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 مراجعة الخدمات المقدمة
 بواسطة مستشفي النساء

ليفربول

 عمل مشترك مابين مجموعة هيئة  ليفربول الطبية ن اتش اس )سي سي جي(
   ,جنوب سوفتن  سي سي جي ,سوبورت و فورمبي سي سي جي

    نوسلي سي سي جي و مستشفي النساء ليفربول.

 29  يونيو
 الي15

 اغسطس
2016

 لأليجاد أكثر ونشر
وجهة نظركم
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ما الذي يحدث؟
 النظام الصحي الوطني ) ان اتش اس( يقوم

 بمراجعة الخدمات المزودة بواسطة مستشفي  النساء
.ليفربول , وكيف يمكن تحسينها في المستقبل
 الخدمات المقدمة بواسطة مستشفي النساء

: ليفربول تشمل

 علم حديثي الوالدة 
)ا الطفال حدثي الوالدة ناقصين النمو( 

 االمومة
)النساء الحوامل واالمهات الجدد(

 علم امراض النساء 
)االمهات الالتي لديهن مشاكل تؤثر علي جهاز

التكاثر(

 التخذير , العمليات , وحدة عالية االستقالل
)دعم النساء خالل وبعد العملية الجراحية(

 طب االنجاب
 ) مساعدة االناس في الحصول علي الحمل ومعالجة

   العقم(

 علم الوراثة
 )مساعدة الناس في فهم التاربخ الطبي العائلي من

  خالل تاثير جيناتهم الوراثية وكيف احتمالية 
تأثيرها في تشخيصهم وعالجهم(

 

لماذا؟
 القابالت ,الممرضات واالطباء يؤمنون بأن الناس

 ممكن أن يتالقون علي رعاية أفضل اذا قدمت
 .االشياء بشكل مختلف

وهذا يكون بسبب :  

 احتياجات المرضي قد تغيرت

 هنالك طرق جديدة لرعاية المرضي والمعايير
العالية الوطنية

 الرعاية المقدمة بصورتها الحالية صعبة التمويل

كيف يمكن لكم المشاركة ؟
 مابين 29 يونيو و15اغطس 2016 , نحن

  نريد ان نستمع الي أرائكم حول أسباب
 التغير وماأولوياتكم , حتي تسخدمت هذه
.المالحظات في تطوير الخطط المسقبلية

 هذا الديل يحوي علي معلومات كثيرة وعن
.مواضيع مفصلة وكيفية نشر أرائكم
 أسماء المرضي والمعلومات التي قد

 تحدد هوياتهم الشخصية قد عدلت لحماية
 خصوصية الناس , ولكن كل االمثلة

.المستخدمة  كانت من التجارب الواقعية
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 لماذا الخدمات تحتاج
للتغير؟

 النساء الالتي يعانين من الحاالت الصحية
 الخطيرة والتي غير قادرات علي  األنجاب في

 الماضي,االن أصبح من ممكن لهن االنجاب . تلك
 االمهات يحتاجن الي رعاية معقدة خالل فترة

 حملهن , بواسطة فريق عمل غير موجود بمستشفي
 نساء ليفربول . ولهذا السبب يتم تحويل المرضي

 اثناء تلقيهن الرعاية , واحيانا بواسطة نقلهم بسيارة
 االسعاف. وهذا االمر ال يلبي معايير الطبية الوطنية

 . ال تعتبر تجربة جيدة للمريض

 حجم المساحة المطلوبة للعناية لحدثي الوالدة
 تحتاج الي توسيعها  لتلبي مستويات معايير

 الرعاية الجديدة , ولتقليل من خطورة العدوي.
 أزدياد أعداد األطفال الذين كانوا ال يعيشون في
 الماضي , األن اصبحوا يعيشون ,وهنالك العديد
 من حدثي الوالدة يحتاجون الي خدمات صحية
 متخصصة .حاليا المواليد الذين يحتاجون الي

 جراحة يتم أحالتهم بواسطة األسعاف من مستشفي
 النساء ليفربول الي مستشفي الدرهاي لالطفال

