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مرحبا بكم يف عيادتنا املتخصصة

نحن نعلم أن مرض التصلب املتعدد لدى كل شخص يكون فريد من نوعه ،ونريد التأكد
من أن الرعاية التي يتلقونها تكون فريدة أيضاً.
منوذج الرعاية الخاص بنا
لدينا مجموعة من املتخصصني يف الرعاية الصحية ،يساهم
الجميع مبعرفتهم وخربتهم الخاصة لدعم مرضانا .غايتنا
هي متكني رعاية منسقة ملساعدة األشخاص املصابني مبرض
التصلب املتعدد يف إدارة حالتهم وتعزيز االستقاللية والراحة
باإلضافة اىل الصحة والرفاهية.
الفريق مستعد لالستامع والفهم والعمل املشرتك إليجاد خطة
عالج مخصصة لكل من يعيش مع مرض التصلب املتعدد.
وى اإلعالف عاملتعلقة أدويب أوسط وثائف ال أكرث واملتعمل
أكرثات والرتقيحه .لقة ببع وات.

يستخدم فريقنا الحائز عىل العديد من الجوائز الطرق العالجية
الطبية األكرث فاعلية والعالجات األكرث حداثة حتى يتمكن مرضانا
من معالجة مرض التصلب املتعدد عىل النحو األمثل ،مام يجعلهم
أحرارا ليعيشوا حياتهم.
نحن نعتقد أن العيش مع حالة مرضية معقدة يوجب اتباع نهج
شامل للعالج .بالنسبة لفريقنا ،هذا يعني النظر إىل تجربة الفرد
ملرض التصلب املتعدد من كل زاوية ،املعالجة والدعم واملساعدة
عىل العيش مع جميع جوانب الحالة ،من األمل أو التعب إىل
الحركة وكذلك الحالة العاطفية.
نحن نعلم من البحث والخربة أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي
من خالل مجموعة من املختصني ذوي املهارات والتخصصات
املختلفة الذين يعملون معاً يف فريق متامسك .يُعرف هذا باسم
“الفريق متعدد التخصصات  ”MDTوهو جوهر منوذج الرعاية
الذي تقدمه العيادة.

عند زيارة عيادتنا ،ميكنك أن تتوقع:
1.1تقييم مفصل وشامل لجميع احتياجاتك ،واستبيان جميع
جوانب حالتك وتجربتك.
2.2تقرير طبي واضح ومفصل يلخص جميع النتائج التي توصلنا
إليها مبا يف ذلك فحص التصوير بالرنني املغناطييس MRI
والتقييم متعدد التخصصات.
3.3خطة عالج واضحة تتم املوافقة عليها ومناقشتها معك ومع
عائلتك.

6.6اتفاق معك عىل أفضل مكان للوصول إىل أي دواء أو عالجات
أو معالجات تقرر يف زيارتك ،اعتامدا عىل رغباتك الشخصية
والظروف الخاصة بك.

4.4يتم ارسال التقييم وخطة املعالجة اىل الطبيب املعالج الحايل
لديك للحصول عىل أفضل النتائج املمكنة ،وإمكانية املناقشة
بخصوص هذا األمر مبارشة.

7.7توفري الوقت الالزم ملناقشة أو طرح أسئلة حول أي جانب من
جوانب زيارتك للعيادة أو من التقييم أو العالجات أو ما يأيت
بعد ذلك.

5.5الوصول إىل أحدث األدوية املعرتف بها دوليا والقامئة عىل
األدلة والبحث العلمي مبا يف ذلك ادوية  DMTsوادوية
معالجة األعراض.

8.8اتفاق حول كيف وأين سيتم مراقبة خطة العالج الخاصة بك
للتأكد من أنها تعمل بالشكل األفضل بالنسبة لك.
9.9املناقشة واالتفاق عىل مواعيد املتابعة مع عيادتنا ،إذا كانت
هناك حاجة إليها ،أو طلبها من قبلك.

مرحلة ما قبل التقييم

نستعرض جميع املعلومات الطبية ونتائج االختبارات املقدمة لنا من قبل املراجع ،الشخص الذي
يعيش مع مرض التصلب املتعدد .عند الوصول ،سنطلب أيضً ا من عمالئنا إعطاءنا تاري ًخا مرضياً
مفصل
ً
بكلامتهم الخاصة للتأكد من أننا نفهم متا ًما تجربتهم مع  MSحتى اآلن.

سيتم إجراء تقييمنا من جميع الجوانب يف موعد مع الفريق متعدد التخصصات وبعد ذلك ،ستكون
هناك فرصة ملناقشة جميع النتائج التي توصلنا إليها.
سيتضمن ذلك رش ًحا ألي تشخيص ،أو “تصنيف” أو
“نوع”  MSالذي ميتلكه مراجعنا ،وما يعنيه ذلك من
الناحية العملية.
نحن نهدف إىل التأكد من أن الشخص املصاب مبرض
التصلب املتعدد وأي من األصدقاء أو العائلة ممن هم
معه يف املوعد يتفهم متاماً النتائج التي توصلنا إليها
قبل أن نبدأ يف مناقشة خيارات العالج التي قد تكون
موجودة .من املهم بالنسبة إلينا أن يكون الجميع واثقني
متا ًما من القرارات التي يتم اتخاذها أثناء مناقشتنا
وتقديم املشورة لخطة العالج.

