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ملف معلومات للمرىض 
حول الكوفيد- 19

كيف تحافظ عىل سالمتك أثناء عالج 
الرسطان
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الرويال مارزدن مركز عاملي رائد، متخصص يف مجال تشخيص، وعالج، وبحوث والتعليم يف مجال 
الرسطان.

بالتعاون مع رشيكنا األكادميي، معهد أبحاث الرسطان)ICR( ، نحن أحد أكرب وأشمل مراكز 
الرسطان يف أوروبا. نعالج أكرث من 59000 مريض سنويا ملؤسسة الصحة الوطنية واملرىض 
الخصوصيني، نحن مركز متميز يتمتع بسمعة دولية يف وضع حجر األساس لألبحاث الرائدة 

ألحدث تقنيات و عالجات الرسطان.

أسست من قبل الدكتور ويليام مارزدن يف عام 1851، كانت رؤيته هي إنشاء مستشفى رائد 
ز يف دراسة وعالج ورعاية مرىض الرسطان. نواصل اليوم البناء عىل إرثه.  للرسطان مكرس للتميُّ

مقدمني مساهمة وطنية وعاملية ألبحاث الرسطان وعالجه، حتى يتم عالج املزيد من األشخاص 
وتحسني نوعية حياة أولئك الذين يتعايشون مع الرسطان

املحتويات

ماهو فايروس الكورونا )كوفيد- 19(؟

ماهي أعراض الكوفيد- 19؟

مالذي ميكنك القيام به لتقليل خطر اصابتك بالكوفيد- 19؟

ماملطلوب منك؟

مالذي يعنيه “التباعد اإلجتامعي” يف واقع األمر ؟

مامعنى “العزل الذايت” يف واقع األمر؟

كيف ميكنني العزل الذايت ان كنت اشارك اآلخرين بالسكن؟

كيف أعزل نفيس مع أرسيت بأكملها؟

 كيف أقوم بالعزل الذايت داخل منزيل؟

كيف اتنّقل اىل  املستشفى؟

مالذي نقوم به من أجلك؟

ما الذي ميكنني القيام به  للحفاظ عىل صحتي واإلستعداد للعالج؟
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ماهو فايروس الكورونا )كوفيد 19(؟

كوفيد- 19 هو مرض جديد معدي يسببه فريوس يسمى SARS-CoV-2 )سارس- كويف- 2( 
مسببا جائحة عاملية يف الوقت الراهن.

وبينام نحن نكتشف املزيد حول هذا املوضوع، من الواضح أن بعض األشخاص قد يعانون من 
أعراض خفيفة فقط )أو حتى عدم ظهور أعراض( وقد ال يحتاجون إىل دخول املستشفى. ومع 

ذلك، فإن بعض األشخاص الذين لديهم عوامل خطر معينة هم أكرث عرضًة لإلصابة مبرض شديد، 
هؤالء هم:

الرجال 	

األشخاص من ذوي البرشة السمراء، و اآلسيويني، واألقليات العرقية األخرى 	

األشخاص الذين تبلغ أعامرهم 60 عاما فام فوق 	

أولئك الذين يعانون من حاالت صحية أساسية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة  	
املفرطة

األشخاص املشخّصون بالرسطان 	

هذا يجعل مرضانا يف الرويال مارزدن معرضون للخطر بشكل خاص. نحن نبذل قصارى جهدنا 
لحاميتكم، ونطلب منكم مساعدتنا يف الحفاظ عىل سالمتكم وسالمة مستشفانا.

ماهي أعراض الكوفيد- 19؟

قد تظهر احدى األعراض التالية عىل املصابني بالكوفيد- 19:

درجة حرارة عالية تفوق 37.8 درجة مئوية 	

سعال جديد ومستمر - إذا كنت تعاين عادة من السعال فقد يكون أسوأ من املعتاد 	

فقدان أو تغري يف حاسة الشم أو التذوق 	

إذا ظهرت عليك أي من هذه األعراض، فعليك إجراء الفحص وال تغادر املنزل ملدة 10 أيام عىل 
األقل.

