
  
 
 
 

معلومات الخروج من المستشفى بعد 
  19اإلصابة بالكوفيد 

  معلومات تخص المرضى
  الرعاية المتكاملة
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  بأننا نحدث الفارقفخورون 
SHEFFIELD TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST  

 



   4من  2صفحة 

تم توفير هذه النشرة إلعطائك النصائح والمعلومات حول المتابعة بعد إقامتك في مستشفيات شيفيلد 
  .19" وتشخيص إصابتك بالكوفيد Sheffield Teaching Hospitalsالتعليمية "

 
  ماذا سيحدث اآلن؟

 بسرعة مع تأثيرات قليلة أو منعدمة على المدى الطويل. 19يتعافى بعض األشخاص من الكوفيد 
أسابيع قبل البدء في العودة إلى الحالة  8-6بالنسبة لآلخرين، قد يستغرق األمر ما يصل إلى 

صغيرة من األشخاص، يمكن أن تكون التأثيرات أطول أمًدا، مع في مجموعة  الطبيعية مرة أخرى.
  ".Long Covidأسابيع، وهذا ما يسمى أحيانًا الكوفيد الطويل " 8استمرار األعراض ألكثر من 

 
  ماذا سيحدث بعد ذلك؟

  سيتلقى طبيبك العام ملخًصا حول إقامتك ويشمل ذلك أي
  ة من هذه النشرة.سيحصل أيًضا على نسخ عالج تلقيته في المستشفى.

ربما تمت إحالتك إلى أحد فرق المجتمع لدينا لدعمك في عملية التعافي، إذا كان األمر كذلك، 
  فسيتواصلون معك قريبًا.

  ربما تتم متابعتك أيًضا من قبل فريق االستشاري المتابع لحالتك في
  أسبوًعا بعد خروجك من المستشفى. 12-6عيادة خارجية في أول 

 
  أتصل إذا كانت لدّي مخاوف أو أسئلة حول قدرتي على التعافي؟ بمن يجب أن

 19٪) في تجربة أعراض ما بعد اإلصابة بالكوفيد  10-5قد يستمر عدد قليل من المرضى (حوالي 
  والتي يمكن أن تشمل من بين أمور أخرى:

  سعال ال يزول •
  ضيق التنفس •
  ألم في العضالت •
  سرعة في خفقان القلب وإرهاق •
  اغ أي فقدان التركيز أو مشكالت في الذاكرةتشويش الدم •



   4من  3صفحة 

إذا كنت تعاني من أي من هذه اآلثار طويلة المدى، فيرجى االتصال بطبيبك حتى يتمكن من 
تأثير سوف تكون قادًرا أيًضا على تقييم مدى  استبعاد أي أسباب طبية أخرى متعلقة بأعراضك.

  عليك. 19الكوفيد 

  سيطرح عليك طبيبك العام أسئلة حول صحتك وعافيتك بما في ذلك:

  حياتك وموقفك االجتماعي •
  تغييرات في حالتك المزاجية أو مشاعرك وانفعاالتك •
  تغيرات في قدرتك على التحرك وممارسة األنشطة أو القدرة على االعتناء بنفسك •
  والتواصلتغيرات في نبرة الصوت والبلع  •
  تغييرات في تناول الطعام وفي الوزن •
  مشكالت متعلقة بذاكرتك وبالتركيز •
  أي مشكالت صحية أخرى أو أعراض تكون قد تطورات وظهرت •

 Sheffieldلدعم األشخاص الذين يعانون من مشاكل مستمرة، يدير مستشفى شيفيلد التعليمي "
Teaching Hospital ة بالكوفيد في شيفيلد "" مركز إعادة التأهيل بعد اإلصابSheffield 

Post Covid Rehabilitation Hub."  سيتمكن طبيبك من إحالتك إلى هذه الخدمة إذا كان
  يعتقد أن ذلك سيجدي نفعًا.

  سيتواصل معك أحد أعضاء الفريق.
 

  ما نوع المساعدة المتاحة من مركز إعادة التأهيل بعد اإلصابة بالكوفيد؟
  ستحصل على ما يلي:

  نصائح وإرشادات لمواصلة إدارة األعراض التي تظهر عليك •
  عرض برنامج إعادة التأهيل من أحد فرقنا المجتمعية •
  موعد مع طبيب استشاري إعادة تأهيل لمراجعة حالتك وتقييمها •



  كيف يمكنني االتصال بالمركز؟
بعد  19ي أسئلة حول أعراض الكوفيد يعد المركز أيًضا نقطة يمكنك االتصال بها إذا كان لديك أ

 0114 يمكن االتصال بالمركز من أجل الحصول عبر الهاتف على الرقم خروجك من المستشفى.
.307 8553  

" ال يعد خدمة طوارئ ويجب عليك االستمرار في استخدام  Hubيرجى مالحظة أن المركز "
  لطبية العاجلة.أو االستعانة طبيبك العام لجميع المخاوف ا 111/999خدمات 

 
  المرضى الذين يعيشون خارج منطقة شيفيلد

يتم إنشاء خدمات إعادة التأهيل بعد اإلصابة بالكوفيد في جميع أنحاء البالد لتقديم الدعم للمرضى 
إذا كنت تشعر أنك قد تستفيد من هذا الدعم، فيرجى مراجعة طبيبك العام  في تعافيهم من الكوفيد.
  إحالتك إلى الخدمات المناسبة في منطقتك. الذي سيكون قادًرا على

 
  ؟19أين يمكنني العثور على مزيٍد من المعلومات حول التعافي من الكوفيد 

، تفضل بزيارة 19لمزيٍد من المعلومات عن التعافي من الكوفيد 
https://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

الرجاء إرسال رسالة عبر البريد  يمكن توفير تنسيقات بديلة حسب الطلب.
  sth.alternativeformats@nhs.netاإللكتروني: 
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