
 للمرضى الذین یتم إجراء عملیات جراحیة لھم
 /www.sheffieldchildrens.nhs.uk/patients-and-parents/wardsابحث عن مزید من المعلومات من خالل موقعنا 

 
 مرحبًا بك في مستشفى شیفیلد لألطفال

 تم إعداد كتیب المعلومات ھذا خصیًصا لمساعدتك على االستعداد لإلقامة بالمستشفى.
على  یمكن أن تصبح الزیارات التي تتم للمستشفى بمثابة تجربة مروعة لألطفال، والكبار على السواء. ونحن نرید تقلیل أي مصادر للقلق ونساعد

 جعل زیارتك للمستشفى خالیة من القلق قدر اإلمكان.
 رقم الذي یظھر على خطاب تحدید الموعد الخاص بك.إذا كانت لدیك استفسارات لم یتم تغطیتھا من خالل ھذا الكتیب، فالرجاء االتصال بال

یمكنك أیًضا البحث عن مزید من المعلومات على موقع الویب الخاص بنا على العنوان 
www.sheffieldchildrens.nhs.uk/patients-and-parents/wards/ 
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 االستعداد للذھاب للمستشفى
 أین نذھب؟

). Theatre Admissions Unit )TAU  "من خالل المدخل الرئیسي للمستشفى، الرجاء اتباع اللوحات اإلرشادیة للوصول إلى "وحدة جراحات األطفال
 موجودموقعنا 

 في الجناح األخضر من المستشفى. یمكن العثور على خرائط ونصائح للتنقل في الجزء الخلفي من ھذا الكتیب.
 ما الوقت المناسب للذھاب إلى المستشفى؟

 Durham Rd, S10في  Q Parkالرجاء مراعاة الوقت الالزم لالنتقال وإیقاف السیارة في مكان االنتظار. یوجد أقرب موقف انتظار للسیارات في موقف 
2JA. 

 .Xالوقت المذكور على خطابك ھو وقت الدخول للمستشفى. ھذا الوقت لیس مخصًصا لذھاب طفلك إلى العملیات الجراحیة أو للتصویر بأشعة 
 ما المدة المتوقعة لبقائي في المستشفى؟

 إلى TAUى طول فترة اإلجراءات المتبعة. تصل اإلقامة متوسطة المدة داخل یعتمد ذلك على الوقت الذي سیذھب خاللھ طفلك إلى وحدة العملیات الجراحیة، وعل
 ما بین أربع إلى ثماني ساعات.

 ما الذي ینبغي علینا إحضاره؟
لم ى ما احضر معك خطاب تحدید الموعد وأي عالجات موصوفة لطفلك. ینبغي أن یتعاطى طفلك العالجات الموصوفة لھ بشكل طبیعي في یوم دخولھ المستشف

 یكن قد تم إعطاؤك تعلیمات خاصة خالف ذلك.
یجاما. في حین، احضر رداء وشباشب خفیفھ لطفلك. یتم تسلیم المرضى رداء طبي خاص عند أخذھم إلى غرفة العملیات الجراحیة، لذا ال یحتاجون إلى ارتداء ب

 تحوي بیجاما، وفرشاة أسنان، إلخ إذا كنت تنوي اإلقامة داخل الجناح، فاحضر معك أیًضا حقیبة للمبیت طوال اللیل
 نحن ال نوفر حفاضات لطفلك، لذا الرجاء إحضار المستلزمات الخاصة بطفلك إذا كان طفلك بحاجة لھا.

 إذا كان طفلك سیجري جراحة إلصبعھ، أو لقدمھ، فالرجاء إحضار حذاء مفتوح من عند األصابع.
 ماكن المخصصة لالنتظار، على الرغم من أن طفلك یمكنھ إحضار األلعاب الخاصة بھ بكل ترحاب.توجد لدینا أنشطة وألعاب لألطفال في األجنحة وفي األ

 الرجاء عدم إحضار متعلقات غالیة الثمن. ال تتحمل "إدارة األمانات" المسؤولیة عن أي ضیاع أو تلف للمتعلقات.
 ھل یمكنني طرح سؤال؟

 سئلة عند دخولھم إلى المستشفى. ربما ترغب في طرح أسئلة لدیك مقدًما وترغب في تدوینھا.بالتأكید، فنحن نشجع المرضى وعائالتھم على طرح األ
 ھل مسموح بدخول الزوار؟

 وحدة جراحات األطفال
 من الضروري أن یرافق أولیاء األمور، أو األوصیاء طفلك وذلك للتوقیع على استمارة الموافقة.

