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 :UMass Memorial التابع ليوماس ميموريال DCU مركزبالميدانى مستشفى ال

 :COVID-19 19-ك من كوفيدجزء مهم من عالج
 

. إن الرعاية الطبية االستثنائية  ة مختلفة، بعض األشياء يجب أن تظل كما هي ي تكون فيها أشياء كثير
ي األوقات الت 

 المقدمةف 
ي مركز 

ي يمكنك االعتماد عليها بغض النظر    UMass Memorial  يوماس ميموريال الطت    ف 
هي واحدة من تلك الثوابت الت 

 ه أو ما هي أهدافك الصحية الشخصية. الذي أنت في مستشف  عن حالتك أو حرم ال
 

عالج جميع مرضانا، قمنا بتوسيع قدرتنا خالل   نا من أجل التأكد أننا يمكن
 DCUمركز بالميدان   مستشف  المن خالل افتتاح  COVID-19وباء 

متطورة  . وهي منشأة UMass Memorialالتابع ليوماس ميموريال 
 ألفضل ومازالت  كانت 

ً
ي جميع أنحاء البالد منذ  مثاال

الممارسات ف 
ي  
 أبريل.  9افتتاحها ألول مرة ف 

 
التابع ليوماس ميموريال   DCUالمستشف  الميدان  بمركز  يرحب

UMass Memorial   19-من كوفيدبالمرض  مثلك الذين يتم عالجهم 
COVID-19  والذين تتحسن ظروفهم. 

التابع   DCUنقل المرض  المستقرين إىل المستشف  الميدان  بمركز إن 
أثناء الوباء هو وسيلة مهمة   UMass Memorialليوماس ميموريال 

تضمن بها المستشفيات حصول جميع المرض  عىل مستوى الرعاية 
ي يحتاجونها. 

 الرسيرية الت 
 
 

 : UMass Memorialالتابع ليوماس ميموريال  DCUركز م ب مستشف  الميدان  ال عن  نريدك أن تعرف بعض األشياء المهمة
 
 
ي  .1

ى
ي تتلقاها ف

  DCUالمستشفى الميدانى بمركز  الرعاية الطبية الت 
هي  ستكون  UMass Memorialالتابع ليوماس ميموريال 

ي أي
ى
ي ستتلقاها ف

  مركز ب ى خر ا مستشفى  نفسها الرعاية الت 
 .UMass Memorial يوماس ميموريال الطت  

ي  
ا للتأكد من أن جميع العالجات المتاحة ف 

ً
لقد أولينا اهتماًما وثيق

  Universityويونيفرسيت   Memorialميموريال   مستشفت  
ي 
ا ف 

ً
التابع ليوماس   DCUالمستشف  الميدان  بمركز متوفرة أيض
ي جودة أو UMass Memorialميموريال 

. لن يكون هناك تغيير ف 

جمة الفورية   شدة رعايتك. يتضمن ذلك توفير خدمات الي 
ً
 مجانا

ي معلوماتك الصحية. 
ي تفضلها لتلف 

 باللغة الت 
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 تتيح بيئتنا الفريدة قدًرا أكب  من الحركة والمرونة وراحة المريض.  .2
 خاصةالرعاية اللكل مريض منطقة بينما   ، UMass Memorialالتابع ليوماس ميموريال  DCUف  المستشف  الميدان  بمركز 

احة هم واالستفادة من صالة ت، يمكن للمرض  التنقل خارج غرفبه ه. لدينا صالة  تمشيالمرض  لدينا والحرية البسيطة للاسي 
احة ةيارات تلفزيون تخاللمرض  مفروشة جيدا مع  اسي  نت iPad . جميع المرض  لديهم متمير  مشاهدة و  الستخدام اإلني 

  التلفزيون ومكالمات الفيديو مع العائلة. 
 

 بشكل أرسع.  تتعاف  تمارين لالومعدات نحن نقدم مستوى عال من العالج الطبيعي 
 
نا الوحيد  .3 ى التابع   DCUلمستشفى الميدانى بمركز با تركب 

-COVIDهو رعاية  UMass Memorialليوماس ميموريال 
ي  .19

ي موظفونا ف 
التابع   DCUالمستشف  الميدان  بمركز  يعتت 

  COVID-19بمرض    UMass Memorialليوماس ميموريال 
كل يوم. يحظ  مرضانا باالهتمام الذي يحتاجونه  و طوال اليوم 

ي المن فريقنا المكون من الممرضات    عالج واألطباء وأخصائتر
أخصائيير  العالج الطبيع  التنفسي واألخصائيير  االجتماعيير  و 

قد تم  (. PCAsالرعاية الشخصية ) رافف  وم الوظيف   جوالعال 
الرعاية هؤالء ، إىل جانب العديد من اآلخرين   ار مقدىمياخت
  COVID-19لعمل هنا وأن يكونوا جزًءا من االستجابة لـ ل

 .  بسبب شغفهم برعاية المرض 
 

ي مركز 
نعمل   نحن  ،UMass Memorial  يوماس ميموريال الطت    ف 

. COVID-19لضمان حصولك عىل أفضل رعاية ممكنة لـ  راحةبال 

  COVID-19جزًءا أساسًيا من عالج  UMass Memorialالتابع ليوماس ميموريال  DCUمركز بمستشف  الميدان   العد ت
ي مجتمعنا.  COVID-19وجزًءا مهًما من ضمان قدرتنا عىل تقديم رعاية 

 لجميع من يحتاجون إليها ف 
 

ي 
حيب بك ف  ستمر  انت مبينما   UMass Memorialالتابع ليوماس ميموريال  DCUمركز  ب مستشف  الميدان  ال نتطلع إىل الي 

ي من 
ي طريق التعاف 

 .COVID-19ف 
 

التابع ليوماس  DCUالمستشفى الميدانى بمركز ال أستطيع أنا وعائلتي أن نشكركم جميعًا على الرعاية الرائعة التي تلقيتها في "
الطب، وطاقم التنظيف  كلية ، واألطباء، وطالب التنفسي عالجال نأخصائييو، PCAsوالممرضات،  -. كل واحد منكم ميمولاير

 مونتمنى األفضل لك. سأكون ممتناً إلى األبد، تعاطففي بيئة صعبة ... بمهارة و معملت - هوأي شخص آخر قد أكون نسيت
  ."في موسم األعياد هذا  متكولعائال

 من مريض يشعر باإلمتنان – 


