
 

 – المتكررة األسئلة 
 والعائالت العمالء

 
 دماغیة بإصابات ینالمصاب تأھیل فریق

  
 

ي هذە البيئة؟1 
ي أن أتوقع وجودە �ن

 . ما الذي �مكنئن
ن تجاە العمالء واأل� وف��ق العمل والتم��ض.  ام من كال الطرفني األ� توقع و�مكن للعمالء و  �مكن لأل� أن تتوقع بيئة �مألها االح��

ببيئة نظ�فة �حرص كٌل من ف��ق بيئة �حرص فيها كل شخص ع� التواصل المستمر مع اآلخ��ن. كما �مكن لأل� توقع التمتع 
 العمل واأل� ع� حٍد سواء ع� الحفاظ ع� نظافتها. 

 

ي اليو�ي المعتاد له/لها؟2 
ي إ� النظام الروتيئن

/ستعود طفلئ�  . مئ� س�عود طف�ي
العنا�ة و�شمل هذە الح��ة ع� سب�ل المثال الق�ام بأ�شطة  يتم �شجيع جميع العمالء ع� التمتع بالح��ة قدر المستطاع. 

)، والذهاب إ� المدرسة والذهاب إ� أما�ن االستجم ام الصباح�ة (غسل األسنان وارتداء المال�س بدًال من ارتداء زي المستش�ن
 و�طعام أنفسهم مع بذل

 أق� ما �مكنهم من جهد. 
 

؟3  ي تأه�ل طف�ي
ي المشاركة �ن

 . ك�ف �مكنئن
ي الخاص بو�ي األمر أو الو�ي واالل امات األخرى، قد تتمكن بعض األ� من ز�ارة العم�ل عندما �سمح وقتحسب الجدول الزمين ن ها ��

ي اليو�ي للعم�ل والذي يتضمن ع� سب�ل المثال أسال�ب التعامل م  ع األلمأو مالزمته دائًما. ُ�طلب من األ� تعلم النظام الروتيين
 . وقلب الم��ض وتغي�ي مال�سه

 

ي غرفة مستقلة؟4 
ي البقاء �ن

 . هل �مكنئن
الحفاظ ع� سالمة الم��ض، والمشكالت الصح�ة  ع� سب�ل المثال:  ف إمكان�ة توف�ي غرفة خاصة مستقلة ع� عدة عوامل. تتوق

 وما إ� ذلك. 
 

ن ع�ي انتظارهها بعد الضغط ع� جرس استدعاء المساعدة؟. 5  ي يتعني
 ما المدة الئ�

ي الوحدة الرد عل�ه واالستجابة لطلب عندما �ضغط أي عم�ل ع� جرس استدعاء المساعدة الموجود لد�ه �مكن 
ألي ممرضة �ن

 ضة المخصصة لك أو أ�ة ممرضة أخرى متاحة قصارى جهدها للرد ع� العم�ل �شكٍل فوري. االستدعاء. ستبذل الممر 
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 . ما �ي أ�ام االستحمام؟6 
ي ثالث أ�ام موز 

ي أل�ام االستحمام للعمالء �ن عة ع� مدار األسب�ع و�ما يتوافق مع أ�ام ذهاب العم�ل عادًة ما يتم وضع جدول زمين
ن ع� األ� توف�ي  للمسبح، إن وجدت.  �مكن استمتاع العم�ل باالستحمام مرات إضاف�ة بمساعدة أفراد أ�ته إذا أرادوا ذلك. يتعني

ة بقائه.  ي العم�ل طوال ف��
ي تك�ن �س العم�ل (توجد غرفة غسل وتتحمل األ�ة مسؤول�ة غسل مال أدوات النظافة والمال�س الي�

 مال�س بالوحدة). 
 

ي مواع�د الذهاب للع�ادة؟7 
 . من �صطحب طف�ي �ن

ي موعد ال��ارة المحددة إ� اختصا�ي المقاو�م وطب�ب األسنان 
من المتوقع أن �كون العم�ل بمصاحبة الو�ي عل�ه أثناء الذهاب �ن

ي الع�ادة وأ�ة مواع�د متابعة محددة للعم�ل خ
ي ب�خطار وال��ارات �ن ارج الع�ادة. س�قوم اختصا�ي العالج الطب��ي والعالج المهين

ي أي جلسة. 
ورة حضورهم �ن ي حالة �ن

ة كاف�ة �ن  الوالدين مسبًقا بف��
 

؟8  ي ي حالة غ�اي�
 . هل �مكن ألحد األخوة البقاء بجوار العم�ل �ن

ال ُ�سمح إال لفرد واحد فقط من  جوار أخ�ه األصغر. عاًما أو أ��� حي� يتسين له البقاء ب 16�جب أن �كون سن األخ أو فرد األ�ة 
 أفراد األ�ة بالمب�ت لمرافقة العم�ل ل�ًال. 