هناك أعراض أخرى أقل تحديدا لكوفيد- 19 )مدرجة أدناه( قد يعاين منها بعض األشخاص. قد 
تكون لديك بالفعل بعض هذه األعراض املتعلقة بتشخيصك أو عالجك، لذا يجب االنتباه إليها 

إذا اصبحت أسوأ من املعتاد، أو جديدة عليك. 

اوجاع و آالم 	

تعب 	

امل بالبلعوم 	

اسهال 	

صداع 	

طفح جلدي او تغري اللون يف أصابع اليدين او القدمني 	

 بعض األشخاص الذين يحتمل كونهم ناقلني للعدوى
 ال تظهر عليهم أي أعراض عىل اإلطالق.
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ميكنك استخدام مرطب الشفاه و / او استخدام الكريم املرطب للوجه و اآلذان.

انتبه  ملناطق اإلحمرار او املناطق املؤملة عىل أعىل األنف أو اماكن األربطة خلف 
األذنني.

ان كانت لديك حالة طبية تؤثر عىل قدرتك عىل ارتداء الكاممة، ناقش األمر مع 
الفريق يف الرويال مارزدن.

تجنب الجفاف برشب السوائل.

أهم النصائح إلرتداء الكاممة

األستخدام اآلمن للكاممات

مالذي ميكنك القيام به لتقليل خطر اصابتك بالكوفيد- 19؟

هناك بعض اإلجراءات البسيطة التي ميكنك اتخاذها للوقاية من اإلصابة بالكوفيد- 19

اغسل يديك بتكرار باملاء و الصابون ملدة ال تقل عن 20 ثانية يف كل مرة، او نظفهام  	
مستخدما معقم اليدين الكحويل ان مل يتوفر الصابون واملاء. ذلك مهم خصوصا قبل األكل أو 

الرشب، و مبجرد دخولك إىل منزلك، وعند ملس الكاممة

تجنب ملس وجهك 	

حاول قدر اإلمكان الحفاظ عىل بعد مرتين عىل األقل من الناس 	

ارتِد الكاممة يف املناطق التي يتعذر فيها الحفاظ عىل التباعد االجتامعي 	

حافظ عىل التهوية الجيدة يف األماكن املغلقة 	

تجنب األماكن املزدحمة- خصوصا تلك األماكن الداخلية املزدحمة ذات التهوية السيئة 	

اعمل من املنزل ان كان ذلك ممكنا 	

إن كان عليك التنقل، فّكر و خطط لوقت و كيفية األنتقال  	

تجنب التواصل وجها لوجه مع أشخاص آخرين من غري ارستك او فقاعة الدعم 	

قبل وضع الكاممة، نظف يديك باملاء والصابون أو معقم اليدين الكحويل.

اضغط عىل الرشيط املعدين لتشكيل الكاممة عىل أنفك، اربطها حول رأسك/ لفها 
حول أذنيك واسحبها لألسفل تحت الذقن. إذا كان للكاممة جانب ملون، فتأكد 

من وضع الجزء امللون للخارج.

حاول أال تلمس الكاممة. ان ملستها، عقم يديك باملاء والصابون أو معقم اليدين 
بالكحول.

عند خلع الكاممة، يجب مسكها من األربطة فقط ووضعها مبارشة يف سلة 
املهمالت ذات األكياس الصفراء والسوداء. يجب تطهري يديك باملاء والصابون أو 

معقم اليدين الكحويل.



67

ماملطلوب منك؟

بصفتك أحد مرضانا، وان كنت تخضع للعالج حاليا، فأنت أكرث عرضة لإلصابة مبرض شديد 
إذا أصبت بفايروس  كوفيد19-. لهذا السبب، نطلب منك حامية نفسك لتقليل خطر اإلصابة 

بكوفيد- 19 من خالل االلتزام الصارم بإرشاداتنا للمرىض الخاضعني للعالج، والتي تم استخالصها 
من إرشادات NHS ) املؤسسة الوطنية لخدمات الصحة( للوقاية من العدوى وإرشادات 

ز يف مجال الصحة و الرعاية(  NICE)املعهد الوطني للتميّ

إن كنت قادما من الخارج لتلقي العالج،  يرجى زيارة موقع حكومة اململكة املتحدة لألطالع  	
عىل أحدث املعلومات حول العزل الصحي واالستثناءات واملتطلبات قبل السفر

www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-
travellers-exempt-from-uk-border-rules

موجز اإلرشادات:

يجب عىل جميع املرىض اتباع التدابري الشاملة من حيث التباعد االجتامعي ونظافة اليدين يف جميع األوقات. 