باستثناء األطفال الرضع األقل  -عاًما، بما في ذلك األخ أو األخت، ال یمكنھم  16مصاحبة الطفل. األقل من عمر الرجاء مالحظة أنھ یمكن فقط لشخصین بالغین 
 من عمر ستة شھور مصاحبة الطفل المریض.

 األجنحة المخصصة للمرضى الداخلیین
زوار إضافیین یتم مطالبتھم باالنتظار في غرفة اللعب، أو في المكان تتضمن المستشفى سیاسة مفتوحة للزیارة تتیح توفیر سریر لعدد ثالثة زوار في كل مرة. أي 

. جمیع األطفال المخصص لالنتظار. الرجاء مالحظة أن األخ أو األخت األقل عمًرا من خمس سنوات یمكنھا الزیارة فقط بموافقة مسبقة من الممرضة المناوبة
 .عاًما یجب مصاحبتھم من قبل شخص بالغ 16األقل عمًرا من 

 م. الرجاء التحدث 8الرجاء التزام الھدوء داخل األجنحة في المستشفى للعائالت األخرى من خالل مطالبة الزوار القادمین إلیك بالمغادرة بحلول الساعة 
 إلى الممرضات إذا كانت لدیك أي صعوبات أثناء الزیارة.

 ماذا لو شعرت بالقلق حیال دخول طفلي إلى المستشفى؟
فلك إللقاء نظرة والتجول داخل المستشفى قبل موعد حضوره، وذلك إلزالة أي مخاوف قد تكون لدیھ بسبب حضوره إلى المستشفى. لترتیب یمكنك إحضار ط

 .7393 271أو  7343 271 0114ذلك، یمكن االتصال بنا على رقم 
 كیف یمكنني مساعدة طفلي على االستعداد إلجراءات العملیة والتخدیر؟

 ف األطفال بعض المعلومات القلیلة عما یتوقعون مشاھدتھ عند حضورھم إلتمام إجراءات العملیة. الرجاء التفضل بزیارةمن المھم أن یعر



  موقع ویب الخاص بنا لمزید من المعلومات العامة حول العقاقیر المستخدمة في التخدیر، والنصائح، والكتیبات الورقیة لألطفال، وللشباب:
www.sheffieldchildrens.co.uk/ga 

 ماذا لو احتجنا إلى مترجم فوري؟
 لترتیب األمر إلحضار مترجم فوري، الرجاء االتصال بالرقم الذي یظھر على خطاب ترتیب المواعید الخاص بك.

 ماذا لو كان طفلي من ذوي االحتیاجات الخاصة؟
طفال" على الرقم المذكور أدناه قبل وصولك وذلك حتى یمكننا مناقشة إذا كان طفلك من ذوي االحتیاجات الخاصة، فالرجاء االتصال بـ "وحدة جراحات األ

ل تبادل الصور احتیاجاتھم وما یتوفر لدینا من تسھیالت. نحن نستخدم عناصر مساعدة مثل برنامج "ماكاتون"، وخطوط زمنیة بالرموز، وأنظمة تواصل من خال
 لمساعدة األطفال واآلباء.

 بھ إذا لم نتمكن من الحضور؟ما الذي ینبغي علینا القیام 
 من المھم أن تدعنا نعرف ما إذا كان طفلك غیر قادر على الحضور في الموعد المخصص لھ، وذلك حتى یمكننا أن نتیح ھذا الموعد لشخص آخر.

 الرجاء االتصال بنا في أقرب وقت ممكن على الرقم الذي یظھر على خطاب تحدید الموعد الخاص بك.
 فلي بصحة جیدة؟ماذا لو لم یكن ط

 لطلب المشورة. 7343 271 0114الرجاء االتصال بنا على رقم 
 ھل بإمكان طفلي تناول الطعام أو الشراب قبل بدء إجراءات العملیة؟

ل على أي للحصو TAUمن الضروري بالفعل االلتزام بأوقات االمتناع عن تناول الطعام كما ھو محدد في خطاب الدخول الخاص بك. الرجاء االتصال بـ 
 معلومات أخرى.

