
 
 

ةمات للمرضى من أجل اإلحاالت العاجلمعلو  

 تشرح ورقة المعلومات هذه لماذا قام طبيبك العام أو طبيب أسنانك بإحالتك 

، وماذا يعني هذا وما الذي يتعين عليك فعلهالمستشفىإلى   

 

 

؟المستشفىلماذا تمت إحالتي بشكل عاجل إلى   

أو طبيب أسنانك يشعر أن أعراضك بحاجة إلى المزيد من التحري ولقد  بيبك العامألن ط المستشفىحالتك بشكل عاجل إلى تمت إ

لك إلى أخصائي. اأح  

السرطان.مرض بما في ذلك التي قد تترافق مع أعراضك، الكثير من الحاالت الشائعة هناك   

 ألن هذه اإلحالة عاجلة فإن هذا يعني أنك ستحصل على موعد في المستشفى خالل أسبوعين. 

 

أن لدّي سرطان؟ هل يعني هذا  

إن اإلحالة العاجلة ال تعني بالضرورة أن لديك سرطان. معظم الذين تتم إحالتهم بشكل عاجل ليسوا مصابين بالسرطان، ولكن تمت 

لسرعة لمعرفة ما هو الخلل لديك. إحالتك ألنك بحاجة أن يراك أخصائي أو أن ُتجرى لك بعض الفحوصات على وجه ا  

تشخيص المبكر يعني أن العالج سيكون على األغلب فعاالً أكثر ولهذا من المهم أن يراك المختص خالل في حالة السرطان فإن ال

 أسبوعين من إحالتك. 

 

 ما الذي يتعين علّي فعله؟

  احرص أن يكون لدى طبيبك العام أو طبيب األسنان عنوانك الصحيح ورقم هاتفك بما في ذلك رقم هاتفك الجوال في حال

 وجوده. 

  أن تكون متواجداً خالل األسبوعين القادمين من أجل الموعد. احرص 

  طبيبك العام أو طبيب األسنانإذا كنت غير قادر على حضور الموعد خالل األسبوعين القادمين فالرجاء أن تخبر . 

  بهذا مسبقاً قبل موعدك.  المستشفىمترجم فالرجاء أن تخبر إلى إذا كنت بحاجة 

   كيال تتأخر الرعاية الطبية التي يمكن أن تتلقاها. إليه من المهم أن تحضر فمستعجل على موعدك ال متى وافقت 

  وهذا طبيبك العام أو طبيب األسنانلمرتين اثنتين ستتم إحالتك مرة أخرى إلى  المستشفىإذا لم تحضر إلى موعدك في ،

 إلتاحة المجال لشخص آخر كي يحصل على الموعد.

  



 
 

 ما الذي سيحصل بعد هذا؟

طبيبك ل ع من رؤيتكرسالة خالل بضعة أيام أو عبر الهاتف. إذا لم تسمع شيئاً خالل أسبوبالموعد إما عن طريق  المستشفى خبركسي

  فالرجاء أن تخبرهم أنك لم تستلم موعدك بعد. العام أو طبيب األسنان

فوراً بهذا،  المستشفىن تخبر فالرجاء أ وعدكااللتزام بمموعد من المهم جداً أن تحضر. إذا كنت غير قادر على المتى تم إعطاؤك 

 عليك عندها أن ترتب موعداً آخراً. و

 

 ؟المستشفىما الذي سيحصل في 

فإن األخصائي سيراك ويعطيك المزيد من المعلومات ويخبرك ما الذي سيحدث  المستشفىعادًة عندما تحصل على موعدك في 

على فهم سبب أعراضك.  طبيبك العام أو طبيب األسنانعد األخصائي وبعدها. ربما يتطلب وضعك بعض الفحوصات التي ستسا

ع التعليمات المعطاة لك سيتم إخبارك مسبقاً فيما لو كنت بحاجة إلى فحوصات أثناء موعدك، لذلك الرجاء أن تحرص على اتبا

 مسبقاً. 

يمكنك أن تحضر معك أحد أصدقائك أو أفراد عائلتك إذ من شأن هذا أن يكون مفيداً إذا كنت تخشى أال تفهم تماماً ما الذي سيناقشه 

  معك الفريق الطبي. 

 

 أية أسئلة أخرى؟

عام أو طبيب األسنان فى فالرجاء أن تتصل مع طبيبك الة أسئلة أو استفسارات أو ثمة ما يقلقك بخصوص إحالتك للمشإذا كان لديك أي

 لتتحدث مع الشخص الذي أحالك.

 

 

 

 

 

 

 

 