ذلك مهم جدا  باألخص  ملدة 14 يوما السابقة ألي دخول إىل املستشفى. إضافة لذلك، مطلوب 
منك اتباع التدابري التالية  للوقاية من العدوى:

املطلوب من جميع املرىض نتيجة سلبية لفحص فايروس كوفيد- 19 يتم اجراؤه خالل أقل من 
72 ساعة من دخول املستشفى

جميع إجراءات  )اليوم الواحد( الطبية ، مبا يف ذلك املناظري: اجراء فحص فايروس كوفيد- 19  1
يتبعه عزل ذايت حتى موعد الدخول للمستشفى

جميع املرىض الداخلون للمستشفى لتلقي العالج كنزالء يف املستشفى. يشمل هذا املرىض  	
الذين يخضعون لعملية جراحية تتطلب اإلقامة يف املستشفى، واملرىض الذين يحتاجون إىل 

العالج الكيميايئ لألورام بياتا يف املستشفى، أو املصابني برسطان الدم.

عزل ذايت ملدة 14 يوم قبل دخول املستشفى	 

تشجيع جميع سكان املنزل لعزل ذايت حيثام امكن	 

املرىض الخاضعون للعالج الكيمياوي او العالج األشعاعي  ) مرىض خارجيون(: 3

الحفاظ عىل التباعد اإلجتامعي و نظافة اليدين طوال الوقت	 

إجراء فحص  فايروس الكوفيد- 19 بانتظام حتى من دون ظهور األعراض – ميكن 	 
لفريقك تزويدك بالتفاصيل

سيقوم فريقك الطبي بابالغك تحت اي فئة من الثالثة أعاله سيتم ادراجك

ان تعرضت لكوفيد- 19 او تظن لديك اعراض عليك بابالغ فريق املستشفى  

ان مل تكن متأكدا فيام لو كان عليك اتباع ارشادات العزل الصحي، اتصل بفريقك بالرويال 
مارزدن
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مالذي يعنيه “التباعد اإلجتامعي” يف واقع األمر ؟

التباعد االجتامعي يعني تجنب التواصل عن قرب مع الناس وهو وسيلة لحامية نفسك وتقليل 
خطر اإلصابة بـكوفيد- 19 دون الحاجة إىل البقاء يف املنزل طوال الوقت.  قامت الحكومة 

بتوجيه اإلرشادات التالية بالنسبة للتباعد االجتامعي:

البقاء يف املنزل قدر اإلمكان 	

استمر بأداء عملك  من املنزل إن أمكن،  لتجنب التواصل االجتامعي غري الرضوري 	

حدد تواصلك مع اآلخرين 	

حافظ عىل مسافة آمنة مع اآلخرين عند الخروج 	

اغسل يديك بإنتظام 	

ارتِد غطاءا للوجه يف جميع األماكن العامة الداخلية ما مل تكن تأكل )مثل املحالت التجارية  	
ووسائل النقل العام(

تسوق بصورة آمنة - تجنب األوقات املزدحمة، ارتد غطاء الوجه، تجنب ملس األشياء التي لن  	
تشرتيها، حافظ عىل املسافة بينك وبني املتسوقني اآلخرين، حاول استخدام طريقة الدفع بدون 

متاس إن أمكن

متّرن بصورة آمنة - تجنب األماكن املزدحمة، ابق يف الهواء الطلق، حافظ عىل املسافة بينك وبني  	
اآلخرين

تنقل بصورة آمنة- اطلع عىل املزيد من اإلرشادات أدناه 	

ال تغادر منزلك ان ظهرت عليك أعراض الكوفيد- 19 او عىل أحد أفراد أرستك 

ال تستقبل زوارا ليسوا جزءا من “فقاعة الدعم” يف منزلك خالل الـ 14 يوم التي تسبق اي دخول  	
ملستشفى.

