
 

  

 معلومات للمريض بخصوص اإلحاالت العاجلة

ة المعلومات هذه سبب قيام طبيب األسنان أو طبيب العيون الذي يتوىل  ح نشر
ّ
توض

ب عليك فعله
ّ
ي ذلك وما الذي يتوج

، وماذا يعنى  عالجك بإحالتك إىل المستشفى

 
؟ ي بصورة عاجلة إىل المستشفى

  لماذا تمت إحالن 

تمت إحالتك إىل المستشفى بصورة عاجلة ألن طبيب األسنان أو طبيب العيون الذي يتوىل عالجك 
 . ي
ي منها بحاجة لمزيد من الفحص وبالتاىلي أحالك إىل أخصان 

ي تعانى
ع  يشعر أن األعراض الت 

ّ
توق

ي منه. 
 خضوعك للفحص رسيًعا لمعرفة المرض الذي تعانى

 

ي مصاب بالشطان؟
ي ذلك أننى

 هل يعنى

ي ذلك احتمال اإلصابة بالرسطان. قد ت
ى
معظم   رتبط هذه األعراض بالعديد من األمراض الشائعة، بما ف
ى بالرسطان.    الذين تتم إحالتهم عىل نحٍو عاجل ليسوا مصابي 

 

ي أن العالج 
إذا أثبت التشخيص اإلصابة بالرسطان، فإن الحرص عىل إجراء التشخيص مبكًرا يعتى

  أهمية خضوعك للفحص بصورة عاجلة.  سيكون أكثر فاعلية وهنا تكمن

 

، ولكن ربما  ى ي المستشفى خالل أسبوعي 
ى
د لك موعد ف

َّ
ي أنه سُيحد

نظًرا لكونها إحالة عاجلة فهذا يعتى
ي غضون أسبوع واحد. 

ى
قد يتطلب األمر حضورك إلجراء مزيد من االختبارات عىل مدار   يتم تحديده ف

  األسابيع األربعة المقبلة للحصول عىل نتيجة التشخيص رسيًعا. 

 
 

  ما الذي يحتاج طبيب األسنان أو طبيب العيون الذي يتوىل عالجك إىل معرفته؟

د من أن طبيب األسنان أو طبيب العيون الذي يتوىل عالجك لديه عنوان •
ّ
ك ورقم هاتفك تأك

ي ذلك رقم الهاتف المحمول إن ُوجد، فمن المحتمل أن يتواصل معك 
ى
الصحيح بما ف

 عثر الهاتف
 المستشفى

جر إخبار طبيب األسنان أو  • ُ
، فث  ى ى المقبلي  إذا لم تكن قادًرا عىل حضور الموعد خالل األسبوعي 

  طبيب العيون الذي يتوىل عالجك

جر إ • ُ
جم، فث 

خبار طبيب األسنان أو طبيب العيون الذي يتوىل عالجك إذا كنت بحاجة إىل مث 
تيب هذا األمر لك  وسيقوم أي منهما بث 

جر االتصال بعيادة طبيب  • ُ
، فث  ى ي غضون أسبوعي 

ى
إذا لم تحصل عىل موعد من المستشفى ف

  األسنان أو طبيب العيون الذي يتوىل عالجك

 

  ماذا سيحدث بعد ذلك؟

 

 . سيتواصل معك المستشفى بعد ذلك  ستتوىل عيادة األسنان أو العيون إرسال بياناتك إىل المستشفى
ي ذلك أي 

ى
ا معلومات إضافية تتعلق بالموعد، بما ف

ً
تيب الموعد، وقد يرسل لك المستشفى أيض لث 

ي يوم حضورك. 
ى
  اختبارات من المحتمل أن تجري  ها ف



 

  

 

. بمجرد موافقتك عىل تاري    خ الموعد، من ا ا أن تحضى
ً
ي خطاب  لمهم جد

ى
ُيرجر االتصال بالرقم الوارد ف

ام بموعدك.  ى  التأكيد الذي تلقيته إلخبار المستشفى عىل الفور إذا لم تكن قادًرا عىل االلث 

 

؟ ي المستشفى
ى
  ماذا سيحدث ف

 

 . ي أو ستخضع الختبار تشخيصي
 سيفحصك أخصان 

ً
ي المستشفى فعادة

ى
  عندما يكون لديك موعد ف

، لذا ُيرجر  ي المستشفى
ى
ا إذا كنت بحاجة إلجراء أي اختبارات خالل موعدك ف

ً
سيتم إخبارك مسبق

ي وقت سابق. 
ى
عطيت لك ف

ُ
د من اتباع أي تعليمات أ

ّ
 التأك

ا إذا كنت تخشى أال 
ً
يمكنك أن تصطحب معك أحد األصدقاء أو أفراد األرسة، فقد يكون ذلك مفيد

 . ي   تفهم ما سيناقشه معك الفريق الطتر

 

  هل لديك أي أسئلة؟

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بخصوص إحالتك إلى المستشفى، فيُرجى االتصال بطبيب األسنان 

 أو طبيب العيون الذي يتولى عالجك للتحدُّث إلى الشخص الذي أحالك.

 

  روابط مفيدة لمزيٍد من المعلومات

 
https://www.cancerresearchuk.org/ 
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support 
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