المستشفى في المنزل
Arabic – Hospital in the Home

هدف الخدمة
توفٌر الرعاٌة ذات الجودة العالٌة للمرضى ضمن الراحة التً تجدها داخل منزلك الخاص .والرعاٌة المقدّمة تعادل الرعاٌة التً قد تحصل علٌها
فً حال تمت معالجتك فً المستشفى.

يمكنك اإلتصال بنا على مدار  42ساعة و 7أيام في األسبوع على الرقم .0419 893 685

ما هو برنامج مستشفى في المنزل؟
إن مُرضى برنامج مستشفى فً المنزل ) (HITHهم مرضى داخلٌون تابعون للمستشفى الملكً فً ملبورن Royal Melbourne
 Hospitalوالذٌن ٌحصلون على الرعاٌة داخل منازلهم .وعبارة ’منزلك‘ قد تعنً منزلك الخاص ،أو فندق ،أو دار رعاٌة المسنٌن أو منزل فرد
من أفراد العائلة أو أحد األصدقاء.
و HITHهً خدمة تستم ّر على مدار الساعة ( 42ساعة على  .)42نقوم بالزٌارات بٌن الساعة  8صباحا ً و  8مسا ًء وٌمكن اإلتصال بنا فً أيّ
وقت عبر الهاتف لإلستجابة أليّ مخاوف لدٌك أو أيّ مشاكل .والفرٌق الطبً متو ّفر على مدار  42ساعة فً الٌوم.
وٌقوم كبار طاقم التمرٌض والفرٌق الطبً التابعٌن لنا بزٌارتك فً المنزل لتقٌٌم إحتٌاجاتك ،وتوفٌر العالج وإعادة النظر برعاٌتك والتخطٌط لها.
الرجاء إعالمنا إذا كنت تعتقد بؤنك تحتاج إلى مساعدة إضافٌة فً المنزل خالل فترة مرضك.
وال ٌوجد أيّ تكلفة لحصولك على رعاٌة .HITH

علي خالل إقامتي في المنزل ضمن برنامج مستشفى في المنزل؟
ما هي المسؤوليات التي تقع
ّ
ٌ توجب علٌك البقاء فً المنزل خالل الفترة التً تتل ّقى فٌها العالج .الرجاء إعالم ممرضتك خالل الزٌارة إذا كان لدٌك أيّ موعد طبًّ
أو أيّ إلتزامات أساسٌة أخرى.
 ال ٌُسمح لك بالقٌادة فً أي وقت.
 سٌقدم لك فرٌقنا الطبً التابع لبرنامج  HITHالرعاٌة الكاملة وأيّ وصفات طبٌة تحتاج إلٌها .وسنتواصل مع طبٌبك العام  GPكلما
دعت الحاجة وسنعلمه بآخر المستجدات عندما ٌتم صرفك من برنامج  .HITHوعادة ال ٌتطلّب منك زٌارة طبٌبك العام  GPخالل
فترة حصولك على الرعاٌة من قبل فرٌق .HITH
ٌ جب علٌك التوقٌع على إستمارة الموافقة – الرجاء قراءة اإلستمارة بإمعان.
 نطلب منك تؤمٌن بٌئة خالٌة من التدخٌن وآمنة لفرٌق عملنا.
 الرجاء التؤكد من وضع الحٌوانات األلٌفة خارج المنزل خالل زٌارة فرٌقنا.
 قم بإعالم ممرضة  HITHعندما تنخفض كمٌة الدواء لدٌك .وسنقوم بتزوٌدك بالمزٌد من األدوٌة حسب الحاجة .ال تحتاج إلى زٌارة
طبٌبك العام أو الصٌدلً.
 ونطلب منك اإلستمرار فً إرتداء شارة/إسوارة التعرٌف الشخصً التابعة للمستشفى خالل فترة تواجدك فً المنزلٌ .توجب على
الممرضات قانونٌا ً التؤكد من هذه الشارة قبل إعطاإك أيّ دواء.
 سٌبقى ملف تارٌخك الصحً فً منزلك – الرجاء اإلحتفاظ به فً مكان آمن.
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ماذا يحدث إذا ُ
كنت بحاجة إلى حضور موعد في العيادات الخارجية في المستشفى الملكي في ملبورن
The Royal Melbourne Hospital؟


الرجاء مناقشة هذا الموضوع مع ممرضات  HITHعندما ٌقمن بزٌارتك.



أطلب من أحد أفراد العائلة أو من أيّ صدٌق أن ٌؤخذك إلى موعدك.



سٌقوم فرٌق  HITHبإتخاذ الترتٌبات الالزمة لكً تحصل على العناٌة فً عٌادتنا فً المستشفى الملكً فً ملبورن
 The Royal Melbourne Hospitalوسنقوم بمساعدتك فً العثور على مكان موعدك .إذا كان لدٌك رسالة موجهة إلٌك من قبل
العٌادة ،الرجاء جلبها معك.



إذا كنت تعانً من أيّ صعوبة فً الوصول إلى مكان موعدك ،عندها قم بمناقشة هذا الموضوع مع ممرضة .HITH

متى يمكن اإلتصال بالرقم المتوفر على مدار الساعة ( 42ساعة في اليوم)؟
فً أيّ وقت تشعر بؤنك لست على ما ٌرام ،أو إذا كنت تعانً من أيّ أعراض جدٌدة أو تغٌّرات فً األعراض أو إذا كان لدٌك أيّ مخاوف أو
أسئلة ،إن خدماتنا متوفرة  42ساعة فً الٌوم و 7أٌام فً األسبوع.

الرجاء اإلتصال برقم الطوارئ  000إذا كان هنالك حالة طوارئ والحياة مهددة بالخطر.


الرجاء إعالم برنامج المستشفى فً المنزل بذلك عبر رقمنا المتوفر على مدار الساعة فً أقرب وقت عملًّ ممكن.



أجلب الحقٌبة السوداء التً تحتوي على ملف تارٌخك الصحً معك.



أطلب أن ٌؤخذونك إلى المستشفى الملكً فً ملبورن ألنك مرٌض داخلً تابع لهذه المستشفى.

ماذا يحدث عند إنتهاء مدة عالجي ضمن برنامج HITH؟
سٌقوم فرٌق  HITHبمناقشة عالجك معك و سٌطلعونك على الخطط لفترة ما بعد إنتهاء مدة تقدٌمنا للرعاٌة .وسنقوم بتزوٌد طبٌبك العام GP
بالمعلومات حول العالج الذي حصلت عليه ضمن برنامج .HITH
ونحن عادة ننصحك بؤخذ موعد مع طبٌبك العام بعد حوالي األسبوع من خروجك من برنامج .HITH

اإلتصال
المدٌرة Melissa Fox -

الطبٌب الممارس للمهنة
المدٌر الطبً Michael Montalto -
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