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 MijnMSTك داخل بوابة ديال ملفاللع على طّا 1
 

MijnMST مستشفى هي بوابة خدمات المرضى ديال Medisch Spectrum Twente تقدر تدخل لواحد .
 ّ ديالك واّل الطابليت وال  الحاسوبي فالمستشفى ديالنا غير من الجزء من الملف الطبي ديالك ل

 .MijnMSTالسمارتفون عبر بوابة 
 

 DigiDوسّجل الدخول باستعمال  mst.nl/mijnmstرابط لدخل ل
 

وشنو تقدر دّير بكاع المكونات المختالفة ديال هاد  MijnMSTهاد الدليل كيشرح كيفاش كتخدم بوابة 
 ي كتّعالج فيها.الفضاء الشخصي. واش عندك شي أسئلة؟ تواصل مع العيادة الخارجية لّ 

 
 

 ؟MijnMSTشنو غتلقا فبوابة  2
 

يّام على النهار لي  5من بعد  MijnMST، البيانات ديالك غيبانو في MST لمستشفىمن بعد ما تمشي 
 ؟MijnMSTوصلونا فيه. شنو تقدر دير فبوابة 

 تقدر تطّالع على البيانات الشخصية ديالك وجزء من الملف الطبي ديالك؛ 
  تقدر تشوف المواعيد لي عندك معMedisch Spectrum Twente؛ 
 تقدر تشوف األدوية لي راك كتناولها؛ 
 تقدر تشوف النتائج ديالك؛ 
  تشوف الرسائل لي كيصيفطها ليك المستشفى، واّل الطبيب ديالك، واّل شي موفر رعاية تقدر

 آخر؛
 تقدر تطلب وصفات متكررة لألدوية؛ 
  تقدر تسول موفر الرعاية ديالك أي سؤال عبر خدمة االستشارة اإللكترونيةe-consult؛ 
 .تقدر تمأل االستمارات الرقمية 
 

 
 المصطلحات الطبية

 
مشاركين كيقوم موفر الرعاية ديالك بتسجيل النتائج كمرجع لراسو ولموفري الرعاية اآلخرين لي 

ديالك. وتقدر تلقا شي معلومات لي مكتفهمهاش، بحال المصطلحات الطبية. فهاد  أو العالج فالرعاية
 الحالة تقدر تسول موفر الرعاية ديالك أي سؤال بهاد الشأن فالزيارة المقبلة.

 
 

 خاصك باش تسّجل الدخول؟شنو  3
 

، واّل الحاسوب المحمول، واّل الطابليت. (PC)تقدر تدخل بوابة خدمات المرضى باستعمال الحاسوب 
 .DigiDوتقدر تسجل الدخول بـ 

 
 ؟DigiDشنو هو  3.1

كيعني الهوية/التعريف اإللكتروني. وكتسعملو الحكومة كوسيلة باش تأكد من الهوية  DigiDمصطلح 
 ديالك على اإلنترنت.

 

 DigiD دير طلب الحصول على 3.2
 . www.digid.nlديالك؟ دخل لموقع:  DigiDواش بغيتي تحصل على 

 
 تسجيل الدخول وتسجيل الخروج 3.3

 
  الدخولتسجيل 

 

http://www.digid.nl/


 

  دليل بوابة خدمات المرضى
4 

 
 

 

   

 
 

 

 

 1الخطوة 
 www.mst.nlدخل لموقع 

 
 2الخطوة 

( DigiD" )تسجيل الدخول بـ Inloggen met DigiD " ومن بعد كليكي على "MijnMSTكليكي على الزر "
 .DigiDباش تبان لك نافذة 

 
 3الخطوة 

" )تسجيل الدخول بتطبيق Inloggen met DigiD app ، خاصك تختار "MijnMSTباش تدخل لبوابة 
DigiD" واّل ) Inloggen met DigiD met een extra controle via sms تسجيل الدخول ب( "DigiD  عن

 (.SMSطريق رسالة 
 

 .SMSتسجيل الدخول عن طريق التحقق من رسالة الـ 
 DigiD، خاصك تدّخل اسم المستخدم ديال SMSباش تسّجل الدخول عن طريق التحقق من رسالة الـ 

على الهاتف ديالك مباشرة من بعدها. منين  SMSوكلمة السر ديالو. غايوصلك واحد الكود فميساج 
 .MijnMSTغدّخل الكود، غتكون سجلت الدخول لبوابة 

 
 DigiDتسجيل الدخول عن طريق تطبيق 

، خاصك أوال تدخل للرابط لي كيظهر على التطبيق. DigiDباش تسّجل الدخول عن طريق تطبيق 
بالسمارتفون ديالك واّل الطابليت. ومن بعدها دّخل كلمة السر ديالك فالتطبيق. هاكّا  QRسكاني الكود 

 .MijnMSTغتكون سجلت الدخول لبوابة 
 

 تسجيل الخروج 
 

" )تسجيل الخروج( لي Uitloggenفاش كتكليكي على " MijnMSTكتتم عملية تسجيل الخروج من بوابة 
دقيقة، غيتم تسجيل  15لمدة  MijnMSTموجودة فالقنت أعلى اليمين. إال مدرتي أي حاجة فبوابة 

 الخروج ديالك أوتوماتيكيا. وأي معلومة مقمتش باإلرسال واّل الحفظ ديالها غادي تحذف.
 

