
 – بناء ليفربول الصحية
لك وألسرتك 

....فى الداخل

ماهى ليفربول الصحية؟ كيف يمكنك المشاركة
 رؤيتنا لمستقبل الرعاية الصحية فى

المدينة
ما تّم وضعه للتغيير

 نحن نخطط
 لتحسين خدمات

 الصحة والرعاية
 لألفضل – ويمكنك

 أن تكون جزءاً
منه

 نحن نريد أرائكم. تجد بالداخل المزيد من المعلومات عن كيف
ُتدلى برأيك حول ُخططنا

www.healthyliverpool.nhs.uk
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 هى ُخطة لتجويد وتحسين الحالة الصحية لكل فرد فى
 المدينة والتأكد من أّن نظامنا للرعاية الصحية يلبى

إحتياجات جميع الناس، األن ولألجيال القادمة.
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 العيش الصحي الجيد
 – هيا نجعل ليفربول

نشطة
 على مدى الخمسة سنوات القادمة نحن نريد أن
 نجعل ليفربول المدينة األكثر نشاطاً فى المملكة
 المتحدة خارج لندن. هذه هى الطريقة التى نفعل

بها ذلك.

 العناية الرقمية –
 إستخدام إبتكارات
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 خدمات المجتمع –
 أفضل رعاية قريبة
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رأيك، وأن تكون ملماً دعنا نتعرف على
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ليفربول الصحية؟

15

 الرعاية العاجلة
والطارئة

12
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 يف تمت مشاركة
الناس حتى األن؟
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ليفربول الصحية
 خلق نوع صحيح من نظام الصحة والرعاية يعنى حياة

 أكثر صحة وأكثر سعادة لكل فرد. ويعنى أيضاً أّن
 مدينتا العظيمة يمكن أن تحقق إمكانياتها الكامنة. ليفربول

 الصحية هى ُخطة رئيسية، مع التركيز على إحتياجات
 الناس، والتى سوف تساعدنا على تحقيق هذه األهداف،

وجلب منافع للجميع.

 اإلبتكار يمكن أن يساعد الناس فى المحافظة
على صحتهم والقيام برعاية أفضل ألنفسهم.

 كل  ةياعرلا ميدقت  ةيناكمإ نم دكأتلا
 نكمأ ام كلزنم نم ةبيرق وا كلزنم ىف

كلذ.

 تحسين وتجويد خدمات الرعاية العاجلة لتقوم
 بتلبية إحتياجاتنا فى المستقبل وتقديم الرعاية لك

متى وأين ما كنت فى حاجة إليه.

 ما قلته لنا حتى األن – وكيف تكون
ُمشاركا.ً

 التأكد من أّن الناس يتلقون أعلى مستوى
من الرعاية فى الحاضر والمستقبل.



فيما يتعلق بالخدمات الصحية المحلية نحن نحتاج الى أن نعالج معاً القضايا التى 
تواجهنا األن، وتلك التى تلوح فى األفق. التحسينات فى الطب تعنى إننا نعيش لقترة 
أطول، ولكن فى كثير من األحيان إّن السنوات األخيرة تكون مظللة بحاالت مرضية 
طويلة المدى، مثل مرض السكرى وأمرض الرئة. إّن التعامل مع الحاالت الصحية 

السيئة يكون صعباً على الناس وأسرهم، وأّن العدد الكبير منا يتأثر ويضع الكثير من 
الضغط على خدمات الصحة الوطنية.

 فى نفس الوقت، تقدم لنا التكنلوجيا الحديثة فرصاً جديدة لتحسين الخدمات المقدمة
للمرضى، وتغيير الطريقة التى تواجهنا كمرضى فى هذه الرعاية.

ليفربول الصحية  تقودها كل منظمات خدمات الصحة 
الوطنية NHS بالمدينة والتى تعمل عن قرب مع مجلس 

مدينة ليفربول، المسؤول عن الرعاية اإلجتماعية، جنباً الى 
جنب مع الخدمات العامة األخرى ومنظمات المجتمع.

لقد وضعنا ألنفسنا بعض األهداف الطموحة لتحسين 
الصحة وتغيير خدمات الرعاية والصحة المحلية.

 أساساً نحن نريد أن نرى المزيد من الناس فى ليفربول
 يعيشون حياة جيدة لفترة أطول، ولكن هذا ال يعنى

 النظر الى إحتياجات السكان ككل؛ هذا عن ماذا تحتاج
 إليه أنت كفرد. نحن نصف ذلك بأنه الرعاية المتمحورة
 حول الشخص – أن نكون قادرين على اإلستجابة لتلبية
 اإلحتياجات الخاصة بك مع خدمات ُمصممة خصيصاً

 لتكون هى الصحيحة لك بدالً عن حجم واحد يناسب
 الجميع، خاصة لألشخاص الذين يحتاجون الى المزيد

 من اإلهتمام مثل األشخاص المصابون بأمراض طويلة
 األمد، ومسائل الصحة العقلية، وصعوبات التعلم، األفراد

المصابون بالسرطان، األطفال وكبار السن.

ماذا نريد تحقيقه؟
العيش الصحي – مساعدة كل المدينة للتحرك، بحيث يمكننا جميعاً اإلستفادة من تمكين 	 

قوة النشاط البدنى المعروفة لتحسين صحتنا وكيف نشعر.

الرعاية الرقمية واإلبتكار – إستخدام أحدث التقنيات لمساعدة الناس على البقاء بصحة 	 
جيدة، وجعل هذا ممكناً ألجزاء مختلفة من نظام الصحة والرعاية اإلجتماعية لتبادل 

المعلومات لتحسين الرعاية التى يقدموها للمرضى.

خدمات المجتمع – توفير المزيد من الخدمات قريباً من المنزل؛ تحسين الوصول الى 	 
األطباء العموميين GPs  سبعة أيام فى األسبوع، اإلهتمام بشكل إستباقى باألشخاص 
ُيصابون  أن  قبل  اإلهتمام،  من  المزيد  الى  يحتاجون  او  ُعرضة  أكثر  الذين  الضعفاء 
الضرورى  غير  البقاء  وتجنب  فترة  ألطول  أصحاء  ليكونوا  بإصابات،  او  بالمرض 

بالمستشفى.

الرعاية العاجلة والطارئة – أن يكون من السهل الحصول على الخدمة الصحيحة 	 
عندما تحتاج إليها، سبعة أيام فى األسبوع، ومساعدة الناس على تجنب الحضور الى 

او دخول المستشفى إألّ إذا كان فعالً يحتاجون الى أن يكونوا هناك.

خدمات المستشفى – التأكد من أّن جميع مستشفياتنا تقدم مستويات عالية من الرعاية 	 
بإستمرار، من خالل العمل معاً إلنشاء طرق مشتركة للعمل وتبادل الخبرات فى جميع 

أنحاء المدينة.