     .لالجراء عملياتهم الجراحية

  الكثيرمن النساء الالتي ينجبن االطفال في
.اخرالعمر

 كلما تقدمن النساء في العمر , كان الحمل عليهن
 أكثر تعقيدا , االمر الذي قد  يودي ان تلك النساء

 تحتاج الي رعاية من اخصائيين الذين موجودين في
.مستشفيات اخري

    
 النساء عاما  يعيشن اكثر في العمر , هنالك عدد

 كبير من النساء كبار السن يحتاجن الي خدمات
. النساء والتوليد

 وهذا يعني سوف يكون  هنالك  زيادة علي طلب
 الخدمات , والكيثر من المرضي من هم لديهن

 أحتياجات صحية معقدة يمكن ان يحتاجن الي رعاية
     .من اخصائيين في مستشفي آخر

 أمراض سرطانات النساء والتوليد في أزدياد
.واالطباء يقوموا بعمليات جراحية معقدة لعالجهن

 أحيانا هذه العمليات تتضمن عدد من مختلف
 األخصائيين من مستشفيات أخري , ولهذا يتم أحالة
 النساء المريضة جدا مابين مستشفي النساء ليفربول

    .و مستشفيات أخري خالل مرحلة عالجهن

 :احتياجات المرضي قد تغيرت منذو مضي اكثرمن 20 عام عن افتتاح المستشفي

5 مراجعة الخدمات المزودة بواسطة مستشفي النساء ليفربول



لماذا الخدمات تحتاج الي التغير؟6

 في2014-2015 , اكثر من 800 امرأة ومولود
 تم تحويلهم بواسطة األسعاف من مستشفي النساء

 ليفربول اثناء عالجهن , واغلبهن  حولوا الي
. مستشفي ليفربول الملكي اومستشفي الدرهاي
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  هنالك العديد من طرق الرعاية الجديدة للمرضي ,والمعاييرالعالية علي كيفية
 تقديم الرعاية

.هنالك عدد من التحديات الكبيرة والتي اليمكن حلها من خالل الترتيبات الحالية
 أن بعض الحاالت ,ال تتلقي الخدمات التي ال تلبي المعايير الوطنية والتوجيهات من أجل
 تطبيق أفضل ممارسة مهنية. وهذا يعني أن المرضي قد يكونوا ال يتالقون أفضل رعاية

 .طبية وتجربة خدمية
 أزدياد عدد المرضي وكذلك خدمات التحويالت من والي المستشفيات اخري أثناء تلقيهم

  .عالجهم

العناية الفائقة 
 يفتقر مستشفي ليفربول علي وجود وحدة عناية

 فائقة لتقديم الرعاية للحاالت المرضية الخطيرة .
 وللوصول الي متطلبات المعايير الوطنية , يجب
 وضع الوحدة المستقلة بمستشفي النساء ليفريول

 بجوار وحدة العناية الفائقة. وبهذا يمكن نقل المرأة
 بسرعة من وحدة المستقلة في حال صحتها اصبحت
 سيئة. في الوقت الحالي , حاالت المرضي الخطيرة
  قد تأخذ باالسعاف الي مستشفي ليفربول الملكي او

  مستشفي انتري.

 النساء  و المواليد الذين لديهم الحاالت الصحية
المعقدة

 أزدياد عدد عالج النساء والمواليد أصحاب الحاالت
 الصحية المعقدة والمحتاجة الي رعاية طبية

 متخصصة . وأحيانا  هذه الرعاية المتخصصة
 غير متوفرة في مستشفي النساء ليفربول , ولهذا

 يتطلب نقل الحاالت السيئة باألسعاف الي مستشفيات
 أخري. مثال ,المواليد الذين يحتاجون الي جراحة

 منذ الوالدة  يتم أحالتهم الي مستشفي  االطفال
 الدرهاي  قبل وضعهم في وحدة رعاية حديثي

 الوالدة في مستشفي النساء ليفربول, او معالجتهم في
 وحدة رعاية االطفال الفائقة في مستشفي االطفال

  الدرهاي , وكل هذه الخيارات تعتبر من افضل
      خيارات الممارسة المهنية.

