
    مستشفيات ساندويل وويست برمنغهام

 

 طريقة جديدة لحجز مواعيد

 المتابعة الخاصة بكم 
 معلومات ونصائح للمرضى

 المرضى الخارجيون
بحيث إذا كان موعد مراجعتك القادم خالل مدة تزيد عن ستة أسابيع سندعوك لإلتصال بنا  المتابعة مواعيد لحجز جديدة طريقة لقد اعتمدنا

 حلول هذه المدة. وهكذا يمكنك اإلتفاق معنا على تاريخ وساعة الموعد الذي يناسبك. إقتراب عند

 
 .العيادة مغادرتك قبل موعدك يتم تحديد سوف المقبلة الستة األسابيع غضون في بك الخاص المتابعة موعد إلى بحاجة كنت إذا

 
 رسالة نطلب فيها اإلتصال بنا لتحديد موعدك القادم.نرسل إليك  سوف أسابيع ستة بعد موعدك إلى بحاجة كنت إذا

 

 ؟موعدي لحجز أفعل أن يجب ماذا
 أو وساعته موعدتاريخ ال لتحديد مديرية الصحة من رسالتك تلقي عند بنا هاتفيا   االتصال عليك أسابيع ستة بعد المقرر موعدك كان إذا

 .الرسالة تاريخ من سبوعينأ غضون في بذلك القيام عليك. موعدك إللغاء

 
 سوف نرسل إليك رسالة نصية لتذكيرك إذا كنت قد قمت بتزويدنا برقم هاتفك المحمول.

 

 المستشفى؟ب سيحصل إذا لم أتصل ماذا
 إرسال سيتم الحالة هذه فيوقد يقوم بصرفك من المستشفى.  الصحية ك بمراجعة حالتكطبيبسيقوم عندها  موعدك لتحديد بنا لم تتصل إذا

 .العام ذلك طبيبكسيشرح فيها و لك رسالة

 

 المتابعة؟ مواعيد حجز في الطريقة هذه قامت مديرية الصحة بتطبيق لماذا
 . تغييرها أو إلغاؤها تمي التي المواعيد عدد من حدلك وت إن حجز المواعيد خالل فترة قريبة من حلولها يجعل المواعيد أكثر مالئمة  

 

 اضافية معلومات
من  7414 170 1414رقم  على لدينااالتصاالت  مركزعلى  هاتفيا   االتصال يرجى لمتابعةا ديعامو حجز حول أسئلة ةأي لديك كان إذا

 .السبت أيام مساءا   1صباحا  إلى  9 و الجمعة، إلى االثنين من مساءا   8إلى  صباحا   8 الساعة

 

 اإللكتروني موقعنا زيارة يرجى وخدماتنا مستشفياتنا حول المعلومات من لمزيد

 www.swbh.nhs.uk تويتر على اإلنضمام إلينا أو SWBHnhs@ والفيسبوك 

 www.facebook.com/SWBHnhs. 

 
 رقم على االتصاالت بقسم االتصال يرجى النشرة هذه على تحسينات أو تعديالت ةأي اقتراح في ترغب كنت إذا

 swb-tr.swbh-gm-patient-information@nhs.net  :اإللكتروني البريد أو من خالل  7414 170 1117
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 هذه النشرة متوفرة أيضا  بلغات أخرى

 لقراءة النشرة باللغة التي تفضلهاقم بمسح رمز اإلستجابة السريع 
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