مامعنى “العزل الذايت” يف واقع األمر؟

عندما “تعزل نفسك” قبل دخولك املستشفى، فهذا يعني أنه يجب عليك البقاء يف املنزل قدر 
اإلمكان لتجنب التعرض لـكوفيد- 19. يف حني أن إرشادات الحكومة مخصصة ألولئك املصابني 
بـ كوفيد- 19، فإن الرتكيز بالنسبة لك هو حاميتك من اإلصابة باملرض قبل دخول املستشفى 

مبارشة. 

من منظور عميل هذا يعني:

ال تذهب للعمل	 

ال تذهب للمدرسة	 

ال تستخدم وسائل النقل العام	 

ال تذهب إىل املتاجر لرشاء الطعام أو الدواء - اطلب عرب اإلنرتنت أو عرب الهاتف، أو 	 
اطلب من أحدهم إحضاره إىل منزلك

ال تستقبل الزوار يف منزلك - وهذا يشمل األصدقاء واألقارب باستثناء أولئك الذين 	 
يساعدوك يف الرعاية األساسية

اغسل يديك ملدة 20 ثانية عىل األقل باملاء والصابون بشكل متكرر. 	

قم بأداء التامرين اما يف املنزل او الحديقة 	

إن اضطررت إىل مغادرة منزلك ألي سبب من األسباب، اغسل يديك مبجرد عودتك وضع  	
الكاممة يف األماكن العامة الداخلية مثل املحالت

عند توصيل الطعام أو األدوية أو غريها من اإلمدادات إىل منزلك، يجب تركها عند الباب  	
لتقليل التواصل
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تأكد من قيام اي شخص زائر يف منزلك )عىل سبيل املثال للعناية األساسية( بغسل يديه  	
مبجرد وصوله ملدة 20 ثانية.

نظف األسطح التي تلمسها بشكل متكرر )مثل مقابض األبواب والهواتف( مبنتجات تنظيف  	
مطّهرة.

امسح األسطح التي ملستها بعد استخدامك لدورات املياه املشرتكة 	

كيف ميكنني العزل الذايت ان كنت اشارك اآلخرين بالسكن؟

إذا كنت تسكن مع آخرين - أفراد العائلة أو أصدقاء - لديك خياران:

اعزل نفسك مع جميع سكان املنزل أو 1

اعزل نفسك داخل منزلك. 	

كيف أعزل نفيس مع أرسيت بأكملها؟

عادًة ما تعترب هذه أسهل طريقة للعزل الذايت،  ان كان ذلك حالّ عمليا مناسبا لظروفك 
الشخصية.

ميكنك ان تتعامل مع أفراد عائلتك بشكل طبيعي، ولكن يجب عىل  األرسة بأكملها أن تلتزم 
بإرشادات العزل الذايت املوضحة أعاله ، لطول الفرتة الزمنية املوىص بها. وهذا يشمل األطفال 

داخل األرسة.

إذا ظهرت عىل أي فرد من أفراد األرسة أي أعراض لـكوفيد19- خالل هذه الفرتة، يجب عليك إبالغ 
فريقك. يجب تأجيل اإلجراء أو العالج الخاص بك من أجل سالمتك.

كيف أعزل نفيس داخل املنزل؟

إذا مل يكن من املمكن لألرسة أن تنعزل بأكملها معك )عىل سبيل املثال، مغادرة أفراد األرسة املنزل 
لألعامل األساسية أو ذهاب األطفال إىل املدرسة(، فأنت بحاجة إىل اتخاذ خطوات لعزل نفسك عن 

أفراد أرستك مع البقاء يف نفس السكن. يجب عىل أفراد أرستك اآلخرين تقليل االتصال بأشخاص 
خارج فقاعتك قدر اإلمكان.

فيام ييل خطوات يجب مراعاتها ملساعدتك عىل تجنب االتصال غري الرضوري بأفراد األرسة:

قلل من الوقت الذي تقضيه يف األماكن املشرتكة )مثل املطابخ( وحافظ عىل تهوية تلك  	
املناطق جيدا عن طريق فتح النوافذ واألبواب.