ما هى ليفربول الصحية؟

 ليفربول الصحية هى خطة كبيرة لتحسين صحة
 الناس فى المدينة، والتأكد من أّن نظام الصحة

 والرعاية يركز على إحتياجات المرضى، ويدعمنا
 أكثر لنبقى أصحاء ألطول فترة، ويوفر أفضل

العالج والرعاية عند الحاجة.

 ليفربول هى مدينة عظيمة مع ماضى ُمشّرف ومستقبل واعد، ولكن
 إذا أردنا اإلستفادة القصوى من هذا المستقبل فإننا نحتاج الى تحسين

 صحتنا؛ والحقيقة هى إّن لدينا مستويات عالية من حاالت صحية سيئة
 مقارنة بأجزاء أخرى من البالد. حتى داخل ليفربول هناك إختالفات

 كبيرة – ومما يثيرالدهشة، إّن الناس الذين يعيشون فى المناطق الفقيرة
 فى المدينة تكون أعمارهم فى المتوسط 12 عاماً أقل من الناس الذين

يعيشون فى المناطق األكثر ثراءاً. هذا يحتاج الى تغيير.

 فى ليفربول نحن محظوظون ألننا لدينا بعض من أفضل الخدمات فى البالد، ولكن
 الناس تواجههم مستويات مختلفة من التجارب وفقاً للمكان الذى يتم فيه عالجهم، فى
 داخل وخارج المستشفى على حد السواء. نحن بحاجة لتغيير ذلك بحيث أينما تتلقى
 رعايتك تكون على ثقة أّن المستويات عالية بأستمرار وأّن الرعاية الخاصة بك فى

أمان.

األطباء المحليون، الممرضون وغيرهم من المهنيين فى مجال الصحة والرعاية 
يعملون مع بعضهم البعض لوضع مقترحات الى ليفربول الصحية. لقد تحدثنا كذلك 

الى سكان ليفربول حول ما يفكرون فيه من األولويات الرئيسية التى وضعناها.
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 إننا نركز على خمسة مجاالت والتى نعتقد أنها 
سوف تساعدنا على تغيير نظام الصحة والرعاية 

فى ليفربول لألفضل:

www.healthyliverpool.nhs.uk - Your chance to have a 
say



العيش الصحي الجيد – هيا نجعل 
ليفربول نشطة

جعل الكثير من الناس نشطاء ُينظر 
إليه على إنه الوسيلة الوحيدة لتحسين 

صحتنا، لذا إننا نركز على ُسبل تشجيع 
األفراد الذين غير نشيطين أن يفعلوا 

أكثر من ذلك بقليل.  

 أن تكون نشطاً – حتى بقدر قليل
 جداً – يمكن أن ُيحدث فرقاً وتأثيراً
 بالغاً على الصحة العقلية والبدنية،

 مما يساعد على تحسين ما نشعر به
 والوقاية من األمراض مثل أمراض
 القلب والسرطان. هذا ال يعنى يجب

 اإلنضمام الى صالة األلعاب الرياضية؛
 قد يكون صعود الدرج بدالً من المصعد

 الكهربائى، النزول من الحافلة مبكراً
 قبل محطة واحدة او السير الى المحالت

التجارية بدالً من ركوب السيارة.

الكثير منا فى ليفربول يعانى من حاالت 
مرضية طويلة األجل مثل مرض 

السكرى وأمراض الرئة. إذا كنت تعانى 
من هذا فأّن القيام بالمزيد من النشاط 

سيساعد فى تخفيف األعراض وتحسين 
نوعية حياتك.

Our aim is that 
by 2021, we will 

be the most 
active major city 
outside London

فيما يتعلق بناحية النشاطات البدنية نجد 
إّن ليفربول متخلفة ومتأخرة عن أجزاء 

أخرى من البالد – فى الوقت الحالى 
عدد قليل منا يقوم بنشاطات كافية 

إلحداث تغيير إيجابى على صحتنا – 
لكننا نريد تغيير هذا الوضع. هدفنا هو 

بحلول عام 2021، سوف تكون المدينة 
من المدن األكثر نشاطاً خارج لندن. 

هذا طلب كبير ولكننا نطلب من الناس 
فى ليفربول أن يكونوا على قدر التحدى 

ويحققوه.
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القصة حتى األن....

إطالق حملة كبيرة – من المقرر أن تبدأ فى وقت 
الحق من عام 2016 - لرفع مستوى الوعى حول 
لماذا يكونوا نشطيين هى لعبة - تغييرعندما يتعلق 

األمر بصحة جيدة،  وتوضح للناس العديد من 
الطرق للقيام بذلك، مع توفيرشئ يناسب كل 

فرد

إنشاء أبطال بالمجتمع ليعملوا مع المجموعات 
واألفراد لتشجيعهم على التغلب على العوائق التى 

تحول دون حصولهم على المزيد من النشاط. 

اإلستثمار فى المشاريع للوصول على تحرك كل 
المدينة؛ بإستخدام الحوافز والتحديات لتحفيز األسر، 

والمجموعات واماكن العمل.

النشاطات  إمكانية  من  للتأكد  المدارس  مع  العمل 
حصص  فى  فقط  ليس  اليوم،  مدار  على  لالطفال 

التربية البدنية.

تشجيع أرباب العمل لمساعدة موظفيهم فى الحصول 
على النشاطات أثناء اليوم العملى.

تشجيع المشى والسير وركوب الدرجات كوسيلة 
للتنقل بدالً من إستخدام السيارة او الحافلة – وسيلة 
جيدة لبناء النشاط البدنى فى حياتك اليومية، وتوفير 

المال.

جعل أكثر من المساحات فى ليفربول خضراء 
لتشجيع الناس أن يكونوا نشطاء. 

مساعدة الناس الذين إعتادوا على المشاركة فى 
رياضة معينة – على سبيل المثال بادمنتون او 

الهوكى التمكن من العودة الى األنشطة المفضلة 
لديهم.

تقديم المنح لفئات المجتمع والقطاع الطوعى لدعم 
المشاريع المحلية والتى تجعل الناس تتحرك.

 نقوم بالعديد من
 األشياء التى تساعدنا
 فى الوصول الى هذا

الهدف بما فى ذلك
القيام بالتمارين الرياضية بغرض الصحة هو المشروع 
الذى يقوم فيه الطبيب العام GP بتحويل األفراد الذين 

يعيشون بحاالت مرضية طويلة األمد الى مراكز األلعاب 
الرياضية المحلية. 

بيل، الذى يبلغ من العمر 82 عاماً ويشارك فى أنشطة 
أنماط الحياة  فى غارستون Garston قال  »بعد أن 

بدأت التمارين مع المدربة ويندى، أعطونى برنامج يناسب 
إحتياجاتى. عندما بدأت المشروع أول مرة كنت اشعر بكآبة 

– كنت دائماً ال أريد أن اخرج من المنزل – ولكن منذ أن 
حضرت الى هنا صار لي عدد  من األصدقاء واصبحنا 
نضحك مع بعض ولنا حياة إجتماعية بعد أن نكمل عملنا.