الرسوم واملصاريف

سيتم وضع تكلفة حزمة التقييم عىل أساس عدد االختبارات التي
تحتاجها وعدد املتخصصني الذين تحتاج إىل رؤيتهم أثناء تقييمك.
وبسبب هذا ،ال توجد تكلفة محددة .مبجرد أن نراجع مستنداتك
والفحوصات الشعاعية ،سنعرف ما هي توصياتنا الخاصة بتقييمك،
ومن ثم ميكن أن نقدم تكلفة الحزمة.
لن تشمل رسوم الحزمة تكلفة العالجات املقرتحة بعد تقييمك.
إذا كنت تفضل الحصول عىل العالجات الخاصة بك يف عيادتنا،
فيمكننا تقدير التكلفة الخاص بك مع تقريرك الطبي.
يجب استالم الدفعات قبل إجراء التقييم يف العيادة.

سيتم حساب التكلفة علئ أساس انها تتكون من:
1.1مراجعة كل سجلك ،واملستندات ،واالستامرة الخاصة
بالعيادة التي نطلب منك إرسالها إلينا مقدماً.
2.2مراجعة للتصوير بالرنني املغناطييس  MRIالخاص بك
السابق إذا كان متوفرا.
3.3استشارة تقييم الحالة بالكامل مبا يف ذلك االختبارات
الرسيريه يف العيادة ،إىل مواعيدك مع كل أخصايئ قد
تحتاج إليه.
4.4تقرير طبي متخصص وشامل خاص بحالتك.

األسئلة املتداولة

هل ستكون العيادة مناسبة يل؟

ماذا أفعل؟ وماذا يحدث بعد ذلك؟

إذا كنت تعيش مع مرض التصلب املتعدد ولكن لديك أسئلة،
أو تريد وجهة نظر أخرى ،عىل تشخيصك ،أو معالجة حالتك أو
الطريقة التي يؤثر بها مرض التصلب املتعدد عىل حياتك  ،فقد
تكون زيارة عيادتنا مفيدة.

•يرجى االتصال بنا أو مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين إلخبارنا
بذلك.

عيادتنا مختصة من أجل:
1.1أي شخص يشتبه يف اصابته مبرض التصلب املتعدد ٍأو أولئك
الذين يسعون إىل رأي آخر لتشخيصهم.
2.2أي شخص لديه مرض التصلب املتعدد ويالحظ الكثري من
االحداث يف حالته ،مثل أعراض جديدة أو انتكاسات أو
تغيريات متت رؤيتها يف التصوير بالرنني املغناطييس  MRIمع
العالج أو بدونه.
3.3االشخاص الذين يعانون من مرض التصلب املتعدد والذين
يشعرون ان لديهم أعراض غري مسيطر عليها أو تطور يف
حالتهم املرضية.

•ﺳﻨﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ إرﺳﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺘﻚ ،ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻓﺤﺺ الرنني املغناطييس ،MRI
واﻟﺴﺠﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻤﻟﻼﺣﻈﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻨﺎ.
•سيقوم الدكتور األعرجي مبراجعة جميع مستنداتك واقرتاح
خطة لحزمة التقييم التي ميكن أن تتضمن املزيد من التصوير
بالرنني املغناطييس  MRIأو اختبارات أخرى ،ومجموعة
األخصائيني الذين ستلتقي بهم خالل جلسة العيادة.
•سنخربك بتكلفة حزمة التقييم ،وما أن يتم االتفاق عليها
ودفعها ،سنقوم بحجز تاريخ مراجعة العيادة معك.

ما هي املعلومات التي سأحتاج إرسالها إىل العيادة
قبل تقييمي؟
1.1رسالة اإلحالة من طبيبك املعالج
2.2نسخ من جميع رسائل العيادة السابقة والتقارير الطبية
3.3نسخ من جميع النتائج املختربية السابقة وتقارير التصوير
بالرنني املغناطييس MRI
4.4جميع تصاوير املسح بالرنني املغناطييس املتاحة ليتم تحميلها
عىل موقع خاص آمن
5.5استامرة خاصة سوف نرسلها لك بخصوص حالتك

ما الذي سيتم تضمينه يف حزمة التقييم الخاصة يب؟
سيستمر تقييمنا ملدة  2-4ساعات وسيتم تنفيذه يف جلسة عالجية
واحدة متعددة االختصاصات ،وسوف تشمل :فحص رسيري عصبي
كامل (مبا يف ذلك استخدام مقياس حالة اإلعاقة املوسع (،)EDSS
اختبارات (عىل سبيل املثال الدم أو االدرار)  ،التصوير بالرنني
املغناطييس  ، MRIاملقابالت الرسيرية االضافية مع أعضاء فريقنا
وحسب الحاجة  ،وتقييم كامل للعالج الطبيعي العصبي.