خدمات الدم )علم امراض الدم)
 ألفحوصات  الدم المخبرية تساعد االطباء في
 التعرف علي  مشاكل الجسم , والتأكد من أن

 المريض يحصل علي الرعاية الطبية الصحيحة.
 وهذه الخدمات غير متوفرة  خالل 24 ساعة وعلي

 مدار أيام األسبوع في مستشفي النساء ليفربول.
 وهذا يعني  أن المستشفي يعتمد علي خدمات

  المخبرية من مستشفي ليفربول الملكي . وهذا  أالمر
    يشكل صعوبة في التعامل مع  الحاالت الطارئة.

 

  أهم المشاكل التي تم التنويه عليها من قبل القابالت,
  الممرضات واالطباء هي:



أنيتا
 أنيتا حضعت لعملية  امراض نساء جراحية في مستشفي النساء ليفربول.

 قد حصلت لها مضاعفات أثناء أجراءها العملية ,ولقد احتاجت الي رعاية طبية
 طارئة  من اخصائي الجهاز الهضمي السفلي من مستشفي ليفربول الملكي, أنيتا

 بقيت  لفترة طويلة تحت التخذير في انتظار الفريق الطبي حتي يصل الي مستشفي
 النساء ليفربول للمساعدة في العملية. بعدها أنيتا احتاجت الي الدخول الي العناية
 الفائقة والتي غير موجودة بمستشفي النساء ليفربول. ولهذا حولت المريضة الي

  مستشفي ليفربول الملكي بواسطة االسعاف وأدخلت الي المستشفي لمدة يومين قبل
  العودة الي قسم امراض النساء بمستشفي النساء ليفربول.

 لو أن الفرق الطبية التي تقدم الرعاية الطبية المعقدة  لألمراض النساء
 كانت موجودة جنب الي جنب مع الفرق الطبية الجراحية األخري , لكان

 مدة الوقت المستغرق أقل للحصول علي المشورة الطبية المطلوبة. فتواجد
  هذه الخدمات في نفس المكان لتقديم الرعاية المركزة كان يمكن ان يمنع

 الحاجة للتنقل  بالمرضي داخل المدينة  في سيارة االسعاف.

 تجربة مريض :

 وبالرغم بان المشاكل المالية  ليس
 هي المحرك وراء الرغبة في

 التغير. وحتي اذا كانت االموال
 الموضوع الغير الشاغل, فالقابالت

 , والممرضات واالطباء مازالوا
 ينظرون الي ان يمكن عمل االشياء

 بشكل مختلف لتقدم افضل رعاية
 واكثر أمانا للنساء والمواليد.

 وبالرغم من ذلك الوضع المالي
  يجب يتناول لحماية الخدمات

      مستقبال.
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 الحكومة تدفع جزء معين من االموال عن كل
 خدمة  مقدمة . هذه الكمية من  االموال تخصص

 علي مستوي الدولة. االموال المخصصة الي
 مستشفي النساء ليفربول كان غير كافية لتغطية

مصاريف الخدمات المزودة . في عامي 2015-
  2016 كان هنالك عجز في التغطية المالية  ويقدر

5.8 مليون
 في المستشفيات الكبيرة العامة هذا العجز يعوض
 من اموال  خدمات اخري. والن مستشفي النساء
 ليفربول صغير متخصص  في خدمات امراض

 النساء دون غيرها , فلهذا ليس له دخل من خدمات
 أخري التي يمكن استخدامها للتغطية هذا الجعز

  المالي.مستشفي النساء ليفربول يعتبر واحد من اثنين
                         من المستشفيات المستقلة علي مستوي الدولة.

 المطالبة ضد االهمال الطبي من االطباء الذين
  تركوا العمل بالمستشفي تسبب في زيادة  مصاريف

التامين السنوية الكبيرة.