“عندما أخرج يكون لدي شعور عظيم وأكون على إستعداد 
ألي تحدى يقف فى طريقى. منذ إن إلتحقت بمركز أنماط 
الحياة فى غارستون، تغيرت حياتى الى األفضل. وأشعر 

أننى أكثر صحة وأستمتع بالحياة.”
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ماذا نقول....

الدكتور موريس سميث الطبيب العام فى عيادة 
ماذر أفينيو فى الرتون. هو يقول:

»إّن الفوائد الصحية المحتملة كبيرة جداً إذا 
إستطعنا أن نجعل كل الناس فى المدينة يقومون 

بالقليل فقط من النشاطات البدنية. 

  » سوف تساعد على منع مرض السكرى من
 النوع 2 واألمراض المتعلقة بالقلب فضالً عن

التحسين العام للصحة العقلية.

 »عندما نشير الى النشاطات البدنية » إننا ال نعنى
 تدريبات سباق المارثون -  بالطبع، إألّ إذا كنت

 تريد ذلك – ولكن ببساطة السير لمدة نصف ساعة
يومياً، حتى ولو كان فى فترات لمدة عشرة دقائق.

 »لألشخاص الذين يعانون من مشاكل فى التنفس
 فإّن السير على األقدام يومياً فقط يمكن أن يحسن

 الى حد كبير من األعراض، ويقلل بشكل كبير من
  خطر دخولهم الطارئ الى المستشفى.«

 كيف ساعدت ممارسة التمارين على إحداث تغيير
Bill فى حياة بيل

www.healthyliverpool.nhs.uk - Your chance to have a 
say



 العناية الرقمية – إستخدام
 إبتكارات التكنلوجيا لتحسين

الصحة والخدمات
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ماذا نقوله.... 

الدكتور سايمون باورس، الطبيب العام 
 Green فى مركز طبى فولوود غرين

Fulwood يقول:

إننى أومن بشدة أّن التقنية يمكن أن تحقق 
فوائد كبيرة على الخدمات الصحية المحلية – 
والناس الذين يعتمدون عليها.»من ناحية، إّن 
األجهزة ومعدات المراقبة تساعد الناس على 
الشعور باألمان فى منازلهم، والبقاء مستقلين 

والسيطرة على حياتهم.» وكنظام للصحة، إننا 
نستخدم التكنلوجيا للعمل معاً بشكل أفضل.

على سبيل المثال، عن طريق التأكد من أّن كل 
من يشارك فى رعايتك يمكن أن يرى ىسجلك 
الصحى – بالطبع إذا كنت سعيداً بهذا – ومن 

ثّم يمكننا أن نقدم لك عالجاً أسرع وأفضل، 
وأكثر أماناً.«

تغيرت حالة ديف هاسالم عندما تّم تشخيص 
حالته بأنه ُمصاب بمرض اإلنسداد الرئوى 
المزمن )مرض اإلنسداد الرئوى المزمن(. 

هذا المرضى جعله ُمرهق، الهث ولديه ُسعال 
بأستمرار. لقد كان كذلك قلقاً للغاية ولم يكن يفهم 

ما كان يحدث له بالفعل.  

لقد رتب الطبيب العام GP، للجد الذى يبلغ 
من العمر 67 عاماً أن يتم إدخال وتثبيت 

التكنلوجيا فى منزله وقال إنها أحدثت إختالفات 
عالمية. يقوم الجهاز بإرسال المعلومات الصحية 
األساسية عن طريق فريق من المهنيين الصحيين 

الذين يراقبون حالته.

لقد ساعدت التكنلوجيا ديف فى فهم حالته 
وساعدته أن يتعامل ويتواكب معها.  لقد كان 

مسروراً بمدى فعالية وسهولة إستعمالها. ويقول: 
»حقاً لم يكن إستخدامها بسيطاً. إنه حقاً من 

السهل فهمها. فعالًعملت جيداً – إنها رائعة!«

لقد أمضى ديف وقتاً اقل بكثير فى المستشفى 
)لقد قدره بنسبة تصل الى 60%( ويقول: » 

أن تعرف أّن الشخص الذى يشرف عليك حقاً 
يعرف ما يقوم به هذا كان عظيماً. لقد دخلت 

الى المستشفى مرتين فى هذا العام، وهذا تحسن 
كبير. وقد أحدث فرقاً كبيراً فى حياتنا، وأود أن 

أوصى به ألي شخص.«

كيف ساعدت التكنلوجيا ديف أن يكون 
بصحة جيدة

بالفعل حوالى 40,000  شخص تقريباً  يمكن أن يروا 
سجالتهم الصحية على اإلنترنت، هذا الرقم يزيد بشكل مستمر، 

مما يمكنهم من الوصول الى المعلومات مثل قائمة األدوية، 
تفاصيل الحساسية، وأي نتائج إختبارات. كما يمكن للعديد من 

المرضى حجز المواعيد لمقابلة الطبيب العام GP، وطلب 
تكرار الوصفات الطبية على األنترنت. هذا غالباً ما يكون 

أكثرمالءمة وراحة للحصول على الخدمات بهذه الطريقة، لذا 
سوف ندخل أدوات األنترنت المختلفة بما فى ذلك التطبيقات. 
نحن نعتقد إنه من خالل سيطرتك على صحتك – ومعلوماتك 

الصحية – ستكون لديك فرصة أفضل للبقاء بصحة جيدة. نحن 
على علم إنه ليس كل شخص لديه ثقة فى إستخدام األنترنت، 

لذا فى حالة الضرورة سنقوم بدعم األشخاص ليبدءوا إستخدام 
التكنلوجيا الحديثة.

 إننا ننظر أيضاً فى الطرق التى تعمل بها العديد من المنظمات
 التى توفر الصحة والرعاية اإلجتماعية فى ليفربول والتى

 بها يمكن أن تعمل معاً حتى يتمكن الناس من تجربة الخدمات
 المشتركة. المنظمات لديها أنظمة مختلفة لحفظ معلومات
 المريض، لكننا أدخلنا التقنية الجديدة هذا يعنى إّن الطبيب

 الذى تقابله بالمستشفى يمكن أن يرى سجالتك التى مع طبيبك
 العام، حتى يتمكنوا من عالجك فوراً وبأمان، وال سيما عندما

 تكون هنالك حالة طارئة. وهذا أيضاً يعنى إنك تحتاج أن تقول
 قصتك مرة واحدة فى أي مكان تتلقى فيه رعايتك. نحن فعالً
 نتبادل السجالت عندما يكون مناسباً ونعمل على تعميم ذلك

 قد تكون فعالً قمت بحجز إجازاتك على األنترنت، و تقوم
 بالتأكد من حاالت الطقس من هاتفك الخاص، وتضع