ما الذي سيتم تضمينه يف خطة العالج الخاصة يب؟

هل سأدفع مقابل عالجي معك؟

كام هو الحال مع جميع الخطط الفردية ،ستكون خطة العالج
خاصة بك وباحتياجاتك .من املحتمل أن تتضمن بعض أو كل ما
ييل:

لن يتم تضمني تكلفة العالجات املقرتحة يف حزمة التقييم .إذا
قررت  ،بعد مناقشة خطة العالج الخاصة بك واملوافقة عليها  ،أنك
تريد أن يتم العالج الخاص بك يف عيادتنا بدالً من البلد الخاص بك
 ،ميكننا مناقشة التكاليف املرتبطة بذلك.

1.1العالج الدوايئ املقرتح ألعراضك
2.2العالج املقرتح لالنتكاس
3.3اقرتاح لبدء  /متابعة  /تبديل عالج تعديل املرض ( )DMTإذا
لزم األمر
4.4اقرتاح العالج الطبيعي العصبي اعتامدا عىل مرحلة حالتك
5.5نصيحة حول معالجة أي أمراض مصاحبة (حاالت مرضية
أخرى قد تكون لديك باإلضافة اىل  MSالخاص بك)
6.6نصيحة حول أي تغيري يف منط الحياة مبا يف ذلك النوم والتوتر
والحركة والتغذية

هل الخدمة متاحة للمواطنني خارج اململكة املتحدة؟
ترحب عيادتنا باإلحاالت من خارج اململكة املتحدة .سنبذل
قصارى جهدنا للتأكد من أننا نساعدك عىل إرسال مستنداتك يف
وقت مبكر وبطريقة آمنة ورسية.
ميكننا تقديم أي دعم رضوري للوصول إىل عيادتنا وميكننا أن نقدم
لك خدمة ترجمة إذا تم طلب ذلك مسبقًا.
إذا كنت تفضل الحصول عىل عالجاتك املقرتحة يف اململكة
املتحدة ،فسوف نعرض الرسوم الالزمة للقيام بذلك من
خالل عيادتنا مع تقريرك الطبي.

ماذا عن األخالقيات املهنية والرسية؟

هل أحتاج إىل رسالة إحالة؟

نعالج مرضانا بالرحمة والكرامة واالحرتام واللطف .نعمل بأمانة
ونزاهة تجاه مرضانا وعائالتهم وأصدقائهم .للعمل كفريق أكرث
فعالية ممكنة ،نحن بحاجة إىل تبادل املعلومات حول عمالئنا
بشكل واضح ودقيق مع بعضنا البعض مع االخذ باالعتبار ،نحن:

نعم .للمساعدة يف التأكد من حصولك عىل العالج واملراقبة
املستقبليني اللذين نتفق عليهام معاً ،من املهم ج ًدا أن يتم إبالغ
طبيبك املامرس العام أو أخصايئ الرعاية الصحية املحيل ويساعدنا
عىل التأكد من إمكانية الوصول إليه.

•نأخذ الرسية عىل محمل الجد ،وكل عضو من أعضاء الفريق
يعمل تحت نفس االلتزامات تجاه خصوصية املريض التي
تنطبق عىل جميع العاملني يف الرعاية الصحية املسجلني يف
اململكة املتحدة.

ملزيد من املعلومات ،ملناقشة مزيد من العملية أو لحجز موعد،
اتصل بنا عرب الربيد اإللكرتوين أو الهاتف.

•نتأكد من تخزين جميع سجالتنا بشكل آمن وعدم مناقشة
أي معلومات حول املرىض أو إتاحتها ألي شخص خارج الفريق
دون إذن محدد.
•ميكن أن نؤكد لك أن كل عضو يف الفريق معتمد بالكامل
من قبل الهيئة املهنية القانونية املعرتف بها ويتقيد بالقانون
األخالقي الصارم.
•اﻟﺗﺄﮐد ﻣن أن اﻟﺗرﮐﯾز ﻋﻟﯽ اﻟﺣوﮐﻣﺔ اﻟﺳرﯾرﯾﺔ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑه
وﺗﻧﻔﯾذه ﻟﺗوﻓﯾر أﻋﻟﯽ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻣﻟﮐﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ

كيفية العثورعلينا

تقع العيادة يف ستوك اون ترينت  ،وهي مدينة يف وسط إنكلرتا مع سهولة الوصول اليها عن طريق
الطرق الرسيعة ( ، )M6والقطارات (ستوك-اون ترينت و كرو) وعن طريق  4من املطارات الدولية
القريبة (مانشسرت  ،برمنغهام  ،إيست ميدالند و ليفربول).
تشتهر مدينة ستوك-اون-ترينت بالفخاريات والحدائق الوطنية الجميلة (حدائق .)trentham
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عيادة الدكتور عدنان األعرجي
التخصصية ملرض التصلب املتعدد
“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”.
الدكتور عدنان االعرجي استشاري يف مرض التصلب املتعدد
تابعونا      @alarajims
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