وحدة القدم لمرضى السكري


خدمة مرضى السكري الذٌن ٌعانون من مشاكل مرتبطة بالقدم



هدفنا هو منع إدخال االشخاص الذٌن ٌعانون من مشاكل مرتبطة بالقدم إلى المستشفى



هً خدمة قصٌرة المدى حٌث ٌتم إحالتك الى خدمة مجتمعٌة مناسبة أو خدمة خاصة

وحدة القدم لـمرضى السكري
ٌعتنً فرٌق وحدة القدم لمرضى السكري باالشخاص الذٌن ٌعانون من مرض السكري والمشاكل المتعلقة بالقدم.
مراحل الرعاٌة المختلفة
الخدمة

متى ٌمكننً إستخدام هذه
الخدمة؟

وحدة القدم لرعاٌة المرضى داخل
المستشفى

إذا كنت بحاجة إلى البقاء فً
المستشفى بسبب مشكلة متعلقة
بقدمك ،سوف ٌقوم فرٌق العالج
بزٌارتك فً سرٌرك.

من سوف ٌقوم بعالجً؟


عدد من األطباء المتخصصٌن فً مرض
السكري ،وتدفق الدم وإعادة التأهٌل



سوف ٌعتنً أخصائً عالج القدم بمشكلة قدمك

سوف تبقى فً المستشفى عندما ال االشخاص االخرٌن الذٌن سوف تقابلهم ٌشمل :
 اخصائً النفسانً العٌادي (الذي ٌقدم لك الدعم
ٌمكن لعالجك أن ٌتم فً العٌادات
الخارجٌة.
العاطفً)

وحدة القدم لمرضى السكري –
عٌادات المستشفى الخارجٌة

سوف ٌواصل الفرٌق عالج
جروح ومشاكل قدمك لدى
خروجك من المستشفى إلى
المنزل.
سوف ٌتم عالجك فً العٌادة
الخارجٌة إذا كنت بحاجة الى
المزٌد من الفحوصات الطبٌة ،
واألدوٌة أو األحذٌة.

عالج االقدم
العٌادة الخارجٌة

إذا لم تعد بحاجة لعالج طبً
ولكنك بحاجة مستمرة للعناٌة
بجروح القدم.
سوف ٌكون متوفر لدٌك الوصول
إلى المزٌد من االفحوصات الطبٌة
واألحذٌة إذا لزم األمر.
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اخصائً عالج طبٌعً (الذي ٌعالج مشاكل
الحركة الخاصة بك)



أخصائً تقوٌم العظام (المتخصص فً أجهزة
األحذٌة)



أخصائً االحمٌة (الذي ٌساعدك فً الغذاء
والتغذٌة)



مثقف مرضى السكري (الذي ٌساعدك على
إتباع أفضل طرٌقة لفهم كٌفٌة التعامل مع مرض
السكري)



اخصائً عالج القدم ،العدٌد من األطباء،
اخصائً النفسانً السرٌري واخصائً تقوٌم
العظام.



سوف ٌبقى الفرٌق على إتصال مع طبٌبك



سوف ٌعالج اخصائً عالج القدم مشاكل قدمك



اخصائً تقوٌم العظام

الخدمة

متى ٌمكننً إستخدام هذه الخدمة؟

وحدة القدم المجتمعٌة لمرضى
السكري

ٌعمل اخصائً عالج القدم فً المستشفى وأٌضا ً
فً عٌادات للرعاٌة الصحٌة فً مونً بوند
ومجتمع مري للرعاٌة الصحٌة فً كوبرك و
فوكنر

العٌادات الخارجٌة

سوف ٌتم عالجك فً الوحد الصحٌة المجتمعٌة
عندما ٌصبح وضع قدمك مستقرز سوف ٌتعامل
اخصائً عالج القدم معك ومع طبٌب العائلة
الخاص بك.

من سوف ٌقوم بعالجً؟


سوف ٌعالج اخصائً عالج القدم مشاكل
قدمك.



وفً بعض االوقات ،سوف تقوم ممرضات
عالج الجروح بزٌارتك فً بٌتك.



وإذا لزم االمرٌ ،مكن لمثقف مرضى
السكري حضور موعدك أٌضاً.



سوف ٌستمر الفرٌق على إتصال مع
طبٌب العائلة الخاص بك

خطة االنصراف
وبمجرد أنّ ٌتم شفاء حالة قدمك وتبقى مستقرة لمدة ستة إشهر نحن نهدف إلى إحالتك الى خدمة مجتمعٌة أو أخصائً عالج القدم خاص.
ي أخصائً للرعاٌة الصحٌة.
وٌمكن إعادة إحالتك الى خدمة القدم لمرضى السكري من قبل أ ّ
إذا تطورت مشكلة قدمك الى ان تصبح حادة وإذا لم تتمكن من االتصال باخصائً عالج االقدم أو الطبٌب المحلً ٌجب علٌك الحضور إلى قسم
الطوارىء.
جمع البٌانات
سوف ٌحتاج الموظفون الى جمع معلومات تتعلق بتارٌخك الطبً ،المشاكل التً تؤثر على صحتك ،وكذلك على معلومات أساسٌة مثل العمر .وهذا تماشٌا مع
قانون ( )1002لسجالت الصحٌة الفٌكتوري .وتستخدم هذه المعلومات لقٌاس الفائدة من هذه الخدمة.

معلومات اضافٌة
إذا كنت ترغب فً مزٌد من المعلومات حول هذه الخدمةٌ ،رجى زٌارة الموقع اإللكترونً الصحة ملبورن ( ) Melbourne Healthعلى:
www.rmh.mh.org.au/HARP

الطبٌب /مالحظات المرٌض
االتصال
قسم عالج القدم
هاتف(03) 9342 7134:
البرٌد االلكترونًDiabetesFoot@mh.org.au :
اإلحاالت عبر وحدة الوصول المباشر
فاكس(03) 8387 2217 :
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