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مساندة المريض

 -معلومات للمرضى واقاربهم

مستشفيات منطقة العاصمة توفر خدمة مساندة المرضى
كمساعدة لفهم والتعامل مع المشاكل النفسية واالجتماعية او
الشخصية اللتي يتعرض لها المريض .وتبدء من مشرف شؤون
المرضى وحتى الباحث االجتماعي ،الكاهن/امام ،هيئات األصول
العرقية ،مدارس المرضى ،المعالج النفسي الخ.
كيف أجد (مساندة المريض)؟
على الموقع االلكتروني
www.regionh.dk/patientstoette
يمكنك ان تجد توضيح حول خدمة المريض المتوفرة في
مستشفيات منطقة العاصمة.
يمكن أيضا ً ان تجد وسائل مساعدة يمكن ان تبين كيف يمكنك
كمريض او كقريب لمريض ان تتعامل مع األعراض والتحديات
النفسية المصاحبة للمرض .وتشتمل هذه الوسائل على تجارب
المرضى اآلخرين وكيف تعاملوا مع امراضهم ،ونصائح
لألقارب ،كتب ،برامج إذاعية او تلفزيونية.
هل ترغب باالنضمام الى لجنة المرضى؟
يقوم مركز أبحاث متعدد التخصصات لمساندة المرضى
() Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte
بإدارة اللجنة ،حيث يقوم المرضى واألقارب بمناقشة مواضيع
متعددة تخص مساندة المريض .يمكن على سبيل المثال ان
تكون المساعدة في العودة الى العمل بعد فترة المرض ،او كيفية
اطالع األوالد ومناقشتهم فيما يخص المرض وغيره.
االجتماعات ليست للعالج ،ولكن لتبادل الخبرات والتجارب،
والتي يمكننا استخدامها لتحسين الخدمات للمرضى.
يتم عقد االجتماعات حسب الحاجة ويتم اإلعالن عنها على
صفحتنا على االنترنت
www.regionh.dk/patientstoette

هل ترغب بمعرفة المزيد؟
مركز األبحاث متعدد التخصصات لمساندة المرضى هو مركز
أبحاث تابع لمنطقة العاصمة ،مهمته جمع المعلومات عن الحالة
النفسية واالجتماعية والوجودية والمساندة من الناحية الدينية
للمرضى او أقربائهم وموظفي الصحة.
مركز األبحاث ال يقوم بتوفير رعاية مباشرة للمرضى ،ولكن
يساعد مركز مساندة المرضى في المستشفى بزيادة معرفتهم
باإلجراءات المطلوبة.
إذا كانت لديك اي أفكار جيدة وإضافات او مساهمات لعمل
المركز او كنت ترغب بمعرفة المزيد ،نرحب باتصالك.

يمكن ان تجد مراكز مساندة المرضى في منطقة العاصمة
على صفحتنا على االنترنت
www.regionh.dk\patientstotte
حيث يمكنك الحصول على ملخص حول خدمات المرضى
في منطقة العاصمة ،قم بمشاهدة فلم قصير حول الخدمات،
والعثور على أدوات تساعد في التعامل مع المرض.

مركز األبحاث متعدد التخصصات لمساندة المرضى

Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte
Afsnit 7621, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Telefon: 34457592
Email: rh-patientstoette@regionh.dk
www.regionh.dk/patientstoette
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كيف تتم مساندة المريض؟
عندما يتعرض الشخص لمرض شديد ،او يتعرض الى حادث او
يصاب بمرض مزمن سوف تخطر بباله الكثير من األسئلة مثالً
(لماذا انا)( ،هل سأموت بسبب هذا المرض) ،او ( هل سأستعيد
حياتي الطبيعية ) ؟

من خالل االجتماعات نقوم بتدريب وتهيئة بتدريب وتهيئة
مرضى لالنضمام الى لجنة المرضى.
إذا كان لديك رغبة لالنضمام الى اللجنة يمكن الحصول على
المزيد من المعلومات من صفحتنا على االنترنت.