  طريقة الخدمات المقدمة الحالية  تعتبر غير مناسبة االسعار
  الغرض الريئسي لمراجعة الخدمات لتحسين الرعاية المقدمة للمرضي , ولكن ال نستطيع

تجاهل تصاعد المواضيع المالية الخطيرة التي تواجهه المستشفي.
أهم األسباب الرئيسية وراء الوضع المالي في مستشفي النساء ليفربول تكون:



ليزا وأملي
 عندما كانت ليزا في أسبوعها 20 من الحمل , صورة الفحص اظهرت

 مشكلة بجدار البطن الجنين . وأملي وضعت الجنين  بأجراء عملية قيصرية
 , وحدثت لها صعوبات اثناء الوالدة , وبسسب سوء حالتها الصحية ,تم

  .تحويلها الي مستشفي الدرهاي لالجراء الي عملية جراحية
 ليزا تمكنت ان ترأي ايملي في وقت قصير قبل مغادرتها . وكللت عملية

  ايملي بالنجاح , وبعد يوميين ليزا خرجت من مستشفي النساء ليفربول
  والعودة الي طفلها.

 لو ان المواليد خضعت الي العمليات الجراحية  في غرفة العمليات
 الموجودة بجانب وحدة حديثي الوالدة , لكان من الغير الضرروري

  , من احالة المواليد بواسطة االسعاف الي مستشفي الدرهاي
وعزلهم عن امهاتهم اثناء  تلقيهم الرعاية بعد الوالدة.

 تجربة مريض :

 182 من حديثي الوالدة
حولت في 2014-

 2015 من مستشفي
 النساء ليفربول الي
  مستشفي الدرهاي
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جين
 جين خضعت لعملية جراحية في مستشفي ليفربول الملكي ألزالة الرحم , وجراحة األمعاء

 وزالة المبايض . العملية الجراجية اجريت بواسطة طبيب  اخصائي جراحة عامة وآخر
 متخصص في جراحة سرطنات جهاز االنجاب االنثوي. بالرغم من العناية التمريضية
  التي تحصلت عليها جين , وبعدها تحسنها , اال  أن المريضة كانت غير موجودة بقسم

 الذي يوجد به أخصائي امراض نساء وتوليد.
 هذه العملية اثارة انقطاع الطمث عند جين , ولكن االطقم الطبية كانت غير قادرة علي
  تقديم المساعدة والمشورة المتخصصة لها. جين نصحت بطلب ا ستشارة من مستشفي

  النساء عند رجوها اثناء متابعة مواعيدها الطبية , وبعدها خرجت من المستشفي.

 تجربة مريض :

 في حال ان الفرق الطبية  القائمة علي رعاية المرضي كانت تتطلب الي اتخاذ عمليات
 امراض نساء وتوليد معقدة وكانت هذا  الفريق المتخصص موجود معهم ومع باقي الفرق
  الطبية الجراحية , لكانت مريضة مثل حالة جين ممكن لها ان تتحصل علي رعاية طبية في

    بيئة مستشفي متوفره بها افضل معدات طبية وتحصلت علي المشورة المطلوبة.
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كارال و دانيل
 كارال من منطقة بوتل , وضعت طفل اسمه دانيل في االسبوع 28 بسبب

 المضاعفات اثناء فترة الحمل. بعد والدتها وضع الطفل دانيل في وحدة
 حديثي الوالدة لفترة سبعة اسابيع. واقامة االباء في مستشفي النساء ليفربول
 انشغلت بافراد العائلة الذين يعيشون بعيدا اكثر عن المستشفي, وكانت كارال

  تستخدم الموصالت العامة للوصول الي مستشفي كل يوم. كانت كارال
 تحاول ان تبقي في الوحدة الي اخر مواعيد الحافلة للعودة الي بيتها. كارال
  واجهت الصعوبات في ارضاع الطفل بحليبها الطبيعي , االمر الذي ادي

       الي عدم قدرتها علي االستمرار طويال في عملية الرضاعة الطبعية.

 لو كانت وحدة حديثي الوالدة كبيرة ومزودة بأقامة لألباء ,
  لساعدت كثير من االمهات مثل حالة كارال في البقاء وعدم

  االنفصال عن اطفالهن.

 تجربة مريض :
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 الجودة:
 الخيارات المطروحة سوف تقدم اعلي معايير

 الجودة لرعاية االمهات والمواليد , علي سبيل المثال
  ,من خالل تمكين التوجيهات الوطنية ومتابعة

   افضل ممارسة مهنية.

