
 اإلختيارية مريض الجراحةلمعلومات 
)Elective Surgery Patient Information( 

 
زويدك  صممة لت شرة م ذه الن وماتبه نت ضمن المرض إضافيةمعل ةى إذا آ ى قائم تظار عل راحات  ان  الج

 .في مستشفى عاماإلختيارية 

يارية مصطلح يطلق على آل العمليات الجراحية     دخول التي يمكن تأخير، وخالف الطوارئ، الجراحة االخت

  . ساعة على األقل24لمدة  إلجرائها المستشفى

 . على تقييم األخصائي الطبي بناًء،ختيارية حسب الدرجة الحرجة لحالتهميتم تصنيف مرضى الجراحات اإل

 ). عاجل– 1تصنيف (العادية يتم إعطاء أولوية للحاالت المصنفة على أنها عاجلة  الظروفوفى 

 :ة لتصنيف مرضى الجراح،، تستخدم على نطاق الدولةللعيادةيفات هناك ثالث تصن

  عاجل–1تصنيف 
 . يومًا أو أقل30  هيلجراحة العاجلةفي حاالت انتظار إل لةالمفضل فترةال

  شبه عاجل–2تصنيف 
 . يومًا أو أقل90  هيشبه العاجلةلجراحة في حاالت انتظار إللالمفضلة  الفترة

  غير عاجل–3تصنيف 
 . شهراًً أو أقل12 هي غير العاجلةلجراحة في حاالت انتظار إللالمفضلة  ةالفتر

صى   بذل أق ة ت شفيات العام ن أن المست رغم م دها وبال راتلإلجه زام بفت ذهلت تظار ه ي  اإلن زم ف ا تلت ، فإنه
 .لمستشفىللحجز باالوقت ذاته بإعطاء أولوية أآبر للحاالت الحرجة التي تحتاج 

 إلتـزامـاتـك
 :فيما يلي الجراحة اإلختيارية  انتظارعلى قائمةتزاماتك آمريض تتمثل ال

ب  ااات شفى به زودك المست ي ت ومات الت ودة بالمعل ادات الموج ي ع اإلجراءات واإلرش ك الت يها تل ا ف ، بم

 .تتعلق ببقائك في لياقة وصحة جيدة

يوم المحدد تماماً        وحض ال  شفى في ال مستشفى ومواعيد  ، وآذلك حضور عيادات ماقبل الحجز بال      ر للمست

 .المتابعة بعد العمليات

 . أي تغيير في بيانات اإلتصال بكبإبالغ المستشفي  
 :غ المستشفىبالإ 

 .مل الجراحة في عدم الحضور لعكرغبتب •
 .دي إلى إلغاء العملية أو تأجيلهابأي ظروف شخصية قد تؤ •
 .)عند إبالغك به( المستشفى لدخول  المقترحلموعدلبقبولك  •



 :إذا فىإبالغ المستش 
 لعمل جراحة إختياريةآخر  عاممستشفىآنت على قائمة اإلنتظار ب •
 مثل العنوان أو رقم الهاتفغيرت بيانات االتصال المتعلقة بك،  •

ك                يد المسجلة ل ى إخفاقك في حضور المواع يترتب عل ذار مبكر و      ،س ول    دون إن رر معق ، رفع اسمك من    مب

 .نتظار وعدم إتمام العملية الجراحيةقائمة اإل

 ناإلتـزامـاتـ
 

 :سنقوم

 .كحالت لبالتأآد من تخصيص ممارس طبي مؤهل ومناسب 

 . إسمك بالقائمةبموقعك في قائمة اإلنتظار في خالل عشرة ايام من وضعبإبالغك  

 .إجراء العملية خالل فترة اإلنتظار اإلفتراضيةباالتصال بك إذا لم يتم  

ى ال      تحويلك إل نتظار للجراحات اإلختيارية في مستشفانا أو في    أقصر قائمة ا  له  تخصص الطبي الذي     مب

 .مستشفى عام آخر

ام                 ومات المناسبة لممارسك الع ر المعل تأآد من توفي تعلق بإجراءات التحويل، أوقات        )GP(بال يما ي ، ف

 .االنتظار وأفضل طرق التعامل مع حالتك

 .رر دون مبآثر من مرتينأل إجراء العملية في الموعد المقرر وعدم إلغاء حجزك 

 )GP(إلتـزامـات ممـارسـك العـام 

 
ام شريك مهم في موضوع رعايتك الصحية، نحن ننصح بشدة أن تراجع الممارس العام بانتظام                 ممارسك الع

 :سيقوم الممارس العام بعمل اآلتي. الجراحية العمليةخالل فترة انتظارك لموعد 

 .الجراحية العمليةمساعدتك على البقاء في لياقة وصحة جيدة حتى موعد  

شفى في حالة             ساعدة في التواصل مع المست  حالتك خالل فترة انتظارك لموعد      في رييغ ت أي  حدوث الم

  .الجراحية العملية

إبالغ الممارس العام المختص بحالتك بال         نقوم ب أثناء  تتعلق برعايتك الصحية والتعامل معها       التي معلوماتوس

 .نصحنا أنت بغير ذلكما لم ت، فترة انتظارك وبعد إجراء العملية

 الصحة لوالية غرب استراليا  إنجاز شعار

 : أرقام المستشفى
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