الزمالء األعزاء،

نأمل أن يصلكم هذا الخطاب وأنتم في أتم صحة ونود التعبير عن تقديرنا الجماعي للعمل الذي تواصلون القيام به خالل هذه الفترات الصعبة.
لقد توصلنا ،نتيجة النقاش مع العديد من زمالئنا حول العالم ،إلى أن هناك فجوة كبيرة في توجيهات التواصل التي يجب علينا كأطباء إرسالها إلى مرضانا كوسائل

احترازية.
ي المتعلق بالسن الرطب وعائالتهم بالقلق والخوف من الحضور إلى عيادة العيون من
في ظل الظروف الراهنة ،يشعر المرضى المصابون بمرض التن ُّكس البقع ّ
أجل مواعيد الزيارات القادمة .إن المرضى يواجهون أوقاتًا صعبة يجب عليهم خاللها تحقيق التوازن بين الحاجة إلى حضور المواعيد المنتظمة للحفاظ على

التعرض للفيروس.
بصرهم والقلق من خطر
ُّ
ي
ال شك أن سالمة مرضانا وصحتهم هي أولويتنا األهم ،ولكن يجب الموازنة بين ذلك وخطر فقدان البصر الحاد عند اإلهمال في عالج مرض التن ُّكس البقع ّ
المتعلق بالسن الرطب .ومن بين الجوانب المهمة التي يجب تناولها ،مقاطعة جدول العالج الدوري أثناء هذه الجائحة ،والقيود الصارمة المفروضة على الخدمات

الطبية ،وتدابير التباعد االجتماعي.
كخطوة أولى ،قد يساعد على التخفيف من هذه المخاوف ،تقديم شرح و اضح لبروتوكوالت منع العدوى واإلجراءات االحتياطية التي تتبناها كل عيادة ،بما في ذلك

األمور المتوقَّع حدوثها قبل موعد زيارة العيادة وفي أثنائه وبعده.
لقد كشف تقييم سريع لممارسات العيون دوليا عن االفتقار للتوجيهات المتسقة أو المعلومات المتاحة بسهولة لألطباء لنقلها إلى مرضاهم فيما يتعلق بسياق فيروس

كورونا المستجد.
ونحن في ، Vision Academyبدعم من ، Bayerقد وضعنا نموذج خطاب "عزيزي المريض والعائلة" فيما يتعلق بسياق فيروس كورونا المستجد.
ويمكن تعديل هذا النموذج؛ ليُنَاسِب بيئتك المحلية واتخاذه كأداة تواصل استباقية ليتم إرساله عن طريق البريد اإللكتروني أو المراسلة النصية إلى مرضاك قبل

حلول مواعيد الزيارات.
يمكنك إضافة بعض الجوانب أو حذفها كما تراه مناسبًا ،والتغيير بما يناسب اللوائح والمعايير المحلية ،فهذا النموذج يهدف فقط إلى توفير نقطة انطالق سهلة

لصياغة رسالتك الرسمية المخصصة.
يرجى مراعاة تقديم المعلومات التي تعتقد أنها أكثر مالءمة اعتمادًا على اللوائح واإلرشادات المحلية.
بالنسبة إلى المرضى ضعاف البصر ،قد تريد أيضًا مراعاة زيادة حجم الخط ،كما تراه مناسبًا.
نأمل أن يكون هذا النموذج موردًا مفيدًا ونتمنى لكم جميعًا التوفيق في هذه الفترة الراهنة.
أطيب التمنيات،
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