 
 ماذا یحدث خالل الیوم؟

 الخطوة األولى: التقییم األولي
. حیث یقوم بوضع شریط على رسغ طفلك، ویضع كریم مخدر. یتم بعد TAUعندما تذھب إلى "وحدة جراحات األطفال"، ستقابل عضو فریق 

 ذلك وزن طفلك، ثم یتم وضعھ في منطقة االنتظار الرئیسیة.
 الثانیة: الدخولالخطوة 

ستقابل الفریق الذي سیعتني بطفلك. سیتضمن ذلك الفریق عضو من فریق التمریض، وجّراج، وأخصائي تخدیر. سیوضح الجّراح لك إجراءات 
 العملیة.

 سیناقش معك أخصائي التخدیر األدویة المخدرة الخاصة بطفلك ومسكنات األلم الموجودة معك
، فسیتم مطالبتك بالتوقیع على استمارة موافقة تقر بمقتضاھا بمعرفتك بما سیتم من إجراءات. یمكن إعطاء ھذه إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل

الذي  الموافقة فقط بواسطة األبوین، أو الوصي، وال یمكن الحصول علیھا من أي أقارب آخرین للطفل. إذا كان طفلك كبیًرا بما یكفي لكي یعي ما
 تلك الموافقة أیًضا.سیحدث معھ، فیمكنھ إعطاء 

 الخطوة الثالثة: االنتظار لحین إتمام اإلجراءات
ستكون أنت وطفلك قادرین على االنتظار في المنطقة المخصصة لالنتظار/منطقة اللعب، أو غرفة المراھقین حتى ینتقل طفلك إلى "وحدة 

 جراحات األطفال". من المھم أال تترك الوحدة بمجرد دخولك.
 

 بموعد بدء اإلجراءات مع طفلي؟ ھل سیتم إفادتي
و إذا متى أمكن ذلك، فسیقوم الفریق بتحدید موعد تقریبي وإفادتك بھ. في حین، قد تتغیر المواعید في حالة دخول حاالت طارئة إلى العملیات، أ

 استغرقت إحدى الحاالت السابقة لك لمزید من الوقت عما ھو متوقع.
 م إلغاؤھا بعد إشعار قصیر للغایة. سنحاول دوًما أن نبقیك على علم بما سیتم.لسوء الحظ، فإن بعض اإلجراءات قد یت

 ھل یمكنني الدخول مع طفلي إلى غرفة العملیات؟
یمكن ألحد اآلباء فقط مصاحبة الطفل إلى غرفة التخدیر. ال یمكن ذلك في بعض األحیان، وخصوًصا مع األطفال صغار السن للغایة. یمكن 

 النتظار خارج غرف العملیات.لألقارب اآلخرین ا
 بمجرد نوم طفلك، سیتم إعطائك جھاز نداء، حیث سیتم النداء علیك عندما یحین الوقت لكي تلتقي مرة أخرى بطفلك في منطقة اإلفاقة.

 ماذا سیحدث عقب انتھاء العملیة؟
حدة جراحات األطفال"، أو إلى جناح المرضى الداخلیین سیستیقظ طفلك في منطقة اإلفاقة، وعندما یستعید وعیة، سیتم إعادتھ مرة أخرى إلى "و

 حیث یتم تقدیم الرعایة لھ طوال مدة إقامتھ في المستشفى.
 ستخبرك الممرضة بالموعد المناسب لكي یبدأ طفلك في تناول طعامھ، وشرابھ بعد العملیة.

 كم سیستغرق ذلك األمر من وقت؟
 منازلھم في نفس الیوم. ویحتمل بقاؤھم داخل الوحدة لما بین أربع إلى ثماني ساعات.غالبیة المرضى یُسمح لھم بالعودة إلى 

 ھل سیحتاج طفلي إلى البقاء طوال اللیل؟
ل، فسیتم وفقًا لبعض اإلجراءات البسیطة، قد یحتاج طفلك إلى البقاء معنا لما بین أربع إلى ثماني ساعات فقط. إذا تطلب األمر إبقاؤه طوال اللی

ة إلى ذلك في خطاب الموعد الخاص بك. وعلى الرغم من ذلك، وحتى إذا لم تكن اإلقامة طوال اللیل متوقعة، فقد یستغرق األطفال في اإلشار
ك بعض األحیان وقتًا أطول حتى یفیقون، أو قد یرغب األطباء في مالحظتھم طوال اللیل. في حالة حدوث ذلك، سنقوم بترتیب انتقالك أنت وطفل

