معلومات عن العملية الجراحية

الموضوع :يوم إعالمي أ
للطفال

Beter voor elkaar

يوم إعالمي أ
للطفال
توف� جماعي للمعلومات
ي
أ
مث�ا بالنسبة لك ولطفلك وسيكون لديكم
قريبا سيدخل طفلك مستشفى إكازيا لعملية جراحية .وذلك المر سيكون حادثا ي
الكث� من أ
السئلة والشكوك.
ي
أ
العالمي يشكل جزءا مهما
من المهم أن تكون مستعدا تماما للعملية الجراحية المر الذي ينطبق عىل طفلك أيضا .واليوم إ
من االستعداد الجيد.
الربعاء بعد الظهر يتم تنظيم لقاء إعالمي ف� الساعة  14:00أ
كل يوم أ
للطفال الذين تت�اوح أعمارهم ي ن
ب�  3و 12سنة
ي
تقريبا .أ
ف
العمار المتفاوتة يتم أخذها � ي ن
والعالم يستغرق نصف ساعة تقريبا.
ع� االعتبار .إ
ي
أ
ئ
ت
ومر�.
خالل إ
ال� ستحدث يوم دخول طفلك للمستشفى بشكل سمعي ي
العالم يُعرض عليك وعىل طلفك ما هي المور ي
أ
توف� المجال لك ولطفلك لطرح السئلة.
وسيتم ي
تب� من العديد من البحوث والتجارب المختلفة أن كل أ
لقد ي ن
تحض�هم بشكل جيد ،يكونوا أقل خوفا مما
الطفال الذين تم
ي
أ
أ
كث�ا وال يتم مفاجأتهم عندما
سيحصل إليهم يوم دخولهم للمستشفى .هكذا لم يتم إتاحة الفرصة للطفال لن يتخيلوا ي
يذهبون إىل غرفة العمليات.
الباء أ
إضافة إىل ذلك فإن آ
والمهات يريدون أيضا أن يعرفوا ماذا سيحدث ف ي� تلك اليوم.
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العالم الفردي
إ
ت
بالجراءات بشكل فردي.
تأ� مع طفلك ليتم إعالمكم إ
هناك دائما إمكانية أن ي
ن
ث
يعا� من
مثال عندما يكون طفلك عمره أقل من  3سنوات (بالرغم من السن ننصحكم بهذا) ،أو أك� من  12سنة ،أو عندما ي
اضطراب ما ،أو إذا كنت ترغب ذلك.
أ
الرعاية ت
العالم بطريقة تناسب عمر وتطور طفلك.
ال�بوية للطفال بإمكانها أن تقدم إ
ال�بوية أ
فبإمكانك أن تتصل هاتفيا بقسم الرعاية النهارية وتحديد موعد مع الرعاية ت
للطفال.
ف
بإمكانك أن تقوم
«نانت� ف ي� المستشفى» و»البوظة لماتهايس» أو من
ي
بتحض� طفلك ي� البيت من خالل قراءة كتب له مثل ي ي
ت
خالل إلقاء نظرة عىل موقعنا عىل االن�نيت.
ال�بوية أ
يمكنك دائما االتصال بالرعاية ت
للطفال لطرح أسئلة عن االستعداد الجيد.
ف
ف
نتم� أننا ن
ن
القص�ة) ف ي� الطابق الثالث من
والقامة
العالمي ي� قسم ( 4CJالرعاية النهارية إ
س�اك وطفلك ي� اليوم إ
ي
المستشفى.
نرجو أن ال ض
تح�وا معكم أية إخوة أو أخوات ،ألننا نريد أن نركز اهتمامنا عىل طفلك وعليك كامال.
ف
العالمي!
إىل اللقاء ي� اليوم إ
أ
شانتال فان نيوينهاوزين ،الرعاية ت
ال�بوية للطفال 4CJ
(الرعاية ت
ال�بوية 4CJ
(010 297 52 24

3

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Informatiemiddag operatie kinderen (Arabisch)
800331-AR / 2015-08