حافظ عىل مسافة تزيد عن مرتين قدر اإلمكان 	

نم يف غرفة مختلفة ان أمكن ذلك 	

ضع يف اعتبارك استخدام الكاممة يف األماكن املشرتكة 	

إذا أمكن، استخدم حامما منفصالً عن باقي أفراد األرسة، واستخدم مناشف منفصلة ألفراد  	
األرسة اآلخرين - مناشف الحامم ومناشف اليد.

ان كنت تشارك الحامم مع اآلخرين، فيجب مسح جميع األسطح يف كل مرة يتم استخدامه  	
من قبل أي شخص، وان أمكن، يجب أن تكون انت أول شخص يستخدم املرافق - عىل سبيل 

املثال، أول شخص يستحم.

تجنب استخدام املطبخ يف نفس الوقت مع اآلخرين، تناول وجباتك يف غرفتك الخاصة. 	

ان إمكن، استخدم غسالة األطباق لتنظيف األواين واستخدم منشفة منفصلة يف حال  	
تجفيف األطباق و معدات الطبخ.

استمر يف غسل يديك بانتظام وتجنب ملس وجهك. 	
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عىل الرغم من عزل نفسك، إذا كان لدى أي فرد من أفراد األرسة أعراض الكوفيد- 19 خالل هذه 
الفرتة، فيجب عليك إبالغ فريقك من أجل سالمتك حيث ال زلت معرضا لخطر اإلصابة بالعدوى.

إن ساورك القلق بشأن قدرتك عىل العزلة الذاتية داخل أرستك، فريجى التحدث إىل فريقك 
الطبي. 

كيف اتنّقل إىل املستشفى؟

يجب تجنب استخدام وسائل النقل العام لزيارة املستشفى كلام أمكن ذلك - فهذه هي  	
ا. وسيلة النقل األقل أمانً

من األسلم أن تتنقل يف سيارة مع أفراد أرستك أو “افراد من فقاعة الدعم” 	

إذا كان عليك استخدام سيارة أجرة أو سيارة خاصة أخرى، ومل يكن لديك بديل أكرث أمانا ،  	
عندئذ:

افتح النوافذ للتهوية	 

اطلب من السائق وأي ركاب آخرين ارتداء غطاء للوجه )الكاممة(	 

ضع غطاء للوجه )الكاممة(	 

املس أقل عدد ممكن من األسطح	 

اغسل أو عقم يديك بأرسع ما ميكن عند نهاية الرحلة	 

إذا كان عليك استخدام وسائل النقل العام: 	

حافظ عىل املسافة بينك وبني الركاب اآلخرين كلام أمكن ذلك	 

تجنب الطرق األكرث ازدحاما، وتجنب أوقات االزدحام مثل ساعات الذروة كلام أمكن	 

اغسل أو عقم يديك بانتظام	 

ارتد الكاممة	 

تجنب ملس وجهك	 

اجلس جنباً إىل جنب أو خلف الركاب اآلخرين، بدالً من مواجهتهم	 

املس أقل عدد ممكن من األسطح	 

ابق يف الهواء الطلق بدالً من الداخل قدر اإلمكان )مثل االنتظار يف محطة قطار(	 

حافظ عىل اقل وقت قريبا من الناس	 

تجنب األشخاص الذين يتحدثون بصوت عاٍل أو يرصخون أو يغنون	 

اغسل أو عقم يديك بأرسع ما ميكن عند نهاية الرحلة	 

يرجى االتصال بنا إذا كان لديك ما يقلقك بشأن كيفية التنّقل حتى نتمكن من مناقشة 
الخيارات معك.
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مالذي نقوم به من أجلك؟

قبل حضورك إىل املستشفى، سوف نتصل بك أو نرسل لك رسالة نصية للتحقق فيام لو  	
كنت أنت أو أي فرد من أفراد أرستك يعاين من أعراض الكوفيد- 19. يرجى األنتباه اىل أهمية 

ابالغنا عن أي اتصال مع أشخاص مصابني ألن هذه املعلومة قد متنع عنك اإلصابة بعدوى 
خطرية قد تهدد حياتك. ميكننا تغيري مواعيد العيادات الخارجية إىل مواعيد عرب الهاتف أو 

مواعيد عن طريق الشاشة، وميكننا إعادة ترتيب موعد للجراحة يف أقرب إطار زمني آمن 
 ممكن إذا لزم األمر.