 إلقامة طوال اللیل.إلى جناح ا
 ھل ستقدم الطعام لي ولطفلي؟

 طعام اإلفطار، والغداء، والعشاء یتم طلبھم بشكل یومي للمرضى فقط. یتم توفیر وجبات خفیفة بین الوجبات الرئیسیة إذا لزم األمر.
 إذا كان المریض طفل یرضع رضاعة طبیعیة، فسنوفر لھ مرضعة أثناء تقدیم الوجبات لھ.

 یبقى اآلباء بصحبة أطفالھم طوال اللیل؟ھل یمكن أن 
نحن نشجع أحد اآلباء/مختص رعایة على البقاء طوال اللیل. بجوار كل سریر توجد أریكة یمكن فردھا كسریر لكي ینام علیھ أحد اآلباء. 

 سیساعدك الفریق اللیلي على تنفیذ ھذه التجھیزات، وإمدادك بالفراش والشراشیف والوسائد.
 ت األخرى الخاصة باإلقامة اللیلیة:تتضمن الخیارا



Treetops and Magnolia House -  غرفة لآلباء. كال  24یتم إدارتھ من خالل إدارة أمانات األطفال المرضى، وھذه المرافق تضم
 یمكن حجز الغرف المجموعتین المختصتین باإلقامة أیًضا تتضمن مجموعة من المرافق االجتماعیة التي تتضمن مطبخ، واستراحة، ومغسلة. ال

 مقدًما، بل یتم تخصیصھا حسب األولویة. فریق العمل المختص باألجنحة یمكنھ عمل االستعالمات من أجلك عند دخول طفلك إلى المستشفى.
PACT House - لجناح یقع ھذا المقر على مسافة قصیرة سیًرا على األقدام من المستشفى، ویوفر مكانًا لإلقامة للعائالت التي تستخدم اM3. 

تتوفر معلومات حول األماكن المخصصة للنوم وتناول اإلفطار، وكذا الفنادق من خالل األجنحة، و"إرشادات المرضى وخدمة االتصال" 
)PALS.( 

 من یعتني بطفلي؟
من فریقھ بزیارة طفلك  كل جناح یضم فریق من ممرضات األطفال، واألطباء، والعاملین اآلخرین الذین یعتنون بطفلك. یقوم مستشارك، أو عضو

 مرة واحدة یومیًا على األقل.
 ھل یوجد ضجیج في الجناح لیالً؟

م الھدوء نحن نحاول تھدئة األجنحة خالل الفترات المسائیة، ولكن الرعایة المقدمة لألطفال تستمر في جمیع األوقات لیالً ونھاًرا. الرجاء التزا
 م. 8ن خالل مطالبة الزوار القادمین إلیك بالمغادرة بحلول الساعة داخل األجنحة في المستشفى للعائالت األخرى م

 
 اإلقامات خالل اللیل

عندما یكون طفلك مستعًدا للعودة إلى بیتھ، یتم عمل الفحوصات األخیرة من قبل األطباء والممرضات. قد یتطلب األمر صرف أدویة وعالجات 
المستشفى. الرجاء التأكد من توفر بعض مسكنات األلم لدیك في البیت قبل صرف ابنك من من الصیدلیة، أو تحدید مواعید متابعة قبل مغادرة 

المستشفى، ألننا ال نوفر مثل ھذه األدویة بشكل روتیني. سیكون بإمكان فریق العمل المختص داخل الجناح توفیر معلومات حول إجراءات 
 االنصراف من المستشفى.

 لخاصة بك للعودة لبیتك.ستحتاج إلى عمل ترتیبات االنتقال ا
 

 ھل سیكون ھناك أي شيء ال یمكن لطفلي القیام بھ بعد انتھاء اإلجراءات؟
 قد تكون ھناك بعض القیود. سیتم إیضاح ذلك من قبل الممرضة المختصة بطفلك. 

 ماذا لو حدثت مشكلة بعد رحیلنا إلى البیت؟
 المختص بھ بأن عودتھ إلى منزلھ آمنة.یتم إرسال طفلك إلى منزلھ فقط عندما یشعر الفریق الطبي 

ى ومع ذلك، إذا تعرض طفلك لمشكلة عقب عودتھ إلى منزلھ، فالرجاء االتصال بالجناح المختص بالمستشفى، أو بالممارس العام، أو خذ طفلك إل
 أقرب "قسم حوادث وطوارئ".

