نسخة الطباعة الكبيرة

رعاية
العظام المخططة في شمال وسط
لندن
اختياراتك
يتم تقديم الخدمة من ِقبل:
صندوق هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمستشفى جامعة شمال ميديلسكس ()North Middlesex University Hospital NHS Trust
صندوق مؤسسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمستشفى رويال فري لندن ()Royal Free London NHS Foundation Trust
مستشفى العظام الوطني الملكي ()Royal National Orthopaedic Hospital
صندوق مؤسسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمستشفيات كلية لندن الجامعية ()University College London Hospitals NHS Foundation Trust

صندوق مؤسسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمستشفى ويتنجتون هيلث ()Whittington Health NHS Trust

رعاية العظام المخططة الخاصة بك
تشتمل هذه النشرة على معلومات خاصة بالمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عظام مخططة من قِبل
فريق في مستشفى.
• • الرعاية المخططة (التي تسمى أحيانًا "االختيارية") هي رعاية صحية غير طارئة يحصل عليها
المرضى من خالل مواعيد مجدولة مع الفرق السريرية
• • رعاية العظام هي العناية المتعلقة بالعظام والمفاصل والعضالت

قد تشمل الرعاية التي تحتاجها مشورة متخصصة أو تقنيات التشخيص (مثل
مثل األشعة السينية واختبارات الدم) أو جراحة .ويمكن أن يتم الحصول عليها في صورة كشف خارجي
أو جراحة يوم واحد أو رعاية داخلية أو مزيج من ذلك.
• جراحة اليوم الواحد هي جراحة يمكن إجراؤها في يوم واحد والخروج في نفس اليوم ،دون
الحاجة إلى المبيت بالمستشفى
• الجراحة الداخلية هي عملية جراحية تتطلب بقاء المريض في المستشفى ليلة واحدة على األقل.
• الكشوفات الخارجية هي استشارات مع ممارس رعاية صحية ،والذي قد يكون طبيبًا أو ممرضًا أو
غير ذلك من المهنيين الصحيين ،للحصول على فهم أفضل ألعراضك أو مناقشة مسار المعالجة أو
المتابعة بعد الجراحة.

حقك في االختيار
تتعلق هذه المعلومات بالمرضى الذين يعيشون في بارنيت ،وكامدن ،وإنفيلد ،وهارينجي ،وإيسلينجتون
والذين قد يحتاجون إلى رعاية أو جراحة مخططة أو في المستشفى فيما يتعلق بالعظام  -بما في ذلك
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استبدال مفصل الورك والركبة وغيرها من جراحات ال وركين والركبتين والكتفين والمرفقين والقدمين
والكاحلين
واليدين.
توضح لك هذه النشرة حقك في اختيار المكان الذي ترغب في الذهاب إليه للحصول على هذه الرعاية وما
هي الخيارات المتاحة لك.

وأنت تتلقى هذه المعلومات ألن طبيبك العام أو أخصائي العالج الطبيعي أو أي طبيب آخر خاص بك
يعتقد أنه يمكنك االستفادة من رعاية فريق جراحة العظام المتخصص في أي مستشفى.

إذا تمت إحالتك إلى الحصول على رعاية بشأن حالة صحية جسدية أو عقلية في ِمرفق تابع لهيئة
الخدمات الصحية الوطنية () ،NHSيكون لك الحق القانوني ،في معظم الحاالت ،في اختيار المستشفى أو
مقدم الخدمة الذي تذهب إليه لطالما أن هذا المستشفى أو مقدم الخدمة يوفر الخدمة التي تحتاجها .وهذا
يشمل المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ( )NHSوالمستشفيات الخاصة التي تقدم هذا
النوع من الرعاية بالنيابة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ( .)NHSويمكنك أيضًا اختيار استشاري أو
أخصائي رعاية صحية معين لقيادة فريقك السريري ،لطالما أن هذا الفريق السريري يوفر العالج الذي
تحتاجه.

وفي كثير من األحيان ،سوف يختار األشخاص من بين مستشفياتهم المحلية؛ ومع ذلك ،إذا كنت تريد
إحالتك إلى مكان آخر في لن دن أو في جميع أنحاء البالد ،يمكنك أن تسأل عن الخيارات المتاحة .وحتى
إذا كنت ال تمانع الذهاب إلى أي مكان ،يكون من المهم أن تعرف أن لك االختيار.
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للحصول على المساعدة في اتخاذ القرار ،يمكنك:

• التماس المشورة من عيادة طبيبك العام أو أخصائي العالج الطبيعي أو مقدم خدمة دعم اإلحالة أو
غيرهم من الموظفين التابعين لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ( )NHSالمشاركين في رعايتك.
• ادخل على اإلنترنت ،وابحث عن الخدمات واالستشاريين وقارن بينهم عبر
 www.nhs.uk/patientchoiceمن خالل استخدام أداة "( "services near youالخدمات
القريبة منك).
• ناقش خياراتك مع األصدقاء ومقدمي الرعاية والعائلة.

