اطرح األسئلة
نريد أن تكون لديك كل المعلومات الالزمة لكي تفهم مشكلة صحتك وأيضا اإلشتراك في عملية الرعاية الخاص بك .سيقدم لك طبيبك
معلومات حول عالجك أو الفحوصات لكي تعرف الذي سيحدث خالل تواجدك في المستشفى .من فضلك ,اطرح علينا أي سؤال لك ,ألنه
يمكننا أن نساعدك إلتخاذ القرارات المتعلقة بصحتك.
إذ كان من الضروري القيام بأي فحص أو الخضوع لعملية جراحية التي تحتاج موافقتك ,سيقوم الطبيب بإعطائك المعلومات وطلب موافقتك
كتابتا .إذ كان لذيك سؤال ,اطلب التوضيحات الالزمة قبل التوقيع.
من األسهل أن تنسى ما قالوا لك أو تنسى األسئلة التي تريد أن تطرحها .نقترح عليك أن تسجل أي سؤال الذي تريد أن تطرحها لكي تستطيع
اإلستشارة مع طبيبك أو الممرضة الحقا.
إن العالج هو أيضا جزء مهم إلقامتك بالمستشفى .ال تتردد بطرح األسئلة لطبيبك أو للممرضة بشأن األدوية الموصوفة واألثار الجانبية
المحتملة .خالل تواجدك بالمستشفى ,سنوصيك أن تطرح دائما ثالث أسئلة حول األدوية التي ستوصف لك:


ما إسم الدواء؟



لمذا أحتاج تناوله؟



ما األثار الجانبية المحتملة؟

مرشد
إلستضافة
املريض

 30ثانية فقط يمكنك أن تساعدنا لرعاتك أفضل
في كيرون سلود ماربيا نعط السلطة لمرضانا .للمريض صوت ودور فعال في المستشفى للمساهمة إلى التحسن.
مهم جدا أن يعرف المستشفى رأيك حول المساعدة المتلقاة ألن ذلك يساعدنا على تقديم أفضل رعاية لك .لكي تعرف التقييم بعد الخروج من
المستشفى سنبعث لك استقصاء موجزا يتكون من سؤالين حيث يمكنك تقييم تجربتك والخدمة المتلقاة في المشفى .لكي نبعثه لك ,نحتاج الى
البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف.
عبر سؤال سهل حيث يمكن للمريض تقييم من  0الى  10نخصل على مقياس صافي المروج النتيجة ( )indicador NPSالذي يسمح لنا
بتعرف على سرور وثقة مرضانا والتعرف على نقاط التحسين بهدف أن نحسن الخدمة المقدمة.

رأيك مهم يهمنا أن نعرف رأيك حول املساعدة املتلقاة .إذ لحظت أي نقص سنكون ممتنون إذ بلغت
خدمة رعاية املريض .ولهذا يوجد استامرة الشكوى واإلقرتاحات أو ارسل إمييل لعنوان الربيد اإللكرتوين:
atencionalpaciente@quironsalud.es
لدينا نظام متابقة للقيام باستقصاءات الرىض عن الخدمة وإذ كان ممكن أن نتصل بك .إذ كنت ال تريد املشاركة,
اخرب خدمة رعاية املريض.

رأيك مهم

Para más información
del centro:

Codigo QR

Quirónsalud, contigo donde tú estés.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 comunidades
autónomas: Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I
Comunidad Valenciana I Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco

مستشفانا

اإلستشارات (العيادات) الخارجية

 .3.1تحديد الهوية

يتوفر مستشفى كريون سلود ماربيا عىل التخصصات الطبية الرضورية لتقديم رعاية كاملة للمريض .ولذلك ,لدينا فريق من املحرتفني املرموقني وتكنولوجيا
أكرث تقدما ونشاط بحثي مهم وتعليمي .وكل هذا ,مع منوذج إداري قائم عىل التزاما قويا مع اإلمتياز يف الرعاية وأمن املريض يشكلون مستشفى موجه متاما
ملساعدتك لتحسن صحتك.



موعد على اإلنترنت :عبر البوابة اإللكترونية للمريض www.quironsalud.es



موعد عبر الهاتف:

ميكنك إستشارة قامئة خدماتنا عن طريق عاميل تقديم املعلومات أو رعاية املريض وعرب املوقع اإللكرتوينwww.quironsalud.es/marbella :



خدمات

•رقم الهاتف+34 952 774 200 :

• جدول :من اإلثنين إلى الجمعة من  08:00إلى 21:00

موعد شخصيا :من اإلثنين إلى الجمعة من  08:00إلى 21:00

التواجد يف املستشفى  /الدخول إىل املستشفى

•

عاملي المستشفى الذين يشاركون يف عملية الرعاية سيقدمون بإسمهم والقبني واملهنة وسيحملوا بطاقة الهوية.

•

سيضع للمريض سوارا لتحديد الهوية بالبيانات الرضورية للتعرف عليه بشكل صحيح :اإلسم والقب ورقم امللف الطبي.

 .3.2األكل
سيضمن لك فريق املختصني يف الحمية الغذائية والتغذية للمستشفى ,تذية متوازنة ومناسبة لحالتك الشخصية .ونرجوك ال تأكل أو ترشب من منتوجات قادمة من
الخارج.
إذ كانت لديك مشكل مع بعض األغذية التي نقدمها لك ,اعلم فريق التمريض للوحد حيث توجد وسنحاول أن تكون متوافقة.

