معلومات حول االستشارة عرب
الفيديو للمرىض.
دليل رسيع للمرىض

ملاذا عليك اختيار هذه الخدمة؟

ما زال بإمكانك حجز مواعيد
لالستشارات التابعة لـ  NHSإن كنت
متارس التباعد االجتامعي أو العزل
الذايت.

ميكننا رؤية حالتك

بإمكان ذلك توفري الجهد والوقت
واملال

ستكون املكاملات آمنة ومأمونة

ما الذي ستحتاج إليه؟

حاسب شخيص مشحون أو جهاز
لوحي أو هاتف ذيك يحتوي عىل
كام ريا امامية وميكرفون مدمج.

مكان هادئ ،ذو إضاءة جيدة حيث
لن يزعجك أحد

اتصال جيد باإلنرتنت.

أُنتج بواسطة

ُي تبع.
املمولون

املساهمون

التجهيز واالعدادات.

1

سرنسل إليك بريدًا إلكرتون ًي ا أو رسالة
نصية أو رسالة بريدية مبوعدك وأي
معلومات اخرى ستحتاجها للوصول
إىل مقابلتك.

بدء مكاملة الفيديو.
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قم بعمل قامئة باألسئلة أو املشاكل
قبل املكاملة ملساعدتك عىل الحصول
عىل أقىص استفادة من االستشارة.

تأكد من أنك عىل دراية باستخدام
الربنامج قبل بدء مقابلتك.

قد نرسل لك رسالة نصية للتذكري
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افتح برنامج مكاملات الفيديو قبل
موعدك بدقائق قليلة ،قد تكون
حصلت عىل رابط لتنقر عليه.

االستشارة.

قد نطلب منك تأكيد تاريخ ميالدك
ورقم هاتفك حتى نتمكن من
االتصال بك إن انقطع االتصال.

9

انظر اىل وجه الدكتور أو املمرض/
املمرضة عىل الشاشة عند التحدث
معهم ،ليست هناك حاجة للنظر
مبارشة للكام ريا الخاصة بك.

إنهاء مكاملة الفيديو.

13

قم بطرح جميع األسئلة التي
تريدها قبل أن تنه املكاملة.

سينضم الدكتور او املمرض/املمرضة
للمكاملة أو سيتصلون بك عندما
يكونوا مستعدين لذلك.

10

إن سار كل يشء عىل ما ي رام ،ستشعر
أنك يف مقابلة وج ًه ا لوجه.

11

إذا أردت أن ترينا شي ًئ ا ما ،مثل الجزء
الذي يؤملك ،فيمكنك استخدام
الكام ريا املوجودة عىل الشاشة لعمل
ذلك.

14

سنقوم برتتيب مقابلتك التالية عرب
الفيديو أو ،الوصفة الطبية الخاصة
بك أو الزيارة وج ًه ا لوجه اذا تطلب
االمر ذلك

15

سنقول وداعا قبل أن نذهب.

قل مرحبا أو قم باالشارة للدكتور أو
املمرض/املمرضة.

12

يف حالة حدوث اي مشكلة ،سنقوم
باالتصال بك عرب الهاتف.

16

ميكنك ترك تعليقاتك ملساعدتنا عىل
تحسني االستشارات املستقبلية.

