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المُرفقات

سيدي العزيز ،سيدتي العزيزة،
كما قد تكونوا سمعتم ،لقد أفلس مستشفى  MC Slotervaartولم تنجح عملية إعادة تشغيله وإدخاله في الخدمة
مرة أخرى .يؤسفنا إبالغكم بأنه سيتم إغالق مستشفى  .MC Slotervaartسبب إرسال هذا الخطاب إليك هو:
 أنه تمت مُعالجتك مؤخرً ا في مستشفى  ،MC Slotervaartأو ألنه تم إلغاء موعد كان مُح َّد ًدا لك في المستشفى ،أو كان من المُخطط تحديد موعد لك للحضور إلى المستشفى.ال يمكننا االستمرار في مُعالجتك .ولكن يمكنك مواصلة تلقي العالج في مستشفى آخر أو في إحدى مؤسسات تقديم
خدمات الرعاية الصحية .إذا كانت قد تمت إحالتك إلينا بالفعل ،فستظل هذه اإلحالة سارية .إذا كنت ال تزال تخضع
لتلقي العالج لدى أقسام تخصصات أخرى ،فسوف يتم إمدادك بالمعلومات حول مُعالجتك في رسالة الحقة.
هل أنت واحد من المرضى الذين ما زالوا يتلقون العالج في مستشفى MC Slotervaart؟
إذا كنت ال تزال تتلقى العالج في المستشفى ،فإنه يلزم أن تعرف أنه في  21نوفمبر الماضي ،تم اإلعالن عن الخطوط
العريضة بخصوص المكان الذي سيتولى مسؤولية تقديم خدمات الرعاية لكل تخصص .سوف ندرس ما يعنيه هذا بالنسبة
لك على وجه التحديد .وسوف تصلك قريبًا رسالة حول هذا األمر ،في موعد أقصاه  31ديسمبر .2018
ما الذي ينبغي أن تفعله؟
في الوقت الحالي ليس عليك القيام بأي شيء .إذا عانيت من أي شكاوى طبية ،فيمكنك االتصال بطبيب األسرة أو بإحدى مراكز تقديم الرعاية
الطارئة
خارج ساعات العمل .وفي حاالت الشكاوى التي ُت ِّ
مثل خطرً ا على الحياة ،يمكنك االتصال على الرقم .112
ملفك الطبي
وف ًقا للقانون ،تظل بياناتك محفوظة لمدة  15عامًا على األقل .سيكون هناك مكتب للمعلومات يمكنك التوجه إليه دائمًا لطلب الحصول على
نسخة
من ملفك الطبي .إذا طلبت الحصول على نسخة من ملفك الطبي في الوقت الحالي ،فقد تكون مدة االنتظار أطول من شهر.
بالطبع نتصور أن الوضع الحالي قد ينتج عنه وجود أسئلة لديك بشأن تلقيك لخدمات الرعاية الصحية .سوف نمدك بالمعلومات بأفضل
صورة ممكنة
عبر الموقع اإللكتروني .وإذا كانت ال تزال لديك أي أسئلة ،فيرجى االتصال على الرقم ( 020-5124600خالل أيام العمل في
األسبوع ،ما بين
الساعة  8:00صباحً ا و 4:30مساءًا).
تفضلوا بقبول فائق االحترام،
 Marc van Zantenو Marlous de Groot
مأمورا تفليسة مستشفى MC Slotervaart
(توقيع بخط اليد) (توقيع بخط اليد)
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