 
 العودة للمنزل

 
 معلومات عامة
 المرطبات والمتاجر

 على مقربة من "قسم المرضى الخارجیین" ویفتح أبوابھ طوال أیام األسبوع. یوجد مطعم "بارك ساید"
 ص 11:30ص إلى  8موعد تقدیم وجبة اإلفطار من الساعة 

 م 2:30ظھًرا إلى  12موعد تقدیم وجبة الغداء من الساعة 
 م 7م إلى  3:30موعد تقدیم وجبة العشاء من الساعة 

 یسي للمستشفى تقدم مشروبات باردة وساخنة ووجبات خفیفة.توجد أیًضا عربة قھوة عند المدخل الرئ
. یفتح كشك الصحف أبوابھ من Xفي الممر الطویل الموجود بجوار غرفة أشعة  Friends of the Children’s Hospitalیوجد متجر 

 الباردة، والحلوى، والمقرمشات، والوجبات الخفیفة.م، من یوم االثنین إلى الجمعة، ویبیع الجرائد، والمجالت، والمشروبات  5ص إلى  7الساعة 
 توجد عدد من ماكینات البیع بالعملة التي تقدم المشروبات، والوجبات الخفیفة، واألطعمة الباردة والساخنة في جمیع أنحاء المستشفى.

 ع طلبات وجبات الغداء بیننحن نقوم أیًضا بتشغیل خدمة توصیل الوجبات داخل األجنحة لآلباء ومختصي الرعایة. یتم تجمی
م مع توصیل  3:45م، ویتم تجمیع طلبات وجبات العشاء حتى الساعة  12:45ص مع توصیل الوجبات بعد الساعة  11ص و 8:30الساعة 

لجناح. م. للحصول على نسخة من قائمة األطعمة الرجاء طلب ذلك من أحد أفراد الفریق المختص بالرعایة داخل ا 4:30الوجبات بعد الساعة 
من أي ھاتف داخلي، أو من خالل المراسلة بالبرید اإللكتروني على العنوان  17418یمكن تقدیم الطلبات من خالل االتصال برقم 

support.services@sch.nhs.uk 
 

 الھواتف الثاتبة والھواتف المحمولة
لمحمولة في جمیع المناطق داخل المستشفى باستثناء "الرعایة یوجد عدد من ھواتف العملة منتشرة داخل المستشفى. یُسمح باستخدام الھواتف ا

المركزة"، و"وحدة جراحات األطفال حدیثي الوالدة"، و"غرف العملیات". الرجاء عدم التقاط الصور بدون الحصول على إذن مسبق، مع التأكد 
 من ضبط ھاتفك على الوضع الصامت.

 
 موال من حسابك البنكيماكینات الدفع الفوري وماكینات الحصول على األ

 یمكن العثور على أقرب ماكینة دفع فوري عند اتحاد طالب جامعة شیفیلد عند "الضفة الغربیة"، أو "التعاون" في نھایة شارع كالركسون.
جنیھات  5 یمكن أن یوفر "مطعم بارك ساید" خدمة الحصول على األموال من حسابك البنكي عبر بطاقات الصرف بحد أدنى لإلنفاق یصل إلى

 إسترلینیة.
 

 السالمة داخل األجنحة



صال جمیع األجنحة مؤّمنة طوال الوقت. یتم مطالبة اآلباء والزوار بالضغط على زر االتصال المناسب واالنتظار لحین رد فریق العمل على االت
 والسماح لھم بالدخول إلى األجنحة. الرجاء عدم ترك أي أشخاص آخرین داخل الجناح.

 
 جات الخاصة بالشعائر الدینیةاالحتیا

للجمیع ممن یرغبون في قضاء بعض الوقت داخلھ للصالة، أو قضاء بعض الوقت في ھدوء. یوجد في  Chaplaincy Centreیتوفر مركز 
كنسیة وغرف المستشفى قساوسة مختصین بجمیع الطوائف الدینیة، كما یٌسمح بدخول رجال دین من جمیع المعتقدات الدینیة. تفتح "القاعات ال

في المبنى الذي یضم المدخل الرئیسي، بجوار "وحدة عالج التلیف  Dساعة في الیوم، ویمكن الوصول إلیھا في الدور  24الصالة" أبوابھا طوال 
أو تحدث إلى أي عضو من أعضاء فریق التمریض عند الرغبة في الحصول عل مزید من  7338 271 0114الكیسي". اتصل برقم 

 المعلومات.
 

