
مرحبًا بك في
رعاية الطوارئ 

ما يمكن توقعه عند وصولك

 سنقوم أوالً بتسجيل وصولك. ثم ستطرح عليك
إحدى الممرضات أسئلة قليلة لمساعدتنا على فهم

حالتك الطارئة.

 إذا كان لدينا مكان متاح، فسنأخذك مباشرةً إلى
غرفة الطوارئ. وفي حالة كانت األماكن مشغولة
بالكامل، فسنطلب منك االنتظار حتى يتوفر مكان.

بك للعناية  هنا  فريقنا 
وصولك. لحظة  من 



كم من الوقت سأحتاج لالنتظار؟
 نحن نفحص المرضى بناًء على مدى

 الضرورة الملحة للحاالت الطبية. وهذا
  يعني أنه قد يتم فحص المرضى اآلخرين

قبلك، حتى لو كنت وصلت أوالً.
 فريقنا موجود لدعمك أثناء انتظارك. إذا

  كان بإمكاننا مساعدتك على الشعور بمزيد
من الراحة، فيُرجى إعالمنا بذلك.

أين سيتم عالجي؟
 ال يتوفر لدينا سوى مساحة محدودة لعالج
 المرضى. قد تخضع إلى العالج في منطقة

مشتركة، مثل المدخل، إذا كانت غرفنا
الخاصة ممتلئة.

  ،بغض النظر عن المكان الذي نعالجك فيه
فإننا نقدم نفس الرعاية عالية الجودة.
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كم ستستغرق زيارتي لمقدم الرعاية؟
قد تكون زيارتك سريعة أو قد تستغرق عدة

ساعات حسب حالتك الطارئة. 

قد تستغرق زيارتك مدة أطول إذا:

  كنا بحاجة إلى االنتظار وترقب عودتك.
يمكن أن يستغرق هذا من 30 دقيقة إلى 

ساعتين، بناًء على االختبار.

  كان يجب أن نتحدث مع مقدمي الخدمات
والمتخصصين اآلخرين حول عالجك.

  كنت بحاجة إلى نوع مختلف من الرعاية
وتحتاج إلى نقلك إلى مستشفى آخر.

  كان يجب عليك البقاء في المستشفى وقد
تحتاج إلى االنتظار حتى يتوفر سرير

الداخليين. للمرضى 

هل يمكنني استقبال زوار؟
 قد ال نسمح للزوار بالدخول إلى غرفة
الطوارئ في األوقات المزدحمة عندما

يكون المكان محدوًدا أو عندما تكون
السالمة مصدر قلق.

في بعض األحيان، قد نطلب من زائرك
االنتظار بالخارج حتى يتوفر مكان.

السالمة واالحترام
 مستشفانا مكان يحترم الجميع. نحن هنا

 لمساعدتك على الشعور بالتحّسن بأسرع ما
 يمكن وبأمان. نرجو منك عدم استخدام أي

 سلوك أو كلمات مسيئة أو تهديدية. إذا كنت
تشعر بالضيق أو التوتر، فيُرجى التحدث

معنا حتى نتمكن من مساعدتك.

 تعّرف على المزيد حول
 رعاية الطوارئ من
MaineHealth


