مرحبًا بكم في قسم «األطفال الذين يعانون من الصرع»  -قسم األمراض العصبية عند األطفال

يجب قبول طفلك أثناء مسار عالج المريض :االسم
يمكنك العثور على معلومات المريض هناhttp://www.filadelfia.dk/epilepsihospitalet/boern/patientinformation :
يستقبل القسم المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين  0إلى  18عا ًما للفحص والتشخيص وعالج الصرع .وأثناء القبول ،سيتواصل الطفل مع فريق تابع
للقسم متعدد التخصصات من طاقم تمريض وأطباء وعلماء نفس ومستشارين للمرضى وأخصائيي عالج وظيفي مهني وأخصائيي عالج طبيعي
وأخصائيي تغذية .وسيكون لديك عادة غرفة خاصة أثناء القبول.
عند القبول
تذهب إلى قسم «األطفال الذين يعانون من الصرع» (قسم األمراض العصبية عند األطفال) في Dr. Sells Vej 23, 4293 Dianalund -
.entrance D
http://www.filadelfia.dk/patienter/spoergsmaal -svar/finde-vej
صص غرفة لطفلك وستقوم الممرضة المسؤولة عن التواصل معك وعن إجراء مقابلة القبول ،بعرض المكان عليك وإلقاء التحية
عند وصولك ،ستُخ َ
عليك .ستُرتِب معك الممرضة المسؤولة عن التواصل معك االحتياجات التي يحتاجها الطفل وكيف يمكننا مساعدة بعضنا بعضًا إلنجاز المهام .هناك
جوالت كل يوم اثنين وخميس.
تذكر إحضار
 األدوية (بما في ذلك قطرات العين والكريمات ،وما إلى ذلك) في عبوتها األصلية
 تقويم الحجز وبطاقة التطعيم
 المالبس ومستلزمات النظافة  -وربما تحتاج إلى مالبس رياضية وأحذية رياضية ذات نعال فاتحة اللون وأحذية بديلة
 مالبس نوم ونعال
 اللعب والكتب  -ويفضل األلعاب المفضلة لدى الطفل ،على سبيل المثال الدمى ودمى الدبة تيدي.
إذا لزم األمر ،فأحضر أيضًا
 هاتفًا محموالًً
صا مدمجة ( )CDوأقراص فيديو رقمية ()DVD
 راديو وأقرا ً
الً  -يوجد  WiFiفي القسم.
 كمبيوتر محمو ً
الطعام
صا أو يتناول طعامه باألنبوب أو غير ذلك ،فمن األفضل إحضار طعامك معك في األيام القليلة األولى .يمكننا إعداد
إذا كان الطفل يتبع نظا ًما غذائيًا خا ً
معظم األشياء ،ولكن قد يستغرق األمر بضعة أيام .ويمكنك الطهي في مطبخ الوالدين بالطابق األول ،كما تتمتع المدينة بفرص ممتازة للتسوق محليًا.
وهناك طعام مجاني ألحد الوالدين أثناء القبول.
اإلقامة
لدى أحد الوالدين خيار البقاء مع الطفل طوال الليل في الجناح .وأنت مسؤول عن ممتلكاتك الخاصة .فهناك خزائن في جميع الغرف .ونحن نحيل
الزائرين الذين يرغبون في اإلقامة لليلة واحدة إلى فندق  Comwellفي مدينة  ،Sorøوالذي يُمثل فندق المرضى ألن فندق المرضى الخاص بـ
 Filadelfiaيُعاد بناؤه .يمكن حجز اإلقامة بواسطة البريد اإللكترونيMadogmoeder@filadelfia.dk :
معلومات عملية
ال توجد ساعات ثابتة للزيارة ،ولكن يجب إيالء االعتبار للفحوصات واألنشطة المقررة والحياة بشكل عام في القسم .ومن األفضل إحضار الحفاضات
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المفضلة ألن لدينا نوعًا واحدًا فقط من الحفاضات.
يضم قسم «األطفال الذين يعانون من الصرع» منطقة خارجية جميلة نستخدمها يوميًا للعب والرصد .لذلك نوصيك بإحضار مالبس للمناطق الخارجية.
يُفتح القسم في عطلة نهاية األسبوع الرابعة ،حتى يتمكن المرضى من العودة إلى منازلهم في معظم عطالت نهاية األسبوع .ويمكنك ترتيب ذلك مع
الممرضة المسؤولة عن التواصل معك عند وصولك .عندما نرسلك إلى المنزل في إجازة نهاية األسبوع أثناء فترة القبول ،تدفع مستشفى الصرع
مصاريف نقلك.
تقديم المشورة
هناك مستشار للمرضى ُمعيّن داخل القسم لتقديم المشورة والتوجيهات الالزمة فيما يتعلق بالسلطات العامة.
اقرأ عن الحقوق االجتماعية من هنا
http://www.filadelfia.dk/patienter/patientvejleder/vejledninger
التعليمات
أثناء القبول ،هناك فرصة للوالدين واألقرباء اآلخرين للحصول على تعليمات في الحقوق االجتماعية ،على سبيل المثال .راجع اإلشعار في القسم .إذا
كان الطفل في سن المدرسة ،فنحن نقدم إمكانية االلتحاق بمدرسة خاصة .وذلك يعتمد على نوع القبول .معلومات عن المدرسة:
www.filadelfia.dk/formidling/boerneskolen
سياسة التدخين وشرب الكحوليات
غير مسموح بالتدخين وشرب الكحوليات داخل القسم .ويسمح لك بالتدخين بالخارج.
النقل
هناك مواصالت ممتازة إلى  Filadelfiaبواسطة وسائل النقل العامة .يرجى الرجوع إلى:
www.rejseplanen.dk
بدل النقل
يمكنك تقديم طلب للحصول على بدل نقل عن طريق االتصال بأقرب مكتب نقل في منطقتك .يقيّم مكتب النقل ما إذا كنت تستحق استرداد مصاريف
السفر الخاصة بالقبول والمغادرة.
بعد المغادرة
يتم التخطيط إلجراءات المغادرة معك كولي أمر .وإذا كان يجب على الطفل االستمرار في عيادة خارجية في مستشفى الصرع ،فسيحصل تلقائيًا على
موعد مع الطبيب والممرضة المسؤولين عن التواصل معه.
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