 الجدوي االقتصادية:
 الخيارات المحتملة سوف تكون عمليا , وتأثيراتها

 علي االطقم العاملة لتقديم الخدمات لالمهات
  والمواليد, ومامدي افضليتها الستخدام مباني االن

  اتش اس.

 المالي:
 الخيارات المحتملة من الالزم توفير خدمات امنة

  وذات جودة عالية وعند تكلفة مالية ممكنة للحاضر
 والمسقبل.

 االوليات المحلية والوطنية:
 مراجعة خدمات النساء والمواليد الجدد هي  جزء

 من برنامج مدينة ليفربول الصحية,  ذات خطة
خمسية سنوات لتحسين مستوي الصحة بالمدينة.

 الخيارات المحتملة سوف تدرس تحت اهداف
 برنامج مدينة ليفربول الصحية, كمثل التركيز علي
 تخصص الرعاية الالزمة في المستشفيات, وتقديم
 خدمات افضل للمجتمعات المحلية اينما كان  ذلك

 ممكن. تلك الخيارات سوف تدرس مقارنة مع
 خدمات االمومة الوطنية , والتي نشرت توصياته

 في فبراير 2016 . خدمات االمومة والمواليد للناس
 في ششر ومرسي سايد تمت مراجعتها بواسطة

  خدمات مشتركة مابين ششر ومرسي سايد لالمهات
   واالطفال.

 اعلنت مجموعة الهيئة الطبية ليفربول أن اتش اس بمراجعة خدمات مستشفي النساء ليفربول في مارس
  2016 . منذو ذلك الوقت , بأن الموسسات الصحية المحلية التابعة الي ان اتش سي تواجه خدماتها

  التحديات , ولهذا وجب االمر في معرفة كيفية عملها في المستقبل.
  اوهذه العملية تتضمن استكشاف كل الخيارات المحتملة , ومن ثم تقليصهن بواسطة اختيار افضل خيار

       مطروح مقابل مجمموعة رئيسية من المتطلبات.

وهذه الخيارات تكون علي النحو التالي:

 هذا التقييم سوف يقدم عدد من الخيارات الممكنة لتقديم الخدمات والتي سوف
  توضع الي العامة لالستشارة الرسمية . وهذا سوف يتضمن استطالع أراء

الناس حول خيارات معينة في المستقبل.
  و نحن نتوقع حدوث هذا االستطالع بنهاية عام 2016 او مع بداية 2017.

 كيف يمكن اتخاذ القرار في
المستقبل؟

ماري وماكس
 عند حضور ماري صاحبة 46 عاما الي مستشفي النساء ليفربول , الجراء عملية
 قيصرية , كانت تعاني من انخفاض في عدد ضربات القلب بسبب مشكلة في القلب

 . ماري تم تحويلها الي مستشفي ليفربول الملكي بواسطة االسعاف وتركيب لها
 جهاز تنظيم القلب. عملية نقل ماري للعودة الي مستشفي النساء ليفربول كانت غير
 أمنة بعد اجراءها لعملية جراحية ,وذلك ان فريق الوالدة  الطبي ذهب الي مستشفي

 ليفربول الملكي للقيام بالعملية القيصرية.  طفل ماكس ولد بالسالمة , وبعد تم نقل
 الطفل الي مستشفي النساء ليفربول للبقاء لفترة قصيرة في وحدة حديثي الوالدة قبل
  عودته مع والده الي البيت. ماري بقيت في المستشفي لمدة اسبوعين وكان تواصلها

       مع طفلها محدود.