يرجى عدم الحضور إىل املستشفى ان كنت انت او اي شخص كنت عىل اتصال به يف آخر 14 
يوما يعاين من أعراض الكوفيد- 19. وهذا يشمل األشخاص الذين رمبا طلب منهم العزل 

 NHS test and“ من قبل فريق االختبار والتتبع التابع ملؤسسة الصحة الوطنية
 ”trace

بعض املرىض سيجري لهم اختبار مسحة الكوفيد- 19من البلعوم واألنف يف غضون 72  	
ساعة من القدوم إىل املستشفى )انظر اإلرشادات املوجزة أعاله(. بالنسبة لهؤالء املرىض، 

نحتاج إىل الحصول عىل نتيجة سلبية قبل متابعة عالجك - حسب إرشادات مؤسسة الصحة 
الوطنية يف انجلرتا. يف ظروف استثنائية للغاية، قد نقوم بتنفيذ اإلجراء الخاص بك بدون 

تلك النتيجة، ولكن ذلك يتم فقط بعد مناقشة ذلك مع فريقك حول مخاطر معينة. نحن 
نتفهم أن إجراء املسحة قد يكون مزعجا لك وسوف نبذل قصارى جهدنا الستيعابك يف أي 

موقع للمستشفى يناسبك )شيليس او ساتن(.

عند وصولك للمستشفى، حتى لو كنت ترتدي غطاًء للوجه، سنطلب منك تغيريه إىل  	
الكاممة الطبية التي سنزودك بها، ما مل تكن معفيا ألسباب طبية. ستالحظ أننا نتوقع من 

جميع املوظفني واملرىض غطاء للوجه لحامية الجميع.

عند وصولك إىل املستشفى و كنت مرتديا قفازات سُيطلب منك ازالتها. سبب خلع  	
القفازات هو منع أي عدوى تكون قد التُقطت عىل القفازات من خالل ملس األسطح. هذا 

سيحميك أنت واملرىض اآلخرين واملوظفني. سوف نطلب منك استخدام معقم اليدين 
الكحويل بشكل متكرر، وستجد معقم اليدين بأشكاله املختلفة يف جميع أنحاء املستشفى. 

يتم تنظيف هذه األجهزة نفسها بانتظام، يف حني أن العديد منها يعمل بالتامس اليدوي، 
فإن فرك يديك باملطهر سيزيل أي خطر محتمل من ذلك. 

عند وصولك إىل املستشفى سيتم فحص درجة حرارتك وسيتم سؤالك عام إذا كان لديك أي  	
أعراض لـ الكوفيد- 19، إضافة إىل األسئلة التي تم توجيهها لك قبل مجيئك إىل املستشفى. 

يجري ذلك متاشيا مع إرشادات مؤسسة الصحة الوطنية يف انجلرتا. ستحصل بعد ذلك عىل 
ملصق ليصادق عىل تلك اإلجراءات. من املحتمل أنه عىل الرغم من ذلك كله، قد يتم سؤالك 

عن أعراض الكوفيد- 19 يف اوقات أخرى. سنحاول تقليل هذا قدر اإلمكان. يف حني أن هذا 
قد يصبح متكررا، يرجى تفهم أن هذا إجراء آخر لحامية الجميع.

زيارة املرىض الداخليني ومرافقة املرىض للمواعيد أو األجراءات اليومية ستظل معلّقة إال  	
لظروف استثنائية. يرجى التحدث إىل أحد أعضاء فريقك إذا كان هناك ما يقلقك بشأن هذا، 

أو إذا كنت ترغب يف مزيد من املعلومات.

مرافق تقديم الطعام للمرىض الخارجيني محدودة للغاية يف الوقت الحارض. بينام نأمل يف  	
استئناف توفري بعض الطعام يف مناطق العيادات الخارجية، قد ال ميكن التكهن بوضعية 

هذه الخدمة، ننصح بإحضار بعض الطعام و الرشاب معك إىل أي مواعيد للمرىض الخارجيني. 
نعتذر عن هذا اإلزعاج.
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ما الذي ميكنني القيام به  للحفاظ عىل صحتي واإلستعداد 
للعالج؟

هناك خطوات ميكنك القيام بها للمساعدة يف تحسني لياقتك قبل إجراء الجراحة لتقليل 
املضاعفات واملخاطر خالل الفرتة املسبقة للعملية ولترسيع الشفاء والخروج من املستشفى. 