مكتب اإلستقبال ومركز اإلعالم

 .1الوصول إلى المستشفى



الفطور :من  08:00إلى 09:00



الغذاء :من  13:00إلى 15:00

سيسهلوا لك العاملني الذين يف طاوالت األبوب املختلفة للدخول ,املعلومات التي تحتاج حول املستشفى.

عند وصولك للمستشفى ,عاميل القبول سيديرون الدخول اإلداري مع ضامن (احرتام) الخصوصية والرسية يف كل اإلجراء.



وجبة خفيفة ( :)meriendaمن  16:00إلى 17:30



العشاء 20:00 :إلى 21:00



ما الوثائق التي يجب عليك إحضارها؟

رقم الهاتف+34 952 774 200 :

رعاية املريض
تتكون خدمة رعاية املريض من فريق املحرتفني مهمتهم هي إستضافة وتوجيه املرىض وأقاربهم الذين يلجؤون ملستشفانا.


موقع :الطابق السفلي



التوقيت 24 :ساعة



رقم الهاتف+34 952 729 505 /+34 952 774 200 :



إيميلinfo.marbella@quironsalud.es :




تصاريح في حالة إذ كنت من شركة التأمين.



لدخول إلجراء عملية جراحية مقرر من قبل :وثائق ما قبل العملية ونسخة الموافقة على علم عن العملية الجراحية التي ستجرى لك .و في حالتك موافقة
التخدير.
إذ كن مريض خاص :تسديد أو سند التحويل املرصيف مببلغ املزانية املقبولة .ويفضل دفع املبلغ ببطاقة االئتامن .وميكن دفع املبلغ نقديا عندما يكون
منخفض.

ومبجرد أن يتم الدخول اإلداري ,سريافقك املمرض إىل غرفتك ,حيث سيخدمك فريق الرعاية وسيقوم بإمتام اإلجراءات الطبية.
معلومات إضافية

الكافيترييا واملطعم
رهن إشارة المرضى واألقارب والزوار:


رقم الهاتف+34 952 774 200 :



التوقيت :من اإلثنين إلى الجمعة من 08:30إلى  .20:30السبت واألحد والعطالت من  09:00إلى .16:30

*ماكينات بيع األكل واملرشوب يف الطابق السفيل والخامس.

سيعلمك الطبيب الذي يهتم بك عن الفحوصات التي سيتم بها وعن تطور حالة صحتك .نريد أن تكون لك كل املعلومات املحتاجة لفهم مشكلة صحتك وهكذا تساهم يف
الرعاية الخاص بك .إذ كان لديك أمل ,نرجوا أن تبلغنا .يحتاج التعامل الجيد مع األمل إىل تعاون أوثق بينك وبني مقدمي الرعاية.

وثيقة هوية المريض (بطاقة تعريف الهوية وبطاقة إقامة األجانب وجواز السفر.)...



 موقع :الطابق الخامس



معلومات طبية :ستيهل لك المعلومات الطبية التي تختاج من طرف الطبيب المسؤول عن دخولك للمستشفى .لضمان حق السرية ,سيعط الطبيب
المعلومات إلى األشخاص الذي ستشير عنهم فقط.



األدوية والحساسيات :قدم قائمة األدوية التي تتناول .وفي حالتك ,إذ كانت لديك أي حساسية ألي دواء أو منتج ,اعلم فريق التمريض لوحدة حث
توجد.



إذ كانت ستجرى لك عملية جراحة :ال يجب أن تدخل إألى منطقة (غرفة –  )área quirúrgicaالعمليات بأسنان إصطناعية أو بعيون إصطناعية
أو بنظارات أو بمجوهرات,إلخ .سلم هذه األشياء ألقاربك أو لمرافقينك .وكذلك ال يجب أن تضع مكياج (مساحيق التجميل) أو طالء األظافر.



القيم والمعتقدات :إذ كنت تريد تخصيص العالج ,ال تتردد عن إبالغ مسؤول الوحدة.

 .2الغرف
إإن غرف املستشفى تكون إلستعامل فردي ويتوفروا من رسير إضايف ملرافق واحد وكذلك حامم بدش .إذ أردت استعامل هذا الرسير ,اطلبه من فريق متريض
الطابق.
الغرف متوفرة من:


مكيف الهواء باريد  /دفاء



واي – فاي



سرير بنظام إلكتروني مع تحكم الحركة

		
		

 .3.3معلومات رسيرية

 هاتف وتلفاز

Wifi 

 .3إقامة
أثناء تواجدك باملشفى سيتم معالجتك سيهتم بك فريق من املحرتفني هدفهم تحسني ودعك الصحي .سيهتم فريق التمريض برعايتك .ميكنك التوجه إىل مرشف/ة
التمريض للطابق ألي إستشارة.

 .3.4املرافقة والزيارات
كام أغلب األنشطة الطبية والتمريضية تجرى يف الصباح ,نويص أن تكون الزيارات بعد الظهر.
ال تنىس أن أفضل الزيارات هي القصرية والهادئة .النصائح:


حد رقم المرافقين.



تجنب التكلم بصوت عال و/أو البقاء في الممرات.



إن وحدة العناية المركزة مناطق محدودة بتوقيت الدخول محدد.

 .3.5السمح بالخروج
سيسهل لك املستشفى الخروج اإلداري عن طريق إعالمك يف كل وقت من أجل تعجيل اإلجراءات الرضورية وسيعطيك الطبيب تقرير الخروج مع توجيهات الرعاية واألدوية التي
يجب أن تناول .سيتم إخبارك بالخروج من قبل حتى تتمكن من إجراء التحضريات الالزمة .يحتاج املستشفى التوفر عىل غرفة ليك يستطيع إستقبال مرىض آخرين.

