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 كيف أحصل على الخدمة الطبية؟
 معلومات لمرضى أمراض الدم واالورام من األطفال وأهاليهم

 

 للحاالت غير الطارئة للحاالت العاجلة ئ الطبية العاجلة جداللطوار

   
 911 ـاتصل ب

  طفلك ألقرب واإلسعاف سوف ينقلك
 مستشفى

 
 

 

 
 

 
 الحاالت الطبية العاجلة جدا مثل:

 غير قادر على التنفس او لديه  الطفل
 صعوبة شديدة في التنفس

 يمكن ايقاظه من  الطفل فاقد للوعي وال
 ومنال

 ل لديه حالة صرعالطف 

 

 اتصل على للمستشفى خارج أوقات الدوام الرسمي 
905-521-5030 

 ناوباطلب التحدث مع طبيب األورام الم 

 المرض الذي يعاني منه طفلك،  :جّهز المعلومات التي قد يحتاجها الطبيب خالل المحادثة مثل
 والمشكلة الحالية وتحليل الدم األخير )إن ُوجد(

 

 ام الرسميخالل أوقات الدو
    :اتصل على العيادة، عصراً  4صباحاً إلى  7:30خالل أيام األسبوع )اإلثنين إلى الجمعة( من 

905-521-2100 

 73887  تحويلة

 
 الحاالت العاجلة مثل:

  الحرارة: درجة حرارة°C38.3 (101° F)  ،37.8أو أو أعلى في الفم° C (100° F)  أو أعلى
 تحت اإلبط

 الحرارة )تايالنول( قبل أن تتحدث إلى الطبيب أو الممرضة ال تعطي طفلك خافض

 تهاب: احمرار أو تورم في أي موضع في الجسم، ألم في الحلق أو األذن، صعوبة في تحريك عالمة ال
ز، رجفان في الجسم  الرقبة، ألم أثناء التبول أو التبرُّ

 االختالط بشخص لديه طفح جلدي يشبه التهاب فيروس جدري الماء  

 الجلد، نقط صغيرة حمراء على الجلد، نزيف من األنف أو الفم ألكثر في راض نزيف: مثل كدمات أع
دقائق بالرغم من محاولة وقف النزيف بالضغط على موضع النزيف، دم في البول أو  10إلى  5من 

 ون األسود الغامقالبراز، دم مع االستفراغ أو تحول البراز للّ 

 االستفراغ أو اإلسهال 

 قدرة على األكل أو الشربعدم ال 

  ساعة 12عدم التبول ألكثر من 

 صداع شديد عند القيام من النوم 

  ألم شديد متزايد في أي موضع من الجسم 

 تسريب في الخط الوريدي المركزي 

  مريضاَ أو لديك قلق عليهطفلك يبدوا 

 اتصل على الممرضة المسؤولة عن طفلك:

 اسم الممرضة: ________________

 
 

  تحضر طفلك للعيادة بدون موعد مسبق. ال
قد ال نستطيع أن نرى طفلك أو نطلب منك 

 الذهاب إلى الطوارئ

 

 
 

 الحاالت غير الطارئة مثل:

 طفلك لديه طفح جلدي 

 خروج أو مشكلة في األنبوب األنفي المعدي 

 

 تحويلة الهاتف: _________


