
Arabisk

 

معلومات محدثة حول العیادة الخارجیة لألمراض المعدیة في مستشفی جامعة أوسلو 
 (OUS)

 Ullevål في مستشفی  أولیفول (Infeksjonsmedisinsk poliklinikk) أصبحت العیادة الخارجیة لألمراض المعدیة
رقمیة بالكامل اعتباًرا من یوم الجمعة 13 مارس. سیتم إغالق مرافق العیادات الخارجیة في األسابیع المقبلة، لكن العیادة 

الخارجیة الرقمیة تعمل بكامل طاقتھا. إلیك كیف تعمل العیادة: 

سیتم إخطار المرضى الذین یعانون من فیروس نقص المناعة البشریة ( HIV) والذین كان یجب أن یحصلوا علی استشارة 
طبیة في العیادة الخارجیة بإلغاء اختبارات الدم المخبریة واالستشارات في العیادة الخارجیة لألمراض المعدیة. ومع ذلك، 
تبقى المواعید مسجلة في دفتر مواعید الطبیب لذلك الیوم. یقرأ الطبیب سجل المریض، ویتحقق من اختبارات الدم السابقة، 
ویقرأ المالحظات المكتوبة منذ آخر فحص، ویرسل وصفة إلكترونیة، ویكتب مالحظة ویدعو المریض إلى معاینة جدیدة. 

سیقوم الطبیب باالتصال بالمریض إذا لزم األمر. یمكنك قراءة المالحظة المسجلة في سجل المریض المجلة عن طریق 
 Helse ،ثم منطقتك الصحیة "pasientjournal واختیار "سجل المریض www.helsenorge.no تسجیل الدخول إلى

Sør-Øst لمستشفى جامعة أوسلو، أو یمكنك تسجیل الدخول إلى minjournal.no واختیار "وثائق السجل الطبي 
 ."journaldokumenter

سیتم متابعة األشخاص الذین تم تشخیصھم مؤخًرا بفیروس نقص المناعة البشریة والذین ینتظرون نتائج من مستشفى 
أولیفول Ullevål بشكل طبیعي بمجرد توفر نتائج الفحوصات المختبریة. 

 :minjournal/helsenorge.no ھکذا تسجل الدخول إلى

  
أضغط ھنا ألجل المعلومات باللغة االنجلیزیة 

سیكون ھناك سكرتیر وممرض وطبیب في العیادة الخارجیة كل یوم. یمکن لبعض المرضى أیًضا أن یأتوا من خالل 
االتفاق علی موعد خاص. ومن األفضل المجيء سیرا علی األقدام / علی الدراجة الھوائیة أو بسیارتك الخاصة. ومع ذلك، 

تطلب كبیرة األطباء في العیادة الخارجیة بنتي ماجني برجرسن Bente Magny Bergersen، من المراجعین أن یتفھموا 
أنھ یجب علیھم في العیادة اآلن إعطاء األولویة للمرضى المصابین بفیروس کورونا. تقریبا جمیع مرضی العیادة الخارجیة 

المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة ھم جیدوا التنظیم لدرجة کبیرة بحیث أنە ال یوجد ھناك ما یدعو للقلق حتى إذا كان 
ھناك تأخیر في أخذ اختبارات الدم. 

وصفة جدیدة ألدویة فیروس نقص المناعة البشریة 

تحقق من الكمیة المتبقیة من دواء فیروس نقص المناعة البشریة الیومي. إذا كان لدیك أدویة لمدة شھرین - ثالثة أشھر، فال 
 Storgata الکائنة في شارع  Apotek1یوجد سبب لجلب وصفة طبیة جدیدة في األسابیع القلیلة القادمة. لدی صیدلیة

صالحیة الوصول إلى جمیع أدویة فیروس نقص المناعة البشریة ویمكنھا طلب المزید في غضون مھلة قصیرة. 

یتم تجدید الوصفات الطبیة تلقائیًا إذا كان من المفروض أن یكون لدیك موعد عند الطبیب اآلن وسیتم تجدیدھا تلقائیًا إذا كان 
من المفروض أن تراجع الطبیب في المستقبل القریب. إذا كان ھناك خطأ في ھذا التجدید للوصفة أو إذا كنت بحاجة إلى 

دواء قبل التاریخ الذي كان یجب علیك إجراء الفحص التالي فیھ، فیمكنك االتصال بـ HivNorge وسنقوم بترتیب االتصال 
 .Ullevål بالعیادة الخارجیة لألمراض المعدیة في مستشفی أولیفول

عندما یقوم طبیبك بتجدید الوصفة الطبیة الخاصة بك، ستجد مالحظة حول ذلك عن طریق تسجیل الدخول إلى 
www.helsenorge.no واختیار "سجل المریض  pasientjournal" ثم منطقتك الصحیة ، Helse Sør-Øst لمستشفى 

جامعة أوسلو. سیکون بإمكانك أیًضا اختیار "األدویة Legemidler " حیث ستجد الوصفة الطبیة. 