 تجربة مريض :

 اذا كانت خدمات االمومة للمرضي الذين هم أالكثر خطوره مثل حالة ماري موجودة
 بجانب خدمات البالغين  في مستشفي ليفربول الملكي او مستشفي انتري الجامعي ,
 لكان من الغير الضروي ان تحتاج ماري الي نقلها بخدمات اسعاف الطواري الي

  مستشفي اخر . ولكان من االسهل لالمهات بان تبقي مع اطفالهن اثناء تلقيهن العالج
         بسبب وجودهم في نفس المكان.
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 من اجل التأكد من ان خدمات النساء والمواليد في
 ليفربول تلبي المعايير الوطنية , فمن المحتمل بان

 المقترحات سوف تتضمن نقل علي االقل بعض
  خدمات الرعاية الحالية المقدمة في شارع كروان

الي موقع او مواقع مختلفة.
 حتي  نكتمل من عملية التقييم لمجموعة مختلفة
 من الخيارات و تجميع االاراء من العامة كجزء

 من عملية التقييم - سوف نضع  في القريب العاجل
  الكثير من التفاصيل حول المقترحات التي سوف

 تخضع الي األستشارة العامة.

هذه المراجعة اجريت بواسطة ان اتش اس
  ,مجموعة الهئية الطبية ليفربول )سي سي جي)

 وبالمشاركة مع مستشفي النساء ليفربول.

 ليفربول سي سي جي مسؤولة عن تخطيط وشراء
 الخدمات المقدمة في المستشفيات و خدمات المجتمع

   الصحية للناس في ليفربول. وهي تتكون من 93
  ممثل عن كل عيادة طبيب ممارس جي بي.

 ليس هنالك أي مخطط القفال هذا الموقع ,حتي في
 حال نقل بعض خدمات مستشفي النساء ليفربول ,

  ومن ممكن  شارع الكروان سوف يستمر في تقديم
الرعاية ان اتِش س في المستقبل.

 وباالضافة الي مرضي ليفربول ,والنساء أللتي
  يعيشهن في سفتون و نوسلي , وكذلك جنوب سفتون

سي سي جي مشتركة في هذه المراجعة.

 عدد من المؤسسات واالجسام األخري شاركت في
 هذه المراجعة, باالضافة مستشفي انتري , مستشفي

 ليفربول الملكي وبرود قرين , مستشفي  الدرهاي
  االطفال , ان تش اس انجلترا و شيشر وبالمشاركة

   مرسي سايد للنساء و االطفال.

ليس هنالك  اطالقا تهديدا  للخدمات نفسها.
  هذه العملية تكون من أجل تقديم ماهو أفضل

  في المستقبل.

 هل بعض الخدمات سوف تنقل
   من مكان النساء ليفربول

شارع كروان؟

  هل مراجعة الخدمات
 سوف يؤدي الي اقفال
مكان شارع الكراون؟

هل الخدمات سوف تتوقف؟

 من الذين سوف يشتركون
في هذا العمل؟
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 خالل يوليو واغسطس سوف سنعقد عدد من
  االجتماعات حيث يمكن لكم االستماع الي بعض
   الناس العاملين في هذا التقييم وتعميم  أفكاركم.

21  يوليو
 مركزجسر شبل ) صالة بول( طريق الصحة,

 العنوان البريدي
 L19 4XR

   ,اجراءات التسجيل والقهوة  عند 1:30 بعد الظهر
ويبدأ االجتماع 2:00 الي 4:00 مساءا.

  
2 اغسطس

 ,بيت بالك بارن ,  مكان بالك بارن
L8 7PE

  التسجيل والقهوه عندالساعة 5:30  أالجتماع
يبدأمن 6 حتي8 مساءا.

 
4 اغسطس

 مركز بال متعدد الثقافات , 68 شارع ميلقراف
L8 2TF

 التسجيل و القهوة 1:30 االجتماع يبدأ  2:00 حتي
4:00 

10 اغسطس
 كلية مجتمع اوكمير,شيرري لين

L4 6UG
 التسجيل و القهوة من ساعة 2:30 ,واالجتماع

  يبدأمن 3 حتي 5 مساءأ

 لتعميم أرائكم , سوي بمأل واعادة االستبيان وارفاقة
مع كتيب المعلومات, او بزيارة

healthyliverpool.nhs.uk 
لمأل االستبيان علي الموقع.

