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 معلومات لعائلة المريض

 االنتقال من وحدة العالج المكثف إلى قسم العالج

 هذه المعلومات مكتوبة بصيغة المذكر، لكنها موجهة للنساء والرجال على السواء
 

 العائلة الكريمة،
 خالل الفترة الماضية، تم عالج قريبكم في وحدة العالج المكثف تحت الرقابة والعالج المكثفين. 

 واآلن تم اتخاذ قرار طبي بنقله إلى القسم إلتمام العالج والمتابعة. 
 تأتي المعلومات التي بين يديكم لتسهل عليكم هذه اإلجراءات. 

االنتقال إلى القسم منوط بالكثير من التغييرات، ومن حق متلقي العالج الحصول على المعلومات والشرح بشأن سياق التغييرات 
 شعر بالحاجة إلى ذلك.  وبشأن حالته في حال

نقل إليه. هنالك تعاون تسيتم تحويل المعلومات المتعلقة بمتلقي العالج إلى طاقم القسم الذي سي -من أجل الحفاظ على االستمرارية 
 كامل بين طاقم وحدة العالج المكثف وبين طاقم القسم. 

م أيضا متنوع وفيه أطباء، ممرضات، قوى عاملة مساعدة وطاقم وكما هو األمر بالنسبة لطاقم وحدة العالج المكثف، فإن طاقم القس
من أصحاب االختصاصات الطبية المساعدة يشمل معالجين حركيين، أخصائيات تغذية، عاملين اجتماعيين، طالب الطب والتمريض 

 وغيرهم. 
لومات المفصلة من ممرضة وحدة العالج عند وصولكم إلى القسم سيتم القيام بإجراءات االستقبال المنظمة: سيتم تقديم كامل المع

ه المرحلة من المكثف إلى ممرضة القسم. سيتم إجراء قياس ضغط الدم، النبض، درجة الحرارة وإشباع الدم باألوكسجين. في هذ
المريض بوجود رغب إذا بكل األحوال،  االنتظار خارج الغرفة من أجل الحفاظ على خصوصية المرضى. الممكن أن يطلب منكم

 رافق واحد له من أفراد األسرة، فيحق له أن يطلب ذلك. م
قع مشجع ومعناه أن حالة في القسم، وبخالف وحدة العالج المكثف، تكون كل ممرضة مسؤولة عن عدد معين من المرضى. هذا الوا

 تستدعي الرقابة اللصيقة.  المريض لم تعد
تداخلة وغير واضحة في ذاكرة المريض، وقد تكون لديه صعوبات من الممكن أن تكون فترة المكوث في وحدة العالج المكثف م

معينة في التركيز. هذه الظواهر مألوفة وتتعلق في كثير من األحيان بالمرض، باستخدام االدوية المهدئة، األدوية المنومة واالستلقاء 
 المتواصل. في الغالب تختفي هذه الظواهر مع مرور الوقت. 

 
ي قد تحدث بعد أي مرض خطير، ضعف العضالت، التعب، صعوبات في الحركة، تراجع الشهية من الظواهر األخرى الت

وانخفاض الوزن، تغييرات في حاسة الذوق وصعوبات في النوم. عموما، تتالشى كل هذه الظواهر خالل األيام األولى بعد االنتقال 
 ه الطاقم المعالج. من الوحدة. في الحاالت التي ال يحصل فيها تحسن، الرجاء لفت انتبا

 في الحاالت النفسية السيئة، الشعور باالكتئاب أو الرهبة التي ال تزول، من المهم إخبار الطاقم باألمر. 
تختلف ساعات الزيارة في القسم عن ساعات الزيارة في الوحدة. اطلبوا بطاقة عليها ساعات الزيارة من سكرتارية القسم أو من 

 الممرضة المعالجة. 
 أن أتيحت لنا فرصة العناية بك. ببرغم الظروف، فقد سررنا 

 في حال تبقت لديكم أية استفسارات، فإننا ما نزال هنا ألجلكم. 
 كذلك، إذا رغب قريبكم برؤية وحدة العالج المكثف بعد شفائه، فيسرنا أن نستضيفه. 

 
 

 مع تمنياتنا بالشفاء التام
 طاقم وحدة العالج المكثف

 