http://www.helsenorge.no
https://andersenbachewiig-my.sharepoint.com/personal/frihagen_abwiig_no/Documents/HivNorge/minjournal.no
https://hivnorge.no/nyheter/updates-from-the-outpatient-clinic-at-ulleval/
https://www.apotek1.no/vaare-apotek/oslo/storgata-oslo-772
http://www.helsenorge.no/
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تم أیًضا إنشاء ترتیب بالتعاون مع صیدلیة Apotek1 في شارع Storgaten في أوسلو، ألولئك الذین یجدون صعوبة في 
استخراج الوصفة الطبیة الرقمیة. إذا لم تكن زبونًا منتظًما في Apotek1 i Storgata وتواجھ مشاكل، یمكنك أن تأخذ 

معك زجاجة الحبوب/علبة الحبوب للدواء/ لألدویة التي تظھر أنك تتلقى ھذه األدویة وأن تحصل على أدویة جدیدة في ھذه 
الصیدلیة. یمكنك أیًضا االتصال بھذە الصیدلیة لطلب األدویة إذا كنت تعیش خارج أوسلو، وتنتمي إلى العیادة الخارجیة 

لألمراض المعدیة في مستشفی أولیفول وال یمكنك السفر إلى المدینة. تذكر إحضار وثیقة إثبات الھویة. 

یمكن للصیدلیات إرسال الدواء عن طریق البرید إذا كنت تفضل البقاء في المنزل أو تحت الحجر الصحي. اتصل بالصیدلة 
مباشرة للحصول على معلومات حول ھذا الترتیب. 

یمكن أیًضا االتصال بمنظمة HivNorge للحصول علی المساعدة إذا واجھت مشاكل في فھم كیف تجري األمور. یمكن 
الوصول إلى HivNorge على post@hivnorge.no أو باالتصال على رقم الھاتف 80 45 31 21  أو 892 16 920. 

الرعایا األجانب الذین یحتاجون إلى وصفة طبیة 

أولئك الذین لیسوا مرضى في مستشفى نرویجي، ولكنھم عالقون في أوسلو ویحتاجون إلى دواء/أدویة فیروس نقص المناعة 
البشریة، یمكنھم االتصال بـ HivNorge على الھاتف 892 16 920، فنقوم بالمساعدة في تیسیر االتصال بعیادة األمراض 

المعدیة. سیساعدونك بوصفة طبیة لکي تحصل على دواء فیروس نقص المناعة البشریة. 

كورونا وفیروس نقص المناعة البشریة 

تتلقى HivNorge عدًدا من االستفسارات حول ما إذا کان العیش مع فیروس نقص المناعة البشریة، یعني أن المرء 
معرض لخطر اإلصابة بفیروس کورونا أو ألن یمرض بشکل شدید. لقد تلقینا التوضیحات التالیة من رئیس قسم األمراض 
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حتى 17 مارس 2020، لم یكن فیروس نقص المناعة البشریة عامل خطر محدد لإلصابة بمرض خطیر بسبب 
 .Covid-19

في 23 مارس، قامت مدیریة الصحة بتحدیث قائمة المجموعات المعرضة بشكل خاص لخطر اإلصابة بعدوی کورونا 
لتشمل األشخاص الذین یعانون من ضعف في جھاز المناعة. سیشمل ھذا معظم أولئك الذین یعیشون مع فیروس نقص 

المناعة البشریة ولدیھم عدد خالیا CD4 منخفض باستمرار. 

الفئات المعرضة األخری  ھي الفئات التي تعاني من الشیخوخة، واألمراض المزمنة الكامنة مثل أمراض القلب واألوعیة 
الدمویة والسكري وأمراض الرئة المزمنة والسرطان وارتفاع ضغط الدم والسمنة والمدخنین. ھذە کلھا ھي عوامل تزید من 

خطر اإلصابة بعدوی کورونا.  

إذا كان لدیك عدد قلیل من خالیا CD4 وأمراض خطیرة أخرى، فمن المھم بشکل خاص أن تتبع نصائح السلطات بدقة 
فائقة.  

اتصل بنا في HivNorge إذا كانت لدیك أسئلة ال یمكنك العثور على إجابات لھا لدی المعھد النرویجي للصحة العامة 
(Folkehelseinstituttet). تجري HivNorge حواًرا وثیقًا مع العیادة الخارجیة لألمراض المعدیة في مستشفی 

أولیفول، وإذا كانت لدیك أسئلة ذات طبیعة طبیة، فسنطرحھا علی األطباء األخصائیین في األمراض المعدیة ونجیبك علی 
أسئلتك في أقرب وقت ممكن. 

ھنا یمکنك أن تقرأ عن النصائح العامة للسکان التي أعدھا المعھد النرویجي للصحة العامة ومعلومات محدثة عن الوضع 
في النرویج.   

https://www.apotek1.no/vaare-apotek/oslo/storgata-oslo-772
https://www.apotek1.no/vaare-apotek/oslo/storgata-oslo-772
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/rad-til-personer-i-saerlig-risiko
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