 سنقوم بتعميم المعلومات وتحديثها علي الصفحة
الفيس بوك

facebook.com/healthylvpool 
twitter.com/healthylvpool 

 ولمزيد من المعلومات او طلب الكتيب بمختلف
 االنواع االتصال علي
0151 296 7537  

 معلوماتكم المتحصل عليها سوف تحفظ  بأمان والكتزونيا بواسطة أن هتش أس
 ليفربول سي سي جي ووفقا لقانون حماية البيانات . سوف نستعمل  معلومات

 االستبيان في االتواصل معكم حول عملنا و النظام الصحي في ليفربول. كل
 المعلومات سوف ال تباع او توزع الي أي مؤسسات وألي أغراض أخري. ممكن

 أرسال معلوماتكم الي المؤسسات التي تربطنا معنا تعاقدات قانونية مثل الشركة
  التي تدير منظمومة أتصالتنا .في حال أالمر تطلب تبادل أي المعلومات  ستكون

  فقط ألعراض معينىة ووفقا لالتفاق قانوني. ال يتم االجمع مابين بياناتكم وبين
    بيانات متحصل عيها من مصادر اخري.

االستبيان
  يرجي ارجاع هذه االستبيان كحد اقصاه 15

اغسطس 2016.
  اذا استلمنا االستبيان بعد التاريخ المذكور 

فنأسف بعدم تضمينه في قائمة االستبيانات.
 ال تحتاج الي استخدام ظرف منفصل - فقط

 اثني غطاء الكتيب الي االعلي لتكوين ظرف
  ثم ارسله علي العنوان البريدي المجاني

 وبدون االحتياج الي الطابع البريدي.

كيف يمكن تعميم أرائي؟

   لضمان حجز مكان في االجتماع يجب التسجيل
healthyliverpool.nhs.uk المبدأي في

 او االتصال علي 7537 296 0151
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 مزق الورقة من جهة الخط  المنقط  الظاهر علي طول الورقة

 ارتح هنا
 ارتح هنا

1  ماهوعنوانك البريدي؟

2  اخبرنا من فضلك علي اهتمامك المتعلق بخدمات
  النساء والمواليد 

 انا مستخدم  \ أستخدمت الخدمات
 في حال االجابة  نعم , اختر من فضلك اي الخدمات

استخدمت
 ا. االمومة

 ب. امراض النساء
 ت. الجراحة

 ث. عالج الخصوبة
 ج. االطفال المصابين بامراض خطيرة

 د. الوراثة

 احد االقارب لي استخدم\ يستخدم هذه الخدمات
في حال االجابة نعم , من فضلك اختر احد هذه التجارب

 ا. االمومة 
 ب. امراض النساء

 ت. الجراحة 
 ث. عالج الخصوبة

 ج .االطفال المصابين بامراض خطيرة
 د. الوراثة

 انا احد سكان المنطقة الذين لم  
يستخدم هذه الخدمات

 انا اعمل مع اناس الذين استخدموا هذه الخدمات
 اخري- اذكر من فضلك

3 اذا  كان احد االقاربك قد استخدم هذه الخدمات , من 
  فضلك  اصف كيف كان رأيهم باختيار احد

االجابات السفلية.
 ايجابية جدا   ايجابية

 محايد   سلبية   سلبية جدأ 

7 ماهو عمرك ؟
   تحت 18    25-18    44-26

+76    75-65    64-45   
  افضل عدم االجابة 

8 الجنس؟
انثي    ذكر    ثنائي    أخر  

افضل عدم االجابة  
9 هل تعتبر نفسك علي أنها...

)ممكن ان تختر أكثر من اجابة واحدة)
 انثي  ذكر  افضل عدم االجابة 

  افضل بأن اصف نفسي علي أنها
)يرجي األيضاح من فضلك لو لديك الرغبة)

 بطريقة اخري

10 هل نوع جنسك هو نفس النوع عند تسجيلك بعد 
الوالدة؟

 نعم   ال   ال افضل االجابة
 ال ادري ماذا تقصد من هذا السؤال

تحديد الجنس
11 هل تعتبر نفسك علي انها 

 ثنائي الجنس   مختلف الجنس   مثلي الجنس
 أخر   غير متأكد   أفضل عدم االجابة

12 هل تعتبر نفسك لديك اعاقة؟
 نعم   ال   ال افضل االجابة 
)اكتب من فضلك لو لديك الرغبة)

