معهد إعادة التأهيل والبحوث بمستشفى ميمولاير هيرمان  -ورقة معلومات الزيارة
عزيزنا المريض:
نعلم أن وجودك في أي مكان في المستشفى يمكن أن يكون تجربة مرهقة .ونعلم أيضا أنه قد يكون من المريح لك وجود أفراد األسرة واألحباء حولك خالل هذه الفترة لدعم
شفاؤك وعالجك.
يتمتع مرضى معهد إعادة التأهيل والبحوث بمستشفى ميمولاير هيرمان بالحق في استقبال الزوار ,في أماكن العيادات الداخلية والعيادات الخارجية ,إذا رغبوا في ذلك .وال
نضع حداً لعدد األشخاص الذين يمكنهم زيارتك ,بمن فيهم زوجتك ،أو أطفالك ،أو شريك المحلي (بما في ذلك شريكك من نفس الجنس) ،أو رجال الدين ،أو أي فرد من أفراد
األسرة اآلخرين ،أو األصدقاء ،أو الجيران ,أو زمالء العمل ،أو أي شخص آخر ترغب في رؤية  .فمن سياسة المستشفى عدم تقييد ،أو وضع حد ،أو بخالف ذلك إنكار
امتيازات الزيارة على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الدين أو الجنس أو الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة.
ومن سياسية معهد إعادة التأهيل والبحوث بمستشفى ميمولاير هيرمان أيضا ضمان أن يتمتع جميع الزوار بامتيازات الزيارة الكاملة والمتساوية بما يتفق مع تفضيالتك.
يجوز أيضا للشخص الذي يساعد المريض ممارسة حقوق الزيارة الخاصة بالمريض نيابة عن المريض فيما يتعلق بالزوار اآلخرين عندما يكون المريض غير قادر على
القيام بذلك.
ومع ذلك ،هناك أوقات قد يكون من الضروري تقييد وصولك إلى الزوار من أجل تلبية احتياجاتك الطبية بأمان ،أو لحماية موظفي المستشفى ,أو اآلخرين.
أماكن العيادات الداخلية  -تشمل بعض أمثلة هذه األوقات ما يلي:
 تقديم الرعاية الطبية والشخصية والعالج الطبي والشخصي
 حماية المرضى والزوار من العدوى
 إذا أصبح الزائر مزعج أو مهدد أو بخالف ذلك يؤثر سلبيا على بيئة الرعاية
 بنا ًء على طلبك
أماكن العيادات الخارجية:
 ال يجوز أن يتوجد مع المريض إال شخص واحد أثناء تواجد المريض في صاالت األلعاب الرياضية.
 يمكن للمريض استقبال الزوار اآلخرين في الردهة أو استراحة المرضى.
 ال يمكن ألفراد األسرة/الزوار المشاركة في العالج الجماعي.
 ال يمكن ألفراد األسرة/الزوار التواجد إال في الموقع عند تلقي المريض العالج.
البقاء في العيادات الداخلية طوال الليل:
يجوز أن يكون معك زائر مبيت (عندما يكون المريض قاصراً ,ال يسمح سوى ألفراد األسرة ،أو أولياء األمور ،بالبقاء طوال الليل) لغرض توفير الدعم العاطفي والمساعدة
المادية؛ ويوجد قواعد معينة لهؤالء الزوار يجب إتباعها ,بما في ذلك:
 .1ال يجوز البقاء طوال الليل إال لزائر مبيت واحد.
 إذا طلب المريض وجود أكثر من زائر طوال الليل ,يجب الحصول على موافقة من مدير العيادات و/أو مدير العمليات (.)OA
 .2الزائر المبيت:
 يجب أن يكون سنه  11عاما أو أكبر.
 ال يسمح له باستخدام معدات المريض أو النوم على أي سرير مريض.
 يجب أن يحضر معه أغراض العناية الشخصية الخاصة به (مثل أدوات النظافة) حيث ال توفرها المستشفى الستعمال الزوار.
 ال يجوز له اإلقامة بالقرب من منطقة عمل الموظفين.
 يجب عليه النهوض وارتداء مالبسة وتنظيف منطقة نومه بحلول الساعة السابعة صباحا ً.
 يسمح له باالستحمام في حمام المريض طالما ذلك ال يتعارض مع احتياجات رعاية ونظافة المرضى.
 يجب عليه البقاء في غرفة المريض بعد الساعة العاشرة مسا ًء.
 يجب عليه إعالم الموظفين بحلول الساعة الثامنة مسا ًء بأنه سيقضي الليل مع المريض.
 .3سيسمح للزوار بالبقاء طوال الليل في غرفة شبه خاصة مشغولة; ومع ذلك ,يجب الحصول على موافقة من المرضى اآلخرين المتواجدين في الغرفة أو من
أفراد أسرهم.
إذا كان لديك أي أسئلة إضافية بشأن الزيارة وحقوقك في استقبال الزوار يرجى التحدث مع أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية الخاص بك .شكرا لك ,إدارة معهد إعادة
التأهيل والبحوث بمستشفى ميمولاير هيرمان.
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