 التلفاز ليعرض لك سلسلة حلقات برنامجك المفضل، ولكن
 هل تعلم كيف يمكن أن تساعدك التكنولوجيا على نطاق

واسع لتحسين خدمات الصحة والرعاية المحلية؟

تقود ليفربول الطريق فى هذا المجال. على مدى 
السنوات القليلة الماضية مى Mi – المبادرة، األكثر 

إستقاللية – جهزت الناس بالمعدات المنزلية المبتكرة 
التى تساعد الناس على الشعور باألمان ويكونوا 

أكثر ثقة فى إدارة أوضاعهم. كما نقوم أيضاً بتركيب 
معدات التكنلوجيا مثل جهاز ضغط الدم وأجهزة 
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مراقبة التنفس للناس فى بيوتهم، حتى يتمكنوا من أخذ 
قراءاتهم بأنفسهم وإرسال النتائج تلقائياً الى الطبيب او 
الممرض الذى يقوم برعايتهم. هذا يعنى أي تغيرات 
فى صحتهم يمكن معرفتها – ومعالجتها – بسرعة 

أكثر، وهذا يعنى تجنب البقاء فى المستشفى.

 أكثر فى جميع مؤسسات الرعاية الصحية والمهنيين الصحيين.
 إننا ننظر أيضاً فى الطرق التى تعمل بها العديد من المنظمات

 التى توفر الصحة والرعاية اإلجتماعية فى ليفربول والتى
 بها يمكن أن تعمل معاً حتى يتمكن الناس من تجربة الخدمات

 المشتركة. المنظمات لديها أنظمة مختلفة لحفظ معلومات
 المريض، لكننا أدخلنا التقنية الجديدة هذا يعنى إّن الطبيب الذى
 تقابله بالمستشفى يمكن أن يرى سجالتك التى مع طبيبك العام،
 حتى يتمكنوا من عالجك فوراً وبأمان، وال سيما عندما تكون

 هناك حالة طارئة. وهذا أيضاً يعنى إنك تحتاج أن تقول قصتك
 مرة واحدة فى أي مكان تتلقى فيه رعايتك. نحن فعالً نتبادل

 السجالت عندما يكون مناسباً ونعمل على إدخال ذلك أكثر فى
جميع مؤسسات الرعاية الصحية والمهنيين الصحيين.

إّن األمن والسرية هى فى صميم قلب هذه الخطة؛ فقط 
األشخاص الذين يشاركون مباشرة فى رعايتك يمكن أن يّطلعوا 
على سجلك الصحي، والمعلومات الحساسة، مثل حالة فيروس 
نقص المناعة، إذا كنت تتلقى عالج ألطفال األنابيب، او تغيير 

الجنس فإّن هذا لن يظهر ابداً. باألضافة الى ذلك، ستكون هنالك 
مستويات مختلفة للوصول للسجالت وهذا يعتمد على األدوار 
التى يقوم بها الناس وماذا يحتاجون لمعرفته حتى يتمكنوا من 

عالجك او التخطيط لرعايتك – على سبيل المثال، الطبيب 
بالمستشفى يحتاج الى اإلطالع على تفاصيل سجلك الطبى أكثر 
تفصيالً من الباحث اإلجتماعى. سوف يطلبوا األذن منك فى كل 
موعد، إذا كنت تريد، يمكنك ان تختارعدم المشاركة فى السجل 
   .GP الطبى الخاص بك عن طريق التحدث الى طبيبك العام



هذه المدينة بالفعل لديها بعض الخدمات المجتمعية العظيمة، 
ولكن فى أغلب األحيان لم تنضم الى بعضها البعض، لذلك 

هنالك منظمات مختلفة ال تعمل معاً كما ينبغى لها. إنها 
تميل الى التركيز على معالجة المشاكل عندما يكونوا الناس 

مرضى بالفعل، بدالً من بذل المزيد من الجهد مبكراً لمنع 
أن يكون الناس مرضى فى المقام األول، او ُمعالجة القضايا 
اإلجتماعيةعلى أوسع نطاق والتى تؤدى الى مرض الناس، 

بما فى ذلك مشاكل الصحة العقلية والشعور بالوحدة. 

إننا نريد تغيير نهجنا. فى قلب هذه التغيرات ستكون ِفرق 
الرعاية المجتمعية، والتى تتكون من األطباء العموميين 
GPs، الممرضيين بالمجتمع، والباحثين اإلجتماعيين، 

والعاملين فى مجال الصحة العقلية وغيرهم من المهنيين، 
والذين تتركز إهتماماتهم على األفراد الذين تّم تحديدهم على 

أنهم ضعفاء وعرضة للتدهور فى حالتهم الصحية. هذه 
الِفرق تدعم بشكل فّعال األفراد الذين يحتاجون الى هذا النوع 

من الرعاية، لتمكينهم من البقاء بصحة جيدة لوقت أطول، 
وأن ال يدخلوا الى المستشفى إألّ إذا كانوا حقاً بحاجة أن 

يكونوا فى المستشفى، وأن يكونوا على إتصال مع مجموعة 
كاملة من الخدمات – الطبية وغير الطبية. يجرى بالفعل نهج 
فريق الرعاية المجتمعية بنجاح وسيتم إنشائه فى جميع أنحاء 

المدينة كلها فى وقت الحق من عام 2016. 

إّن معرفة المشاكل الصحية عاجالً وليس أجالً يمكن 
أن ُيحدث فرقاً هائالً ويعطى الناس فرصة لإلنتعاش 

واإلستشفاء وجودة الحياة فى المستقبل. سنقوم بوضع المزيد 
من الخدمات التشخيصية فى البيئات المجتمعية المحلية، 

ونستهدف مشاريع الكشف المبكر على مناطق فى المدينة 
حيث إننا نعرف إّن الناس فى خطر بشكل خاص من بعض 

الحاالت واألمراض، مثل سرطان الرئة ومرض اإلنسداد 
.COPD الرئوى المزمن

 فى المستقبل، سيكون عدداً كبيراً من الخدمات والتى قد ُتقدم
 األن فى المستشفيات بدالً عن ذلك ستقدم فى المجتمع. هذا
 يعنى أنك قد ترى نفس األخصائي او المستشار الذى قابلته

فى المستشفى تراه فى مكان قريب من منزلك.

 ليس كل األشياء التى تجعلنا مرضى تكون أسبابها جسدية،
 وليست الحلول لتحسين صحتنا يقع دائماً على عاتق خدمات
 الصحة الوطنية. ليفربول لديها شبكة قوية من المنظمات –
 بما فى ذلك منظمات المجتمع والجمعيات السكنية – والتى

 لها دوراً كبيراً فى تعزيز الصحة، الوقاية من األمراض
 ومساعدة الناس على العيش فى إستقاللية. على سبيل المثال،

 لقد ثبت أّن الشعور بالوحدة يمكن أن يكون له تأثير حقيقى
 للغاية على الصحة الجسدية، لذلك تهدف المشاريع الى

 التقريب بين الناس ومعالجة العزلة اإلجتماعية والتى لديها
 القدرة على تحسين نوعية الحياة وجعل األفراد يعيشون

بصحة جيدة.