ال يُطلب منك االختيار على الفور .ويمكنك أن تأخذ بعض الوقت للنظر في المعلومات .أخبر طبيبك أنك
بحاجة إلى مزيد من الوقت وسيخبرك بما يجب عليك فعله .وتقدم جميع المستشفيات أو مقدمي الخدمات،
بما في ذلك المستشفيات الخاصة ،الذين يمكنك االختيار من بينهم العالج للمرضى التابعين لهيئة الخدمات
الصحية الوطنية مجانًا.

تركز هذه النشرة على اختيارك لمستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في شمال وسط لندن (بارنيت،
وكامدن ،وإنفيلد ،وهارينجي ،وإيسلينجتون).
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شبكة رعاية العظام االختيارية في شمال وسط لندن
تم إنشاء شبكة رعاية العظام االختيارية في شمال وسط لندن لتحسين الرعاية المقدمة إلى المرضى.
وتستند هذه الشبكة إلى شراكة عمل بين صناديق المستشفيات.

يعني العمل معًا بهذه الطريقة أن المرضى يمكنهم تلقي رعاية عالية الجودة
وفي الوقت المناسب .وسوف يعمل األخصائيون السريريون في جميع المستشفيات م ًعا كفريق واحد
وسوف يحظون بتدريب وتعليم مشتركين ،ويمكن أيضًا للمستشفيات مشاركة مرافقها مما يُتيح الوصول
إلى المزيد من األ ِس ّرة المخصصة وغرف العمليات المخصصة.
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ما هي الخيارات المتاحة لي؟
كمريض ،ال يكون عليك سوى اختيار المستشفى الذي تفضل الذهاب إليه للكشوفات الخارجية والمتابعة.

سوف يكون هذا المستشفى هو المكان الذي يتم فيه تقديم معظم رعايتك.
وسوف يشرف فريق هذا المستشفى على كامل رعايتك ،بما في ذلك أي عملية جراحية ،بغض النظر عن
المكان الذي يتم الخضوع للجراحة فيه .ال ينشأ عن جميع اإلحاالت الخضوع لعملية جراحية ،ولكن إذا
لزم األمر ،فإن اختيارك المستشفى الذي تذهب إليه للكشوفات الخارجية يحدد المكان الذي يتم فيه إجراء
هذه الجراحة.

وعندما يُحيلك طبيبك العام أو أخصائي العال ج الطبيعي الخاص بك ،فسوف يزودك بمعلومات حول سبب
حاجتك إلى زيارة أخصائي المستشفى ،وقد يتمكن من تقديم مزيد من التفاصيل حول نوع المعالجة التي قد
تحتاجها.

عند قيامك باالختيار ،فكر في العوامل المهمة بالنسبة لك .وقد تشمل هذه العوامل األماكن التي تتلقى فيها
رعاية هيئة الخدمات الصحية الوطنية األخرى ،ومدى سهولة السفر لتلقي الكشوفات ،ومدى توافر أماكن
إيقاف السيارات ،ومدى كونك قريبًا من المنزل أو مكان عملك أو األصدقاء أو العائلة.
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انظر الصفحتين  10و 11من هذه النشرة.

نسقو الرعاية
ُم ِّ
سقو الرعاية هم أعضاء فريقنا الذين يمكنهم تقديم الدعم اإلضافي واإلرشاد إلى المرضى خالل عملية
ُمن ِ ّ
رعايتهم .وهم يتواجدون لمساعدة أي شخص يخضع لعملية جراحية ،ولكنهم قد يكونوا مفيدين بشكل
خاص للمرضى الذين يعانون من إعاقة أو الخرف أو صعوبات التعلم أو أي شخص قد يشعر بالقلق من
القدوم إلى المستشفى .ويمكنهم أيضًا دعم مقدمي الرعاية وأفراد األسرة.

ويمكنهم كذلك المساعدة في األشياء العملية مثل المعلومات حول كيفية الوصول إلى مكان تلقي
الكشوفات ،وترتيبات العودة إلى المنزل بعد الجراحة ،والتأكد من فهم الفرق السريرية ألي احتياجات
محددة ،وكذلك االتصال بالفرق األخرى المشاركة في رعاية المريض  -بما في ذلك مقدمي خدمات
الرعاية الصحية واالجتماعية األخرى.
لذا إذا كنت تعتقد أنك ستستفيد من دعم منسق الرعاية ،فيُرجى إخبار طبيبك العام أو أخصائي العالج
الطبيعي الخاص بك عند قيامك باختار مكان رعايتك.
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لجميع المرضى:

• ستكون حجوزاتك مع طبيب ُمعين ،والذي سيشرف ،مع فريقه الطبي ،على رعايتك بغض النظر
عن مكان تقديمها .ستكون سجالتك الطبية متاحة أينما كانت كشوفاتك.
• إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية ،فسيتم إجراؤها في مرافق حديثة مع إمكانية الحصول على
الرعاية المشددة إذا لزم األمر.
• بالنسبة الستبدال مفصل الورك والركبة ،سوف يتم تقديم دروس تثقيفية قبل الجراحة لمساعدتك
على فهم العملية الخاصة بك واالستعداد للجراحة وتعزيز التأهل بعد ذلك.
• سوف تتعاون الفرق السريرية في كل مستشفى لتوفر لك أفضل رعاية وتستفيد من أحدث األبحاث
واالبتكارات المتاحة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية
• لتقليل فرص إلغاء أي عملية جراحية في آخر لحظة وتقليل خطر العدوى ،قد تم فصل جراحة
العظام المخططة عن رعاية الطوارئ.
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ى
مستشف جامعة شمال ميديلسكس ( North
رشاكة
ى
/ )Middlesex University Hospital
مستشف رويال
فري لندن ()Royal Free London
رشاكة مستشفيات كلية لندن الجامعية (/ )UCLH
ى
مستشف ويتنجتون هيلث ()Whittington Health
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شراكة صندوق هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمستشفيات كلية لندن
الجامعية ()University College London Hospitals NHS Trust
وصندوق هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمستشفى ويتنجتون هيلث
()Whittington Health NHS Trust

يعمل األخصائيون السريريون في مستشفيات كلية لندن الجامعية ومستشفى ويتنجتون هيلث كفريق
واحد.

يمكنك اختيار الحصول على الكشوفات الخارجية وأي رعاية متابعة في مستشفى كلية لندن الجامعية أو
مستشفى ويتنجتون*.

إذا قمت بهذا االختيار وكنت تحتاج إلى جراحة:

• يمكن إجراء جراحة اليوم الواحد في مستشفى ويتينجتون أو مبنى جرافتون واي في مستشفى كلية
لندن الجامعية
• يمكن إجراء الجراحة الداخلية في مبنى جرافتون واي في مستشفى كلية لندن الجامعية
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شراكة صندوق مؤسسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمستشفى رويال
فري لندن ()Royal Free London NHS Foundation Trust
وصندوق هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمستشفى جامعة شمال
ميديلسكس ( North Middlesex University Hospital NHS Trust

يعمل األخصائيون السريريون في مستشفى جامع ة شمال ميديلسكس ومستشفى رويال فري لندن كفريق
واحد.

يمكنك اختيار الحصول على الكشوفات الخارجية وأي رعاية متابعة في مستشفى بارنت ( Barnet
 )Hospitalأو مستشفى تشيس فارم ( )Chase Farm Hospitalأو مستشفى إدجوير المجتمعي
( )Edgware Community Hospitalأو مستشفى فينشلي ميمولاير ( Finchley Memorial
 )Hospitalأو مستشفى جامعة شمال ميديلسكس (  )North Middlesex University Hospitalأو
مستشفى رويال فري (.*)Royal Free Hospital

إذا قمت بهذا االختيار وكنت تحتاج إلى جراحة:

• يمكن إجراء جراحة اليوم الواحد في مستشفى تشيس فارم ( )Chase Farm Hospitalأو
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• يمكن إجراء الجراحة الداخلية في مستشفى تشيس فارم ()Chase Farm Hospital

إذا كانت عمليتك الجراحية أكثر تعقيدًا ،فقد تتم إحالتك إلى مستشفى العظام الوطني الملكي ( Royal
 .)National Orthopaedic Hospitalوسوف يناقش فريقك السريري أو طبيبك العام أو أخصائي
العالج الطبيعي الخاص بك هذا األمر معك.

* قد يتم إجراء بعض االختبارات المتعلقة مباشرة ً بعمليتك الجراحية في المستشفى حيث يتم إجراؤها.
ستكون الرعاية التي تتلقاها بنفس الجودة العالية ،بغض النظر عن المكان الذي تحصل عليها فيه.

قد يم تزويدك بمقطع فيديو أو استشارة هاتفية فيما يتعلق ببعض الكشوفات ،مما يقلل الحاجة إلى السفر
إلى المستشفى.
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شبكة رعاية العظام االختيارية في شمال وسط لندن

توفر شبكة رعاية العظام االختيارية في شمال وسط لندن خدمة ممتازة في الرعاية والبحث والتعليم فيما
يتعلق بتخصص العظام.

ويتم توفير تلك الخدمة من قِبل صندوق هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمستشفى جامعة شمال ميديلسكس
( )North Middlesex University Hospital NHS Trustوصندوق مؤسسة هيئة الخدمات الصحية
الوطنية لمستشفى رويال فري لندن ( )Royal Free London NHS Foundation Trustومستشفى
العظام الوطني الملكي (  )Royal National Orthopaedic Hospitalوصندوق مؤسسة هيئة الخدمات
الصحية الوطنية لمستشفيات كلية لندن الجامعية ( University College London Hospitals NHS
 )Foundation Trustوصندوق هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمستشفى ويتنجتون هيلث
(.)Whittington Health NHS Trust

للمزيد من المعلومات ،قم بزيارة:
www.northlondonpartners.org.uk/ncl-elective-orthopaedic-network

معلومات اختيار المريض هذه مقدمة من قِبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا ( NHS
 :)Englandاالختيار في خدمات الرعاية االختيارية:
www.england.nhs.uk/patient-choice/elective-care/
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