 مكافحة العدوى
 الرجاء مساعدتنا على منع انتشار العدوى وذلك من خالل:

 غسل األیدي• 
 استخدام جل األیدي عند الدخول والخروج من وإلى القسم• 
 محاولة عدم إحضار اإلخوة/األخوات، أو أي أطفال آخرین في المواعید المحددة للحضور إلى المستشفى• 
 .7343 271 0114اتصل بنا قبل الحضور على رقم إذا كان طفلك مصابًا بعدوى، ف• 
 

 ممنوع التدخین
 جمیع المواقع والطوابق األرضیة الخاصة بھا تعتبر مناطق ممنوع فیھا التدخین. یتضمن ذلك الحظر السجائر اإللكترونیة.

 
 المشكالت والشكاوى

بدالً من ذلك، اتصل بـ "إرشادات المرضى وخدمة االتصال" على رقم إذا كانت لدیك مشكالت، فالرجاء التحدث مع أحد أعضاء فریق العمل. أو 
0114 271 7594. 

إذا لم تكن راضیًا عما یتوفر لك من رعایة، فیمكنك أیًضا طلب الحصول على كتیب تقدیم شكاوى. ستعرف من خالل ذلك الكتیب كیفیة كتابة 
 www.sheffieldchildrens.nhs.ukًضا من خالل الرابط شكوى، وكیف سیتم التعامل مع شكواك. تتوفر ھذه المعلومات أی

 
 إذا كانت لدیك مشكالت، فالرجاء التحدث مع أحد أعضاء فریق العمل. أو بدالً من ذلك، اتصل بـ "إرشادات المرضى وخدمة االتصال" على رقم

0114 271 7594. 
 

 ى الخیري لألطفالالمستشف
 www.tchc.org.ukلمزید من المعلومات حول خططنا، وكیفیة قیامك بتقدیم المساعدة لنا لتحسین تلك الخطط، تفضل بزیارة الموقع 
 لن نتوقف عن الرغبة في تحسین خدماتنا المقدمة ألطفالنا، وعائالتھم، لذا لن نتوقف عن االحتیاج إلى مساعدتك!

 www.tchc.org.ukتبرع، واشترك، واجعل األمر أفضل! 
 

 أرقام االتصال المساعدة -كیف تتصل بالمستشفى 
 7000 271 0114لوحة االتصال الرئیسیة بالمستشفى على رقم 

 7594 271 0114)* على رقم ( PALSیمكن االتصال بـ "إرشادات المرضى وخدمة االتصال" 
 7393/  7343 271 0114رقم ) على TAUوحدة جراحات األطفال (

 7524/  7525 271 0114على رقم  M1الجناح 
 7332/  7298 271 0114على رقم  M2الجناح 
 7322/  7309 271 0114على رقم  M3الجناح 
 7398/  7345 271 0114على رقم  S1الجناح 
 7758/  7784 271 0114(علوم األعصاب) على رقم  S2الجناح 
 7394/  7392 271 0114على رقم  S3الجناح 

 0694 226 0114وحدة الحروق على رقم 
 7846 226 0114وحدة األبحاث العالجیة على رقم 

 7437 271 0114) على رقم HDUوحدة العنایة الخاصة (
 7205/  7362 271 0114) على رقم ICUوحدة الرعایة المركزة (

 7324 271 0114) على رقم NSUوحدة جراحات األطفال حدیثي الوالدة (
 7203 271 0114المستشفى الخیري لألطفال على رقم 

 
www.sheffieldchildrens.nhs.uk/patients-and-parents/wards/ 

 
 المساعدة عندما تحتاج إلى مشورة، أو إذا كانت لدیك مشكالت، أو إذا لم تكن تعلم إلى أین تتجھ PALS* یمكن أن توفر لك 

 نتقالھم الخاصة من وإلى المستشفى في الموعد المخصص لھم.ینتظر قیام اآلباء بترتیب طریقة ا

http://www.sheffieldchildrens.nhs.uk/