خدمات المجتمع – أفضل 
رعاية قريبة من المنزل
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الدكتورة جانيت بلس الطبيب العام GP فى عيادة شارع غريى ماذا نقول...
Grey Road Surgery فى والتون. هى تقول:

»لدينا بعض الخدمات المجتمعية الرائعة فى هذه 
المدينة، والتى توفر بالفعل رعاية عظيمة للسكان 

المحليين، ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل ونجعل 
الكثير من التغيرات. نحن بحاجة الى جمع كل عناصر 

الرعاية المختلفة التى يتم توفيرها خارج المستشفى، 
وتغيرها الى األفضل بطريقة مفيدة للمرضى والمهنيين 

الذين يقدمون لهم الرعاية.

»وفى نفس الوقت، نحن بحاجة الى تغيير فى النهج 
الذى نتبعه، حتى يتسنى لنا التفكير فى المقام األول 
فى كيفية منع ووقاية الناس من األمراض، بدالً من 
التركيز على عالجهم عندما يصابون بالمرض. هذا 

قد يعنى دعم الناس لتحسين أنماط حياتهم، على سبيل 
المثال عن طريق التوقف عن التدخين، او العمل 

مع هؤالء الذين لديهم ظروف مرضية طويلة األجل 
إلدارة صحتهم حتى يتمكنوا من البقاء على أفضل 
حاله ممكنة، وتجنب دخول المستشفى. بعمل ذلك 

نكون خففنا الضغط على خدمات الصحة الوطنية، 
ولكن الحقيقة ال أحد يريد أن يكون مريضاً الصحة 

الجيدة هى فى مصلحة الجميع.«

شراكة ليفربول لمرض السكرى هى مثال على كيفية عمل المنظمات 
الصحية المختلفة معاً لتقديم أفضل الرعاية للمرضى المحليين.

إّن مرض السكرى هو مشكلة كبيرة للناس فى ليفربول. أكثر من 23,000 
منا ُمصابون بالسكرى، ويتوقع أن يزيد هذا العدد الى ما يقارب 40,000 

فى خالل ال 15 سنة القادمة.

لقد إنضم مستشفى إينترى التعليمى ومستشفى ليفربول وبروودغرين 
الملكى التعليمى وصحة المجتمع إنضموا الى بعضهم البعض لتقديم خدمة 

السكرى الجديدة، والتى بدأت فى عام 2015.

يستمر المرضى فى مقابلة المستشاريين، الممرضين، األطباء العموميين، 
أخصائي التغذية واألقدام كما يفعلون سابقاً، ولكن الخدمة األن تقدم رعاية 
أكثر فى العيادات بالمجتمع، بدالً عن المستشفيات، وتقوم بتصميم رعاية 
مناسبة لمرضى السكرى بحيث تلبى إحتياجتهم الخاصة. هنالك تركيزاً 

كبيراً على إعطاء الناس األجهزة ليبقوا بصحة جيدة ويقوموا بإدارة حالتهم، 
كل المرضى يتلقون حزمة من الموارد وخطة رعاية فردية. 

وكجزء من الخدمة، فأّن المتخصصين فى مرض السكرى يعقدون دورات 
تثقيفية فى عيادات األطباء العموميين، لمساعدة أطباء العائلة فى مساعدة 

مرضاهم.

تحسين الرعاية المقدمة  لمرضى السكرى

تقديم المزيد من الخدمات الصحية فى 
المجتمع – أقرب الى منازل الناس – 
هو جزء أساسى من ليفربول الصحية.

على الرغم من أننا نريد من أي فرد فى ليفربول الحصول 
على صحة أفضل، نحن نعلم أّن هنالك مجموعات معينة 
من الناس ربما يعانون بشكل خاص من مشاكل صحية 

ويموتون وهم أصغر سناً. إننا نتطلع الى إتخاذ نهج مختلف 
لتوفير الرعاية التى يمكن أن تحسن حياة الناس، والتى ربما 

فشلت أكثر الخدمات التقليدية أن تحدث تغيراً. فى البداية، 
سوف يركز هذا العمل على السكان المشردين، والذين 

يعانون من مرضى عقلى حاد، واألفراد الذين يعانون من 
مشاكل الخمور المعقدة. نحن نعلم محلياً، إّن األفراد فى هذه 

المجموعات يموتون فى سن أصغر، ويستخدمون خدمات 
الطوارئ أكثر، ويجدون صعوبة فى الحصول على الخدمات 

المناسبة والصحيحة وال يستخدمون بإنتظام الخدمات التى 
يمكن أن تتعرف على المشاكل فى وقت مبكر مثل برامج 

الفحص الطبى الروتينى. إّن إستهداف الرعاية سوف يساعدنا 
على إيجاد الحلول التى تعمل فعالً.
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فى الوقت الحالى يمكن للناس الحصول على الرعاية العاجلة 
والطارئة من أطبائهم العموميين أثناء ساعات العمل، 

الصيدليات، خدمات الصحة الوطنية 111، المراكز االمحلية 
المفتوحة الحضور وال تحتاج الى مواعيد، خدمات األطباء 

العموميين خارج ساعات العمل، 999 وأقسام الحوادث 
. )A&E( والطوارئ

إّن نظامنا للرعاية العاجلة والطارئة ُمعقد ونحن نعرف أّن 
المرضى يعانون فى بعض األحيان ليقرروا أي خدمة هى 
الصحيحة إلحتياجاتهم. وهذا قد يؤدى الى أّن األشخاص 

يستخدمون خدمة ما فى الوقت الذى تكون فيه خدمة أخرى 
أكثر مالءمة لهم، وهذا بدوره يخلق ضغطاً على أجزاء من 
النظام الصحى، وخاصة على ُمستشفياتنا وأقسام الحوادث 

.A&E والطوارئ

الرعاية العاجلة والطارئة

الُمسعفون المتخصصون الجدد يقومون بمساعدة ودعم 
األفراد الذين يتصلون على الرقم 999 دائماً، لمساعدتهم 
فى معالجة المشاكل الخفية التى تجعلهم يلجؤون دائماً الى 

خدمات اإلسعاف. 

 ديريك الذى يبلغ من العمر 77 عاماً ولديه مرض تليف
 الرئة اإلسبستية. وهو يعيش لوحده وهو طريح الفراش
 منذ إصابته  بجلطة دماغية حادة. يقوم ديريك باألتصال

 المتكررعلى 999؛ وطلب سيارة اإلسعاف خمس
 مرات فى غضون 28  يوماً. عندما قام رجل اإلسعاف

 المتخصص بتقييم حالة ديريك وجد أّن حالته تزداد سوءاً،
 لذلك قام باإلتصال على ممرض المجتمع الذى يقوم األن

 بزيارة ديريك إسبوعياً ووضع له خطة رعاية. وتشمل
 هذه الخطة التأكد من أنه لديه الحق فى الوصول الى

 الرعاية المناسبة والدواء عندما تكون لديه أعراض سيئة
  بشكل خاص.

