــن زيارتــك األخيــرة للعيــادة   -1
دعــوة بالبريــد اإللكترونــي مــن ســدرة للطــب )noreply@iqhealth.com( للتســجيل. لقبــول 
 Welcome" الدعــوة، انقــر علــى الرابــط الــوارد فــي البريــد اإللكترونــي للدخــول إلــى صفحــة

)الترحيــب(" فــي بوابــة المريــض اإللكترونيــة لســدرة.
صفحــة الترحيــب فــي بوابــة المريــض اإللكترونيــة المخصصــة لألفــراد: انقــر علــى الــزر الــذي يحمــل   -2

اســمك للدخــول إلــى صفحــة التحقــق.
ــن معلومــات ســجلك  ــة لتأمي ــم إنشــاء هــذه الصفح ــة التحقــق مــن معلومــات المريــض: ت صفح  -3
)إنشــاء   Create Your Account" زر علــى  وانقــر  الصلــة  ذات  التفاصيــل  اســتكمل  الطبــي. 

حســابك(".
إنشــاء حســابك: اســتكمل التفاصيــل وانقــر علــى زر"Create Account )إنشــاء حســاب" للدخــول   -4

إلــى حســابك الجديــد باســم المســتخدم الجديــد وكلمــة المــرور الجديــدة الخاصيــن بــك.

 استطالع رأي/رضا المريض
بعــد رجوعــك مــن المستشــفى إلــى المنــزل بوقــت قصيــر، قــد تتلقــى اســتبياًنا فــي 
رســالة نصيــة قصيــرة أو عبــر البريــد اإللكترونــي يطــرح عليــك بعض األســئلة بشــأن إقامتك 
ــا بالفعــل اســتبيان رضــا المريــض، ُيرجــى أن تخصــص  فــي المستشــفى. إذا تلقيــت من
وقًتــا إلكمالــه نظــًرا ألن مالحظاتــك ستســاعدنا فــي االســتمرار فــي تقديــم أفضــل رعايــة 

ممكنــة للنســاء واألطفــال الذيــن نقــدم لهــم خدماتنــا.
يمكنــك أيًضــا مشــاركة مالحظاتــك مــع مقــدم الرعايــة الصحيــة الخــاص بــك مباشــرًة، عبــر 
البريــد اإللكترونــي patientfeedback@sidra.org أو مــن خــالل مركــز االتصــال الخــاص 

بتقديــم المالحظــات علــى الرقــم .0022 4003 974+

متابعة أخبار مركز سدرة للطب على مواقع التواصل االجتماعي:

رضا المريض