وهذا يسمى “ التأهيل”. النصيحة التي نقدمها هي نصيحة عامة بسيطة تنطبق عىل كل 
مريض يخضع ألي شكل من أشكال العالج - سواء كان يخضع لعملية جراحية أو عالج طبي.

تظهر األدلة عىل أن املرىض الذين يتمتعون مبستويات أفضل من الصحة واللياقة البدنية  قد 
تظهر عليهم أعراض أخف من الكوفيد19- وقد يتعافون بشكل أرسع. لذلك، فإن نصيحتنا 

البسيطة السابقة للتأهيل تنطبق اآلن عىل الجميع. الخطوات البسيطة موضحة أدناه.

الرتيض - يجب أن تهدف إىل مامرسة الرياضة كل يوم. ميكن أن يكون هذا أي يشء مثل  1
امليش الرسيع أو ركوب الدراجات. إذا كنت باقيا داخل املنزل، فيمكنك مامرسة الرياضة من  

 مقاطع الفيديو للتامرين الرياضية مثل تلك املوجودة عىل موقعنا عىل اإلنرتنت 
)www.royalmarsden.nhs.uk/your-care/living-and-beyond-
(cancer/exercise-home ، أو مجرد امليش الرسيع داخل منزلك. أي يشء يجعلك 

منقطع األنفاس قليالً سيزيد من لياقتك. إذا كان هناك ما يقلقك بشأن لياقتك، مثل 
الظروف الصحية األخرى التي قد تؤثر عىل قدرتك عىل مامرسة النشاط، ميكن لفريقك 

إحالتك إىل فريق العالج الطبيعي

متارين التقوية - باإلضافة إىل التامرين التي تجعلك منقطع النفس، فإن التامرين لتقوية  	
عضالتك ستساعدك عىل التعايف من عالجك بشكل أرسع. بعض األمثلة عىل متارين 

التقوية مثل رفع األثقال اليدوية  أو حمل الحقائب الثقيلة، أو استخدام رشائط املقاومة، 
أو صعود السالمل، أو مامرسة الجلوس ثم الوقوف بشكل متكرر. للحصول عىل مصادر 

www.  ونصائح وروابط ألفكار أخرى للتقوية، يرجى االطالع عىل صفحتنا عىل األنرتنت
royalmarsden.nhs.uk/your-care/living-and-beyond-cancer/

NHS   -www.nhs. وصفحات مؤسسة الصحة الوطنيةstaying-active-0
uk/live-well/exercise/how-to-improve-strength-flexibility

ر الجميع  	 التباعد االجتامعي داخل املستشفى - ستالحظ وجود ملصقات عىل األرض تذكّ
بالحفاظ عىل املسافة قدر اإلمكان. لقد قمنا أيضا برفع الكرايس من مناطق االنتظار، ومن 

املطعم يف “ساتن” للمساعدة يف الحفاظ عىل املسافة املطلوبة يف املناطق التي يتجمع فيها 
الناس عادًة. 

التنظيف - لعب طاقم التنظيف لدينا دورا حيويا يف الحفاظ عىل سالمتك. ستالحظ أنه  	
يتم تنظيف جميع املناطق بشكل متكرر، ويتم مسح األسطح “املستخدمة كثريا” مثل 

مقابض األبواب وأذرع الكرايس عند تبدل املرىض يف غرف العيادة ومناطق الفحص، وهناك 
بروتوكوالت صارمة مطبقة لـ “التنظيف العميق” حيثام يتطلب ذلك 

إظهار االمتنان للموظفني –كمنظمة، نحن دامئا ممتنون لكل تعليقاتكم حول مدى جودة  	
أدائنا وكيف ميكننا تحسني خدماتنا. نشعر بالسعادة بشكل خاص عندما يتلقى موظفينا 
الثناء منك؛ غالبا ما يكون هذا يف شكل طعام ليتشارك به الكادر. يف ظل الظروف الحالية،  

فإننا لألسف غري قادرين عىل قبول أي هدايا من الطعام أو الرشاب من أجل تقليل خطر 
إصابة موظفينا بعدوى الكوفيد- 19. نطلب من املوظفني عدم مشاركة الطعام تحت أي 

 ظرف من الظروف.