لم يقم ديريك باإلتصال على 999 منذ اول يوم قام فيه 
ممرض المجتمع بزيارته وبدأت حالته تتحسن بإستمرار. 

عموماً منذ إدخال مبادرة المسعفون المتخصصون 
  )NWAS( شهدت خدمات اإلسعاف فى الشمال الغربى

إنخفاضاً بنسبة 80% فى هذا النوع من المكالمات. هذا 
يعنى أّن الخدمة يمكن أن تركز على الناس الذين حقاً 

بحاجة لىسيارة اإلسعاف، وفى نفس الوقت األفراد الذين 
تكون حالتهم مثل ديريك يتلقون رعاية أفضل.

إيجاد الدعم المناسب الى ديريك
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ما نقوله...
الدكتورة فيونا ليمينس الطبيب العام فى عيادة إينترى 

Aintree Park Group. هى تقول:

» إّن الرعاية العاجلة والطارئة هى المسألة التى 
إعتدنا على رؤيتها فى العناوين البارزة. إنها جزء 

هام من نظام الرعاية الصحية لدينا، وإننا نعتمد عليها 
لنكون هناك عندما نكون فى حاجة إليها.

 »نعتقد أّن النظام فى ليفربول يمكن أن يعمل على
 نحو أفضل للمرضى والمهنيين. ويرجع هذا جزئياً

 الى التأكد من أّن الناس يعرفون ماهى الخدمات التى
 ُتقدم وكيفية الوصول إليها، ولكن يمكن أيضاً أن تشمل

 تغيير وتبسيط الخدمات بحيث توفر أسهل الطرق
  لتلقى العالج الصحيح.

 »بالنسبة لألجزاء األخرى من ليفربول الصحية، إّن
 دعم الناس على إدارة حاالتهم الصحية وتجنب دخول

المستشفيات سيكون أيضاً شئ رئيسياً.«

 مراكز الرعاية العاجلة:
 نريد أن نبسط األمور، ونساعد الناس على أن يفهموا

 بوضوح ما هى الخيارات المتاحة لهم عندما يحتاجون
 للرعاية العاجلة. فى بعض الحاالت هذا قد يعنى تغير
 الطريقة التى يتم بها تنظيم والحصول على الخدمات.

 على سبيل المثال، نحن نبحث فيما إذا كانت مراكز
 الرعاية العاجلة، والتى تقدم مجموعة واسعة جداً

 من الخدمات للحاالت التى تكون غير مهددة للحياة
 تقع تحت سقفاً واحداً وتكون حالً جيداً للمرضى فى

  ليفربول.

الرعاية الذاتية:
 يمكننا جميعاً أن نفعل أكثر لنعتنى بأنفسنا فى بعض 

الحاالت البسيطة، بدالً من الذهاب لمقابلة الطبيب العام 
او الوصول الى خدمات أخرى – يعتقد أّن حوالى 

80% من الحاالت الصحية يمكن معالجتها فى المنزل. 
إننا نبحث فى كيفية تعزيز بعض المعينات مثل الموقع 

www.nhs.( اإللكتروني لخيارات الصحة الوطنية
uk( ، وخدمات الصحة الوطنية لغير الطوارئ 111، 

خبراء الرعاية والمشورة بالصيدليات، بحيث عندما 
تشعر أنك يمكن أن تتعامل مع حالتك المرضية او أي 

إصابة تعرف من أين يمكن أن تتحصل على المزيد من 
الدعم والمعلومات.

 إذا تمكنا من دعم المزيد من الناس ليقوموا ’بالرعاية
 الذاتية’ سنكون قادريين على تخفيف الضغط على

 خدمات الرعاية العاجلة والطوارئ وتفريغ مستشفياتنا
لعالج األفراد الذين فعالً يحتاجون إليها.

 :GP خدمات الطبيب العام
فى السنوات األخيرة نجد أّن خدمات الطبيب العام فى 

ليفربول تلقت إستثماراً إضافىياً، بما فى ذلك إمتداد 
ساعات العمل لتفتح فى المساء لوقت أطول، إننا نرى 
خدمات الطبيب العام بوصفها حجر الزاوية فى نظام 
خدمات الصحة الوطنية. ومع ذلك فأّن الطلب يتزايد 

بأستمرار ونحن  نعلم أنه فى بعض األحيان ال يزال 
الناس يجدون صعوبة فى الحصول على موعد لمقابلة 
الطبيب. فى بعض الحاالت هذا قد يعنى أنهم يسعون 
للعالج فى مكان أخرمثل، قسم الحوادث والطوارئ 

A&E. إننا نبحث األن فى أفضل طريقة لتقديم خدمات 
الطبيب العام 7 أيام، بقيادة األطباء المحليين، ونريد أن 

نعرف منك كيف يمكننا القيام بذلك.

خدمة اإلسعاف: 
نعتقد أّن هنالك فرصة سانحة لخدمة اإلسعاف لتلعب 

دوراً كبيراً فى توفير العالج بحيث ال يحتاج المريض 
للذهاب الى المستشفى، وتوجيه الناس الى الخدمات 

المالءمة إذا وجد أّن رجل اإلسعاف ليس مطلوباً 
بالفعل.

إذا كان الناس فعالً بحاجة للذهاب الى المستشفى، 
سيكون هنالك مزيداً من التركيز على أخذ المرضى 
الى أحسن مكان، لتلبية إحتياجاتهم، بالذات بالنسبة 
للحاالت التى تهدد الحياة، والتى قد ال تكون أقرب 

قسم حوادث وطوارئ A&E  على سبيل المثال، إذا 
حدثت لك سكته دماغية فإّن وحدة السكته الدماغية 

المتخصصة ستقدم لك العالج المتخصصى فوراً، وهو 
أمر مهم  إلنقاذ األرواح والحد من اإلعاقة.

عندما نتحدث عن ’الرعاية العاجلة والطارئة’ نحن 
نشير الى جميع الخدمات التى تحتاج إليها عندما 
تكون لديك مشكلة صحية تتطلب إهتماماً فورياً، 

سواء إن كان ذلك إصابة طفيفة او حاالت الطوارئ 
التى تهدد الحياة.

عند مراجعة الرعاية العاجلة 
والطارئة، سوف نركز على األتى:
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كما إننا نريد كذلك أن تكون الخدمات الصحية التى تعتمد عليها 
مستدامة للمستقبل.

