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  ية فيكتوريال حاكمة و – ليندا ديسو ايسي عاية: فخامة بر

 Peter MacCallum Cancer Centre (Peter Mac) إلى جميع المرضى في مركز  

ر وباء  لقد غي  ف. الج السرطانع ونيتلق الذين  صاشخاألوخاصة -جميع األستراليين يشعرون بالقلقألننا ندرك أن نرغب في أن نتواصل معكم 

  هذا بسبب حالة الشك الناتجة عن  وذلك   مقارنة بالسابق عددا أكبر من األسئلةمن مرضانا نحن نتلقى و فيروس كورونا العالمي طريقة حياتنا 

 .الوباء

وعادة ما يكون هذا األمر مصدر قلق إذا كان هناك  لتهاباتنك أكثر عرضة لالوكما تعلمون فإن السرطان وبعض أنواع عالج السرطان يجعال

القلق اإلضافي المتعلق باحتمالية اإلصابة   على أهبة االستعداد لمواجهة نحن ثناء ولكن في هذه األ ،االنفلونزا الموسميةحاالت سعال ورشح و

   .(19بفروس كورونا) كوفيد 

صة وهذا يختلف بحسب نوع السرطان الذي تعاني األخرين ولديه خطة عالجية خااألمر األول الذي نود قوله هو أن كل شخص فرد مختلف عن 

 كبار األطباء المشرفين على حالتك.منه واإلجراءات التي تم اإلتفاق عليها مع 

 

ى أي  أو إل Parkvilleفي منطقة  Peter Macسوف يقوم الفريق الطبي المشرف على عالجك بإبالغك عندما تحتاج إلى الحضور إلى مركز  

 المؤتمر التلفوني أو الفيديو.يب الموعد الطبي عن بعد عبر ت ويمكن ان يكونوا قادرين على تر  مركز من مراكزنا األخرى.

 ولكن ليس كافة عمليات التقييم الطبي أو العالجات متوافرة خارج مراكزنا الطبية. 

 إلجراء التقييمات والعالج الضروري.  Peter Macومن المهم أن تشعر بالثقة عند حضورك إلى مراكز مشفى 

بتحديد موعد لعالج ولذلك إذا قام أحد األطباء الكبار   ج حالة السرطان التي تعاني منها بأفضل وسيلة ممكنة.ال ونحن نرغب في أن نستمر في ع

   أو للتقييم الطبي في أحد مراكزنا فنحن نشجعك على االلتزام بهذه المواعيد.

 Peterنيسان لم يتم تشخيص إصابة أي موظف أو مريض في  /أنه عند كتابة هذه الرسالة في منتصف شهر ابريل  اومن المهم التذكير ايض
Mac  19بفيروس كوفيد . 

كمريض زيارة العيادة أو للحصول على العالج أثناء اليوم أو  من أجلعندما تحتاج إلى الحضور  ونحن نعمل كل شيء ممكن لتحسين سالمتك 

 داخلي. وللقيام بذلك قمنا بإتخاذ الخطوات لتالية: 

 سئلة عليهم عند دخولهم إلى المبنى.يتم فحص كافة الموظفين والزوار عبر قياس درجة الحرارة وطرح عدد من األ •
 إال في الحاالت االستثنائية.دخول المبنى ب  16تم تقليل أعداد الزوار وال يسمح لألطفال دون سن  •
 قمنا بزيادة عدد معقمات اليدين في كافة أنحاء المبنى  •
 قمنا بزيادة أنظمة التنظيف في مناطق العيادات والمناطق العامة  •
 أيضانقوم بتقديم المزيد من التدريب لكافة الموظفين حول الوقاية من العدوى و  •
وتم تثبيت سواتر واقية في كافة   كما كانت في السابقمزدحمة  لم تعدوغرف االنتظار  التباعد االجتماعينقوم بمراقبة متطلبات  •

 مناطق االستقبال. 

وأجوبتها على  شائعةسئلة الألولتقديم المعلومات التي تحتاجها أنت وعائلتك قمنا بنشر بعض ا

  www.petermac.org/coronavirusFAQsموقعنا

 www.petermac.org/translatedمترجمة على الموقع التالي:وتتوافر المواد ال

الذي سوف يقوم بوصلك مع الممرضات االستشاريات لإلجابة   Patient Navigatorخدمة  وأخيرا، إذا كانت لديك أية أسئلة الرجاء االتصال ب 

واطلب منهم    8559  5000المقسم على الرقم حتى اآلن يرجى التواصل مع لك  Patient Navigatorوإذا لم يتم تخصيص خدمة سئلتك. أعلى 

 تحويلك إلى فريق العيادة الطبية المختص.

 مع أطيب التمنيات

 Peter McCallum Cancer Centreمن فريق مركز السرطان  

 


