Arabic: Welcome to PCH ED

أهلابكمافياقسماالطوارئابمستشفىابيرثالألطفال
ًا
نحن هنا لمساعدة طفلكم في الحصول على الرعاية التي يحتاجها.
نحن نعتني باألطفال الذين تبلغ أعمارهم  15عا ًما وما دون والذين يتعرضون لحاالت طوارئ طبية أو عقلية .هذا المستشفى مجاني للمواطنين
األستراليين أو للمقيمين في أستراليا.
ضا اسم  .PCHيسمى قسم الطوارئ
يُطلق على مستشفى بيرث لألطفال ) (Perth Children’s Hospitalأي ً
ضا .ED
) (Emergency Departmentأي ً

خدمة الترجمة الفورية
اطلب مترج ًما إذا كنت ال تفهم اللغة أو إذا كنت بحاجة إلى من يساعدك في التحدث إلينا .هذه الخدمة مجانية.

أوقات االنتظار
ضا أوالً.
نظرا لوجود الكثير من األطفال المرضى الذين ينتظرون دورهم .يتم الكشف على األطفال األشد مر ً
قد يكون قسم الطوارئ مزدح ًما ً
ال يختلف انتظام الدور وأوقات االنتظار إذا وصلت بسيارة إسعاف.
يرجى إخبارنا إذا كنت تخطط لمغادرة المستشفى قبل أن يتلقى طفلك العالج.

ماذا يحدث في قسم الطوارئ
فرز المرضى
يساعد فرز المرضى الموظفين على اتخاذ القرار بشأن المدة التي سينتظرها الطفل قبل أن يتم الكشف عليه من قبل الطبيب.
سوف يتم فحص طفلك وطرح بعض األسئلة عليك.
االنتظار ليتم الكشف على طفلك
سوف تدخل إلى قسم الطوارئ النتظار قيام الممرضة أو الطبيب بالكشف على طفلك .سيطرح عليك أحد الموظفين بعض
األسئلة أثناء انتظارك.
الكشف على الطفل من قبل الممرضة أو الطبيب
سوف يطرحون األسئلة ويفحصون طفلك للمساعدة في معرفة ما الخطب.
تحدث إلى الممرضة أو الطبيب
سيشرح الطبيب أو الممرضة المشكلة وسيخبرك ما يحتاجه طفلك.
اطرح علينا أسئلة في أي وقت.
الفحوصات والعالج
قد يحتاج طفلك إلى فحص دم أو الخضوع للتصوير باألشعة السينية ) (x-rayأو غير ذلك من الفحوصات لمعرفة ما الخطب.
كما أنه قد يتلقى العالج أثناء وجوده في قسم الطوارئ ،وقد يتعين عليك االنتظار في هذه األثناء.
انتظار مغادرة المستشفى أو البقاء لحصول طفلك على مزيد من العالج
ُ
قد يحتاج الطبيب إلى مراقبة طفلك للتأكد من أن حالته ال تزداد سو ًءا أو لمعرفة مدى استجابته للعالج .سوف تعطى التعليمات
الالزمة قبل المغادرة .إذا كان طفلك بحاجة إلى البقاء في المستشفى للحصول على المزيد من الرعاية فسوف يتم نقله إلى
غرفة أخرى.

تعرف على فريق الرعاية الصحية :هناك عدد من األشخاص الذين يساعدون في رعاية طفلك
ّ

إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من األلم
يرجى التحدث إلى ممرضة تقوم بتقييم حالة طفلك وإعطائه مخفف األلم المناسب.

هل أنت قلق؟ يجب أن تخبرنا.

ضا أو كان يتصرف بشكل غير
إذا بدا طفلك أشد مر ً
عادي ،أخبرنا على الفور .أنت تعرف طفلك أكثر من
أي شخص آخر وسوف نستمع اليك.

إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية بطالقة ،قل
“Emergency Waiting Room” or just
) your room numberأو اذكر رقم غرفتك(.

العودة الى المنزل
عندما يصبح طفلك مستعدًا للعودة إلى المنزل ،سيعطيك الطبيب أو الممرضة بعض المعلومات حول ما عليك القيام به لرعاية طفلك.
تقريرا لطبيبك المحلي.
ضا
يرجى طرح أي أسئلة قد تكون لديك .قد نعطيك أي ً
ً

بعد عودتك إلى المنزل

اتبع التعليمات التي أعطاها لك الطبيب .إذا كنت قلقًا من أن طفلك ال يشعر بتحسن ،يمكنك:
 زيارة طبيبك المحلي.
 االتصال بـخدمة  Health Directعلى الرقم 1800 022 222؛
 أو زيارة عيادة طب عام تقدم الرعاية العاجلة.
إذا كانت الحالة طارئة ،يرجى االتصال بالرقم  000للحصول على سيارة إسعاف أو ارجع إلى قسم الطوارئ.

اكتشف المزيد عن الوقت الذي قضيته في PCH
قم بزيارة موقعنا  pch.health.wa.gov.auأو اسأل أحد الموظفين أو المتطوعين عن:
 وقوف السيارات (تذكر أن تنقل سيارتك من منطقة "موقف لحظة لتوصيل المرضى" إلى موقف السيارات العادي)
 المراحيض والمرافق والغرف المخصصة لألهل واألطفال ،وطاوالت تغيير الحفاظات
 الطعام والشراب
 التعليقات والمديح والشكاوى
 خدمة  PCH Wi-Fiالمجانية (شبكة  ،HEALTH-Guestال لزوم إلدخال كلمة مرور).
إخالء المسؤولية :هذا المنشور مخصص ألغراض التعليم والمعلومات العامة .اتصل بأخصائي رعاية صحية مؤهل للحصول على أي نصيحة طبية مطلوبة.
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