ليفربول لديها عدد كبير نسبياً من المستشفيات، وبما أّن هناك جزء 
ممتاز من الرعاية التى ُتقدم، إألّ أّن هنالك أيضاً أوقات يخلق فيها 

النظام الحالى إزدواجية ومستويات متغيرة من الرعاية.

نحن نعتقد أّن الرعاية الصحية فى المستشفيات فى ليفربول يمكن 
أن تتحسن بشكل كبير من خالل إنشاء ِفرق موحدة والذين يعملون 
معاً عبر منظمات مختلفة. على سبيل المثال، بدالً أن تكون هناك 
ليفربول  مستشفى  من  فىكل  القلب  ألمراض  منفصلة  خدمات 
ليفربول،  فى  والصدر  القلب  ومستشفى  إينترى  مستشفى  الملكى، 
فى المستقبل يمكن أن يكون هناك فريق واحد ألمراض القلب فى 
المدينة عبر كافة المواقع. وتكون الفائدة أّن الفريق الواحد يمكن أن 
يتبادل الخبرات والتدريب، وتوظيف أفضل المواهب ذات المعايير 
على  الحصول  من  الخدمات  تمكين  على  العالية، فضالً  السريرية 

أفضل الموارد سبعة أيام فى األسبوع. 

سقف  تحت  ُتقدم  خدمات  هى  ليست  المستشفيات  إّن  لنا،  بالنسبة 
الرعاية والعالج  واحد ولكنها على نحو متزايد سوف توفر أيضاً 
فى المجتمع، والعمل فى شراكة مع األطباء  االمتخصص خارجياً 
ونقل  تبادل  على  التركيز  مع  المجتمعية،  والخدمات  العموميين 

المهارات وتوفير أفضل رعاية للمرضى بالقرب من منازلهم.  

 فعالً توجد فى ليفربول صالت قوية بين الصحة ومؤسساتنا
 األكاديمية. إّن مستشفى ليفربول الملكى الجديد والذى  سيكون فيه
 مركز كالتربرتش الجديد للسرطان، سوف يصبح حرماً للخدمات

 فى  وسط المدينة وللتميز األكاديمي حيث نجد العالج المتطور
 والبحوث السريرية والتنمية المزدهرة. هذا سيؤدى الى جذب

 اإلستثمارات الجديدة مع الخبرات السريرية لليفربول، بجانب
الفوائد اإلقتصادية الكبيرة.

االنواحى التى يركز عليها برنامج مستشفى ليفربول الصحية فى 
األولويات الفورية لتطوير خدمة موحدة وتحسين الخدمات هى 

كاألتى:

• خدمات السرطان 	

• أمراض النساء المعقدة  	

• العناية المركزة لحديثي الوالدة  	

• الرعاية فى حاالت الطوارئ بما فى ذلك الصدمات   	
الكبرى

• أمراض القلب  	

• السكتة الدماغية  	

كل واحد منا يعيش فى ليفربول لديه مصلحة فى خدمات الصحة الوطنية 
المحلية – حتى لو كنت ال تستخدم الخدمات الصحية األن، أنت او أحد 

أفراد عائلتك غالباً بالتأكيد يستخدمونها لحد ما. نريد منك أن تساعدنا فى 
تشكيل هذه الخدمات وكيف تبدو فى المستقبل.

خالل صيف عام 2015 طلبنا من الناس فى ليفربول التعليق على األسباب 
التى نعتقد إّن األمور فيها تحتاج الى تغير، وُمقترحاتنا بخصوص ما قد 

تكون عليه هذه التغييرات. أكثر من 14,000 من إستجاباتكم، أعطتنا قدراً 
كنيراً جيداً من ردود الفعل. فيما يلى بعض األراء التى سمعناها:

 كيف تمت
 مشاركة الناس

حتى األن؟

ما نقوله….

األستاذ الجامعى دونال أّدوغو هو 
إستشارى بالمستشفى. هو يقول:

 »ليفربول الصحية تقدم لنا فرصة لتغير
 الطريقة التى ُتقدم بها الخدمات فى المدينة،

 لخلق نظام بحيث يتلقى جميع المرضى
 الرعاية الممتازة، بغض النظر عن المكان

الذى يتلقون فيه العالج.

» قضى األطباء المحلييون بعض الوقت 
فى النظر فى كيف يمكن أن تعمل الخدمات 

بسالسة عبر مستشفياتنا، ورفع المستوى 
عن طريق ضم كل الخبراء السريريين معاً، 
وتحسين الجودة وتقليل اإلذدواجية المسرفة. 

وقال« نحن فى مرحلة حيث سنضع قريباً 
الُخطط التفصيلية، ولذا إننا نريد األن أراء 
األفراد الذين يستخدمون الخدمات وشعب 

ليفربول، قبل أن يتم وضع المقترحات 
النهائية.«

15 مركز جديد متميز لسرطان الدم )أمراض الدم، علم 14
األورام او ‘H-O’( تكون الخدمة مثاالً لكيف تغير 

ليفربول الصحية الطريقة التى تقدم بها الرعاية. 

 حالياً، يتم عالج مرضى أمراض الدم واألورام 
‘H-O’ بليفربول فى مستشفى ليفربول الملكى 

ومستشفى إنترى معاً. من المقترح أّن معظم هذه 
الخدمات يجب أن تكون معاً فى مركز سرطان 

كالتربيرج الجديد بتكلفة 109£ مليون جنيه 
لخدمات السرطان وتكون فى حرم مستشفى ليفربول 

الملكى التعليمى الجديد.

إّن وضع الخدمات مع بعض بهذه الطريقة يؤدى 
الى خلق تركيز المهارات والخبرات التى من شأنها 

أن تجلب فوائد لسالمة وجودة الرعاية، بالنسبة 
للمرضى أيضاً تكون قادرة على الحصول على 

مجموعة واسعة من خدمات السرطان، والتجارب 
السريرية ودعم شامل فى مركز السرطان الجديد.

خدمة واحدة لسرطان الدم

نحن نريد لشعب ليفربول الحصول على أفضل خدمات 
المستشفيات، وأن تكون الرعاية بنفس المستوى العالى 

أينما يتم عالجهم.
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هل لديك ما تقوله حول ما قرأته هنا؟

ما بين 18 يناير و20 مارس 2016 نحن نجمع أراء الناس فى ليفربول عن 
 ُخططنا لليفربول الصحية. قم بزيارة الموقع اإللكترونى:  

www.healthyliverpool.nhs.uk 
لترسل تعليقاتك على اإلنترنت، ومشاهدة األفالم التى توضح الكثير عن عملنا، 
ومعرفة المزيد عن فرص اإلستماع وجهاً لوجه من األطباء المحليين. إذا كنت 
تحتاج الى معلومات مطبوعة، او تريد هذه الصحيفة بأشكال مختلفة، عليك فقط 

اإلتصال بالرقم: 7357 295 )0151(

Twitter @healthylvpool :يمكنك متابعتنا على تويتر

 تستند هذه الوثيقة على المعلومات  الواردة فى ليفربول الصحية: 
The Blueprint والتى تّم نشرها فى شهر نوفمبر تشرين الثانى 2015. 
ستجد ذلك فى قسم ‘عنا نحن‘ www.healthyliverpool.nhs.uk  تحت 

عنوان ’منشورات’.