المعتقد\ الديانة
13 اختر واحدة من الخيارات في االسفل 

 البوذية   مسيحي   الهندوسية   اليهودية
 مسلم   السيخ   ال دين   أفضل عدم القول 

 أخري )حدد النوع اذا كنت ترغب في االجابة)

العرق
14 اين تعتبر نفسك مابين المجموعات العرقية التالية 

 انحليزي اسيوي, اسيوي   بنجالديشي
 بنكستاني   مجموعة لسيوية اخري

 )يرجي الكتابة اذا كانت ترغب في األجابة (

اسود او اسود انجليزي:
 افريقي  كاربين

 أسود من مجموعة اخري )يرجي الكتابة اذا كنت
 )ترغب في األجابة

4  هل في اعتقادك بأن  بالغات أطباء النساء
 بمستشفي ليفربول عن وجود مشاكل طبية واالحتياج 

 لتحسين سالمة المرضي كانت من االسباب المهمة وراء
اهمية  تغير هذه الخدمات؟

 نعم هذه االسباب تعتبر مهمة من اجل التغير
 أنا غير متأكد من هذه االسباب تعتبر مهمة من اجل

التغير
 أنا ال أعتقد هذه األسباب تعتبر مهمة من اجل التغير

5  هل تعتقد بأن التغير في طبيعة احتياجات 
 المريض في السنوات االخيرة يعتبر من المبررات 

   المهمة  بضرورة تغيرهذه الخدمات؟
 نعم هذه االسباب تعتبر مهمة من اجل التغير

 أنا غير متأكد من هذه االسباب تعتبر مهمة من اجل
التغير

 أنا ال أعتقد هذه األسباب تعتبر مهمة من اجل التغير

6  في اعتقادك الي اي درجة من االهمية تعتبر
 المواضيع التالية مهمة لتحسين خدمات النساء

 والمواليد؟ )من فضلك اختر 2 هدفين من القائمة والتي
 تعتقد بـأنها من أهم االهداف ( فقط اختر 2

 سالمة المرضي & الجودة  العالية لرعاية الطبية
 الخدمات تكون أمنة من الجانب المالي

 خدمات رعاية صحية ترضي مستخدميها 
 قرب أماكن الرعاية الصحية من أماكن االقامة

 خدمات متكاملة وفي مكان واحد
 اوقات التنقل

 .......اي تعليقات اخري

صيني او صيني انجليزي:
 صيني   صيني من مجموعة اخري

 )اكتب من فضلك اذا لديك الرغبة ( 
خلفية من عرق خليط:

 اسيوي & ابيض   افريقي اسود & ابيض
 كاربين اسود& ابيض   مختلط اخري

)يرجي الكتابة اذا لديك الرغبة (

مجموعة عرقية اخري:
 عربي   امريكي التيني

  اخري ) يرجي الكتاية اذا  لديك  الرغبة)

 البيضاء:
 البريطانية   اإلنجليزية   األيرلندية

 االسكتلندي   ويلز   البولندية 
 الالتفية   الغجر / المسافر 

 خلفية بيضاء أخرى
)يرجى الكتابة إذا رغبت في ذلك( 

 ارغب في االجابة

 ترغب في التواصل؟
 

 بيمنا هذا الستبيان معد مجهول الهوية , واذا كنت
 ترغب في أدراج ايميك  ضمن القائمة , للسماع عن
 الخطوات القادمة وكل االخبار المتعلقة بالصحة في

 ليفربول , يرجي من فضلك ترك علي قدر االستطاعة
  كل المعلومات للتواصل معكم بمأل البيانات الموجودة

في االسفل.

 االسم:
 االيميل:
الهاتف:
العنوان:

الرمز البريدي:

  االسئلة القادمة هي علي  المعلومات الشخصية , ولكم الخيار في التوقف عن اعطاء االجابات , ولكن  معلوماتك ستكونمراجعة الخدمات الخدمات المقدمة بواسطة مستشفي النساء ليفربول
  مساعدة  اذا ما تكرمت بمالئها.

شكرا علي  مأل االستبيان
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