التميز يف رعاية مرض التصلب املتعدد
يف اململكة املتحدة
عيادة الدكتور عدنان األعرجي
التخصصية ملرض التصلب املتعدد

مرحبا بكم يف
عيادتنا التخصصية ملرض التصلب املتعدد

نحن نعلم ان مرض التصلب املتعدد الخاص بك هو فريد من نوعه لك وهذا يعني
يجب ان يكون العالج خاص بك شخصيا ايضا
تقدم خداماتنا املتخصصة للغاية والفريدة من نوعها مجموعه كامله وشامله من الرعاية
ألي شخص يعيش مع التصلب املتعدد ( .)MSولدينا عده سنوات من الخربة يف تقديم الرعاية
االستثنائية للناس الذين لديهم هذا املرض يف منطقه ستوك اون ترينت .تقدم خداماتنا من
قبل فريقنا الحائز عىل جوائز متعددة ويتكون هذا الفريق من أفراد وضعوا مرضاهم يف
مقدمة كل ما يفعلونه ومن القلب.
نحن نستخدم أحدث التقنيات الطبية والعالجات الحديثة مبا يف ذلك جميع االدوية املرخصة،
ويتم دعم املرىض للوصول اىل أعىل قدراتهم للتعامل مع أعراض املرض والعيش بصورة أفضل.
نحن نقوم بتقديم رعاية كامله وشخصيه مصممه خصيصا الحتياجاتك.
وسنرشح بالتفصيل توصياتنا ومقرتحاتنا وسوف نستمع إىل كل االفكار واملخاوف بأعىل قدر من
الرعاية .ونتطلع إىل االستامع منك.
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منوذج الرعاية الخاص بنا

نحن نؤمن بأن العيش مع مرض معقد مثل
التصلب املتعدد ينبغي أن يحفز اتباع نظام
شامل للعالج .برأينا هذا يشمل النظر اىل تجربة
الفرد من كل زاوية :سواء بعالج أو دعم ومساعدة املريض يف جميع متطلبات الحالة التي تشمل االمل
أو التعب إىل الحركة والحالة النفسية.
نحن نعلم من خالل البحث والخربة بأن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خالل مجموعة من املهنيني
الذين ميتلكون مهارات واختصاصات مختلفة يعملون معا
كفريق واحد منظم  ,وهو ما يعرف باسم “الفريق متعدد
التخصصات” الذي هو جوهر منوذج الرعاية يف عيادتنا.
هناك الكثري من الطرق املختلفة للتعامل مع املرض ،ونحن
ملتزمون بالعثور عىل الطريقة الصحيحة لألفراد الذين نلتقي
بهم متاشيا مع قيمهم وأهدافهم وخياراتهم الشخصية يف الحياة.
وهذا قد يشمل عالجات لألعراض أو االنتكاسات ،وتغيريات يف
نظام التغذية أو الحركة ،أو عالجات تكميلية وبديلة.
إذا كنت مصابا مبرض التصلب املتعدد ولديك اسئلة أو تريد رأيا
آخرا مبجال التشخيص أو العالج او تقييم طريقة تأثري املرض
عىل حياتك ،فزيارة عيادتنا ستعود بالفائدة عليك.
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