دعنا نتعرف على رأيك، وأن تكون 
ملماً

من يقف وراء ليفربول الصحية؟
مجموعة خدمات الصحة الوطنية السريرية المفوضة بليفربول تقوم بتنظم 

خدمات الصحة للناس فى ليفربول، بما فى ذلك العناية التى تتلقاها فى 
المستشفيات وفى المجتمع. ُتعرف هذه العملية بأسم التفويض. إنها تنطوى 
على النظر فى ماهى الخدمات التى يحتاج إليها الناس فى المدينة، والتأكد 

من أّن هذه الخدمات فى مكانها الصحيح. نحن تتم قيادتنا بواسطة مجموعة 
من األطباء العموميين المحليين، كما إّن كل عيادات األطباء العموميين 

تشارك فى ما نقوم به.

 إّن مجلس مدينة ليفربول، والذى هو مسؤول عن الرعاية اإلجتماعية، هو 
 شريك أساسى فى ليفربول الصحية، بجانب كل منظمات الصحة الوطنية

 المحلية، مثل المستشفيات. كما إننا نعمل مع خدمات الصحة الوطنية
 إنجلترا، وغيرها من مجموعات التفويض السريرية المحلية، والمجتمع

   المحلى ومنظمات القطاع الطوعى.

يريد الناس مواعيد خارج 	 
ساعات العمل لمقابلة األطباء العموميين 

والمستشفيات لتقليل الضغط على قسم 
الحوادث والطوارئ ))A&E. كما أخبرونا 
أيضاً إّن إجراءات القيام بتحديد مواعيد مع 
األطباء العموميين تحتاج أن تتغير الى نحو 

أفضل.

القفر قد يثبط الناس من القيام 	 
بالخيارات الصحية والعناية برعايتهم.

الصحة العقلية وخدمات 	 
الصحة العقلية بحاجة الى أن تكون 

أولوية عالية. الصحة العقلية وخدمات 
الصحة العقلية بحاجة الى أن تكون 

أولوية عالية.

يدعم الناس على نطاق واسع  	 
رؤية ليفربول الصحية والنوايا؛ أنت 

األن تريد أن تسمع المزيد من التفاصيل. 

 خدمات
المستشفيات



 
 

Translation available on request. Braille, audio and other 
formats also available. 

 

 من وغيرها الصوت برايل، طريقة. الطلب عند متوفرة الترجمة
.أيضًا متوفرة األخرى األشكال  

 

aনেুরাধ করেল aনুবাদ uপলb আেছ. �iল, aিডo eবং aননানন 
িবননাাo uপলb আেছ. 

 

若有需要时可应要求翻译成中文。盲文凸字、音
频及其他格式的版本也可以提供。 

 

若有需要時可應要求翻譯成中文。盲文凸字、音
頻及其他格式的版本也可以提供。 

 

 به نيهمچن است؛ موجودی فارس به ترجمه درخواست صورت در
.گريدی فرمتها وی صوت ليفا ان،يناينابی الفبا  

 

Traduction disponible sur simple demande. Le braille, 
l’audio et autres formats sont aussi disponibles. 

 

 رانيرگەو ناکان،ينابۆ ب لييبرای رانيرگەو. داواەی ريگوەبەيە ه رانيرگەو
.تيکرەدە ستەردەب شيتری کيوازيش ندەج هاەروەهە و ستنيبە ب  

 

Tłumaczenie dostępne na życzenie. Publikację udostępnia 
się również w formacie Braille'a, audio i innych. 

 

Marka la codsado baa la heli karaa isaga oo turjuman. 
Farta Braille, maqal iyo qaabab kalena waa lagu heli karaa. 

 

Traducción disponible, a pedido. Disponible también en 
Braille, audio y otros formatos. 

 

��،a����aاورaد ��a۔��aد����بa�����a��a����a��درا�اa���a�����a���
 د����بa���۔

 

قل كلمتك
 خالل شهري فبراير ومارس 2016 سنعقد سلسلة من الفعاليات فى جميع أنحاء المدينة، حيث يمكنك معرفة

 المزيد عن ليفربول الصحية من األطباء المحليين الذين يضعوون ُخططنا ويتبادلون معكم وجهات نظركم
وأرائكم

 سيوفر كل إجتماع مقدمة عامة عن ليفربول الصحية، مع التركيز على واحدة من المجاالت الثالثة –
 الرعاية العاجلة والطارئة، خدمات المستشفيات والخدمات المجتمعية. مواعيد، تواريخ وأماكن اإلجتماعات

كما يلى

كيف يمكنك اإلتصال

 الرعاية العاجلة
والطارئة

الثالثاء 15 مارس 2016، 10 صباحا – 1 ظهرًا،
Oakmere Community College, Cherry Lane, Liverpool, L4 6UG

الخميس 17 مارس 2016، 10 صباحا – 1 ظهرًا،
The Quaker Meeting House, 22 School Lane, Liverpool, L1 3BT

الجمعة 18 مارس 2016، 10 صباحا – 1 ظهرا،
Bridge Chapel Centre, Heath Road, Liverpool, L19 4XR

 خدمات
المستشفيات

الخميس 25 فبراير 2016، 10 صباحا – 1 ظهرا،
The Quaker Meeting House, 22 School Lane, Liverpool, L1 3BT

الخميس 3 مارس 2016، 2 ظهرا – 5 مساءا،
Kensington Fields Community Centre, Hall Lane, Liverpool, L7 8TQ

الجمعة 4  مارس 2016، 10 صباحا – 1 ظهرا،
Alt Valley Community Trust, Altcross Road, Croxteth, Liverpool,  

L11 0BS

 الخدمات
المجتمعية

الجمعة 26 فبراير 2016، 10 صباحا – 1 ظهرا،
Oakmere Community College, Cherry Lane, Liverpool, L4 6UG

األربعاء 2 مارس 2016، 2 ظهرا – 5 مساءا،
The Quaker Meeting House, 22 School Lane, Liverpool, L1 3BT

الخميس 10 مارس 2016، 1 ظهرا – 4 مساءا،
Toxteth Town Hall, 15 High Park Street, Toxteth, L8 8DX

www.healthyliverpool.nhs.uk
involvement@liverpoolccg.nhs.uk

0151 247 6409

@HealthyLvpool
#healthyliverpool

healthylvpool

healthylvpool

او إتصل على الرقم 
  www.healthyliverpool.nhs.ukلتقوم بالتسجيل فى واحدة من الفعاليات قم بزيارة:

 involvement@liverpoolccg.nhs.ukالبريد اإللكترونى
0151 296 7537 


