توجيهات للمرىض املصابني بمرض التنكُّس البقعي ّ
املتعلق بالسن الرطب وعائالتهم أثناء جائحة كورونا
تغيري مواعيد العيادة:

املرىض أصحاب االحتياجات العاجلة وغريهم ممن يحتاجون إىل متابعة مستمرة يتم
استقبالهم يف الوقت الحايل.
املواعيد غري العاجلة تتم إعادة تحديدها يف أوقات الحقة.

معلومات بشأن موعد ز يارتك القادمة:
أثناء ز يارتك:

•لتقليل الوقت الذي تقضيه يف العيادة ،قد ال
تخضع الختبار حدة اإلبصار أو مسح العني املعتاد.
ً
ً
مزودا بواق بالستييك
قناعا
•قد يرتدي طبيب العيون
ٍ
فوق عينيه ويوجز يف حواره معك أثناء الفحص.
•قد يقوم مكتب الطبيب باجراء عملية تحديد موعد
زيارتك القادمة عن طريق االتصال هاتفيا.

التخطيط:

•قبل موعد زيارتك ،قد يتواصل معك مكتب
طبيبك بخصوص حالتك الصحية الحالية.
•سيتم تغيري موعد الزيارات لضمان وجود أقل عدد
من املرىض يف غرفة االنتظار.

طرق تقليل خطر التعرض للفريوس أثناء ز يارتك*:
إذا كنت قد تعرّضت بشكل مبارش تشخيصه بشكل إيجايب بفريوس كورونا الجديد أو كان
لديك سعال أو حمى  ،أو أعراض أخرى تدل على التعرض  ،فمن الرضوري إبالغ مكتب
الطبيب قبل املوعد.
إذا حرضت يف موعد الزيارة ومل تكن بصحة جيدة ،فقد ُي َ
طلب منك تحديد موعد آخر.
إذا كنت على وشك السعال أو العطس ،فالرجاء تغطية وجهك بمرفقك أو بمنديل والتخلص من
أي مناديل مستعملة على الفور .واغسل يديك باملاء والصابون أو ِّ
نظفهما بمعقم على الفور.
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طرق تقليل خطر التعرض للفريوس أثناء ز يارتك*:
يرجى اصطحاب مرافق واحد فقط إىل زيارتك.
قد تطلب منك العيادة ،أو من الشخص املرافق لك ،االنتظار بالخارج للحفاظ على التباعد
االجتماعي.
أثناء التواجد يف غرفة االنتظار ،اترك مسافة  1.5إىل مرتين ( 6 - 5أقدام) على األقل بينك
وبني اآلخرين.
قد ُتز َّود  -أو ال ُتز َّود -بقناع الرتدائه أثناء العالج.
*يرجى الرجوع إىل املبادئ التوجيهية لحكومتك املحلية بشأن تدابري املسافة االجتماعية.

إذا تعذر عليك الحضور يف موعد ز يارتك:

لن يطلب مكتب الطبيب الحضور يف املواعيد إال من املرىض الذين يجب عالجهم بصفة عاجلة وسيتخذ
ً
تماما ،وسيتفهم الطبيب إذا
جميع التدابري لتقليل الخطر .ومع ذلك ،ال يمكن القضاء على عامل الخطر
اخرتت إلغاء زيارتك يف أي وقت.
يرجى التواصل مع العيادة فور التمكُّن إللغاء موعد زيارتك وتحديد موعد بديل.
لحني حلول موعدك القادم ،راقب الرؤية لديك بانتظام ،بواسطة اختبار شبكة امسلر على
سبيل املثال.
إذا الحظت تغريًا يف الرؤية لديك ،يرجى التواصل مع الطبيب لتقييم مدى الحاجة إىل تحديد
زيارة طارئة.

للمز يد من املعلومات عن طرق تقليل تعرضك لفريوس كورونا املستجد وتقليل الخطر ،يرجى ز يارة:
https://www.who.int
tni.ohw.www//:sptth
تضم  Vision Academyمجموعة دولية من أ كرث من  80خبريًا يف جميع
أنحاء العامل .ومن خالل خرباتهم املشرتكة ،تسعى  Vision Academyإىل تقديم
التوجيهات حول أفضل املمارسات الطبية يف سبيل متابعة أمراض الشبكية،
وال سيما املجاالت اليت ال يتوفر فيها ما يكفي من األدلة القاطعة .تتلقى Vision
 Academyالدعم من .Bayer
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