نأمل أن تتفهم سبب اتخاذنا هذا اإلجراء وأن نطلب منك ان كنت ترغب يف إظهار تقديرك 
ملوظفينا خالل الوضع الحايل، فيمكنك ان تفعل ذلك بطرق أخرى مثل دعم مؤسسة الرويال 

  The Royal Marsden Cancer Charityمارزدن الخريية للرسطان 
   The Friends ofاو أصدقاء الرويال مارزدن)www.royalmarsden.org(  
the Royal Marsden )www.friendsroyalmarsdenchelsea.uk(
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التغذية - اتباع نظام غذايئ صحي سيساعد عىل تعزيز جهازك املناعي. شاهد هذا الفيديو من  3
(www.royalmarsden.nhs.uk/your-care/living- موقعنا عىل اإلنرتنت
 (and-beyond-cancer/eating-well-keep-fitللحصول عىل نصائح غذائية 

عامة. قام فريقنا بتقديم نصائح غذائية محددة للمرىض املصابني بـالكوفيد- 19  ايضا والتي 
 .(www.royalmarsden.nhs.uk/covid-19) ميكن العثور عليها عىل موقعنا
سيقوم فريقك باألتصال بأخصايئ التغذية إذا كانت هناك أي دواعي للقلق محددة بشأن وضع 

التغذية لك .

السالمة النفسية- خالل هذه األوقات العصيبة من املهم االعتناء بصحتك الذهنية. بعض  4
األنشطة قد تكون مصدر إلهاء أو تساعدك عىل الشعور بالراحة. من املهم القيام ببعض هذه 
األشياء كل يوم - مثل إعداد وجبة أو املشاركة يف حرفة أو هواية. يعد الحفاظ عىل العالقات 

مع األصدقاء والعائلة أمرا مهام أيضا، ولكنه قد يكون مربكا إذا كان لديهم الكثري من 
األسئلة. يُنصح بالرتتيب ملكاملاتك الهاتفية أو مكاملات الفيديو بحيث تكون متباعدة عن 
بعض. حاول الحصول عىل ليلة نوم هانئة واستكشف تقنيات االسرتخاء مثل االستامع إىل 

املوسيقى الهادئة وتقنيات التنفس وتقنيات اليقظة. تحدث إىل فريقك إذا كنت بحاجة إىل 
مزيد من املساعدة أو املشورة بشأن العافية النفسية. 

التدخني والكحول - التوقف عن التدخني يف حالة إصابتك بفريوس كورونا سيساعد. عليك  	
أيضا أن تحاول البقاء ضمن الحدود املوىص بها إلستهالك الكحول و حافظ عىل أياٍم خالية 

من الكحول لتحسني عافيتك. أخرب فريقك إذا كنت ترغب يف املزيد من املشورة لتقليل 
استهالك التدخني أو الكحول.

ابدأ خطتك للرعاية العاجلة الخاصة بك - ميكنك بدء خطة myCMC العاجلة الخاصة  	
بك. بهذه الطريقة ميكنك إخبارنا مبا هو مهم بالنسبة لك يف حالة الطوارئ. خالل تواجدك 

باملستشفى، سنقوم نحن بأكامل خطتك، فعند عودتك إىل املنزل، سيعرف طبيبك العام 
 وجميع خدمات الرعاية العاجلة الرعاية التي تلقيتها وكيفية االعتناء بك يف املستقبل.

www.mycmc.online

األسئلة و املالحظات

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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بيانات األتصال
إذا كانت لديك أي أسئلة أو ما يقلقك بشأن أي من هذا، فريجى االتصال بخط  ماكميالن الساخن للرويال 

مارزدن )مفتوح عىل مدار 4	 ساعة يف اليوم ، سبعة أيام يف األسبوع(

 ملزيد من املعلومات، يرجى االطالع عىل الروابط الخاصة بصفحتنا عىل األنرتنت املخصصة 
(www.royalmarsden.nhs.uk/covid-19)