 

 . مئ� يتم إطفاء جميع األنوار بالوحدة؟9 
ي الساعة 

ي غرف جميع العمالء �ن
.). �مكن للعمالء األ��� سًنا البقاء 2200مساًء (الساعة  10ستقوم الممرضات ب�طفاء األنوار �ن

ن  ي غرفهم حي� الساعة  مست�قظني
 ).2300مساًء (الساعة  11�ن

 

؟10  ي المستش�ن
 �ن

ً
ن المتبع ل�ال  . ما هو الروتني

تقوم الممرضات أثناء الل�ل بتفقد الوحدة والق�ام بفحوصات أمن�ة للمر�ن كل ساعة. �عد إجراء الفحوصات كل ساعة ل�ًال إجبارً�ا 
ي الن��ة الل�ل�ة أ�ًضا بما ��ي (حسب الحاجة): التغي�ي للعمالء وتقليبهم ل�ل عم�ل لضمان سالمة كافة العمالء. ستقوم الممرض

ات �ن
 و�طعامهم و�عطائهم األدو�ة. 
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؟WP. ت��ــــح عطلة نها�ة األسب�ع (12  ي
ي الذهاب/ وما موعد عودي�

 ): مئ� �مكنئن
ل.  بمجرد موافقة مقدم الرعا�ة الصح�ة للعم�ل ع� إعطائه ت��ــــح عطلة نها�ة ن األسب�ع، ُ�سمح لهم الخروج مع أ�هم إ� الم�ن

ي 
ي ذلك أن تكون بع�ًدا عن المستش�ن فقط ألن األ� المق�مة خارج نطاق المدينة قد تفضل البقاء مع األ�ة/األصدقاء/�ن قد �عين

ي كل مر 
ن فقط �ن ي عطالت نها�ة فندق أو ما إ� ذلك. ال ُتمنح ت��حات عطلة نها�ة األسب�ع إال لمدة ل�لتني

ة (عادًة ما تكون �ن
ام بمواع�د العالج الخاصة بالعم�ل.  ن ي  األسب�ع) لضمان قدرتهم ع� االل��

ُ�طلب من األ� الرج�ع من ت��ــــح عطلة نها�ة األسب�ع �ن
ت الخلود إ� ) أو قبل ذلك يوم األحد إل�مال كافة احت�اجات الرعا�ة الالزمة للعم�ل قبل وق2000مساًء (الساعة  8تمام الساعة 

.  النوم.  ن عالوًة ع� ذلك،  فالعودة مبكًرا تضمن استقرار العمالء وحصولهم ع� قسط كاٍف من الراحة استعداًدا لصباح يوم االثنني
ي ذلك الوقت. 

ي الغرف المجاورة ممن قد �كونوا نائمون بالفعل �ن
 فإن الرج�ع مبكًرا �قلل من إحداث إزعاج للزمالء اآلخ��ن �ن

 
 

 المرضى األطفال
 

 خاصة الغرف معظم 
 

 
 یتم ما وعادةً  الوجبات قائمة من الوجبات طلب یتم 

 المریض غرفة في الوجبات تناول
 
 

 في البقاء أثناء المدرسة إلى بالذھاب االلتزام یتعین ال 
 المستشفى

 
 

 مریض كل لخدمة المخصصین الممرضات معدل یعتمد 
 واحتیاجاتھ للمریض الصحیة الحالة حدة مدى على

 من یعانون المرضى من العظمى الغالبیة – الطبیة
 للغایة حادة مرضیة حالة

 
 بمعدلٍ  األطباء قِبَل من العمالء فحص یتم – الطبیب 

 تكراًرا أكثر

Holland Bloorview 
 

 مزدوجة غرف عن عبارة الغرف من العظمى الغالبیة 
 الخاصة الغرف من محدود عددٍ  عن فضالً 

 
 من متنوعة مجموعة ضمت معینة وجبات قائمة توجد 

 ردھة في تناولھا ویمكن تقدم التي الخیارات
 االستراحة

 
 المدرسة إلى العمالء جمیع یذھب أن المتوقع من 

 أخرى مرة االنتقال في للمساعدة التأھیل فترة أثناء
 المجتمع إلى

 
 مریض كل لخدمة المخصصین الممرضات معدل یعتمد 

 حتیاجاتھوا للمریض الصحیة الحالة حدة مدى على
 حالة في المرضى من العظمى الغالبیة – الطبیة

 .أكبر بشكلٍ  صحی�ا مستقرة
 

 وأطباء ممارسة وممرضة جزئي بدوامٍ  یعمالن طبیبان 
  الطلب حسب إضافیون
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