 ؟MijnMSTشنو تقدر دّير فبوابة  4
 

 
 

 كتكون من العناصر التالية: MijnMST بوابة
 

 Startpagina )الصفحة الرئيسية( 
 Agenda )الجدول الزمني( 
 Dossier )الملف( 
 E-consult )االستشارة اإللكترونية( 
 Vragenlijsten )االستبيانات( 
 Mijn gegevens )بياناتي( 
 Patiëntenfolders (المرضى منشورات) 
 Opname )دخول المستشفى( 

 
 Startpagina –الصفحة الرئيسية  4.1

الصفحة الرئيسية كتظهر من بعد تسجيل الدخول. كتلقا فيها مجموعة من المعلومات الهامة وواحد 
 ، واالستبيانات. إالمنشوراتالنظرة عامة على المواعيد ديالك المستقبلية، رسائل االستشارة ديالك، ال

 Onlineساعة عن طريق " 48ة ديالك قبل كان عندك شي موعد، تقدر تأكد المعلومات الشخصي
incheckecnعبر اإلنترنت(. بيانات" )تأكيد ال 

 

www.mst.nl
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 Agenda –الجدول الزمني  4.2
عامة على كاع المواعيد ديالك المستقبلية والماضية. بعض  واحد النظرة MijnMSTكتوفر لك بوابة 

 Afspraken op deالعيادات الخارجية كتسمح لك تحجز مواعيد براسك؛ وتقدر تلقا هاد المواعيد فـ "
wachtlijst.)المواعيد فالئحة االنتظار( " 

 

 
 

للعيادة الخارجية  ديالكتقدر تلقا الملخص ديال شي موعد واّل المعلومات ديال كيفاش توّجد للزيارة 
 :باش تختارها ائمةفالق ات أدناه متاحة ليكراي" )الجدول الزمني(. هاد الخAgendaفقسم "

 
Overzicht afspraken )استعراض المواعيد( 

الدخول، والجراحات فالمستشفى. وكتلقا أيضا استعراض عام هنا كتلقا جميع المواعيد ديالك، وحاالت 
 للزيارات ديالك للمستعجالت.

 
 Videoconsulten - االستشارة عبر الفيديو  4.3

كيعتامدو على االستشارة عبر  Medical Spectrum Twenteبزاف ديال موفري الرعاية فمستشفى 
الفيديو. هاد الطريقة كتسمح للمرضى باش "يزورو" موفري الرعاية ديالهم فقط عن طريق الفيديو. وهاد 

. هادشي كيعني أنه مخاصكش تمشي MijnMSTالعملية كتم بواحد الطريقة آمنة من خالل بوابة 
 Microsoftتيليشارجي تطبيق  للمستشفى للزيارة. وهادشي كيسهل األمور ومكيضيعش الوقت.

Teams مغتحتاجش تسّجل الدخول فالتطبيق. إال كنت مسّجل الدخول فيه مسبقا، سّجل الخروج قبل .
 متبدا االستشارة ديالك عبر الفيديو.

 
خاصك ضروري تحجز موعد لالستشارة عبر الفيديو تماما بحال الموعد ديال االستشارة العادية 

دقايق قبل الموعد المحدد فاليوم المحدد فواحد قاعة االنتظار  10فالمستشفى. كتأكد الوجود ديالك 
ك. ومن بعدها . موفر الرعاية ديالك كيعرف ملّي كتكون كتنتاظر وكيتواصل معاMijnMSTافتراضية فبوابة 

 يمكن ليكم تبداو الهدرة.
 

 كيفاش كّتم االستشارة عبر الفيديو 
 

 1الخطوة 
" )االستشارة عبر Videoconsult" )الجدول الزمني( وكليكي على "Agendaفالبوابة، سير عند قسم "

 الفيديو(
 

 2الخطوة 
 غتبان ليك هاد الشاشة:
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 3الخطوة 
 )بدء االستشارة عبر الفيديو(" Start Videoconsultكليكي على "

 

 
 

 4الخطوة 
" )فتح Teams openenلونسا وغتبانلك هاد الشاشة. كليكي على "تغي Microsoft Teamsتطبيق 
Teams.) 

 

 
 

 5الخطوة 
 " )انضّم دابا(.Join now. كليكي على "Teamsغتكون دابا فتطبيق 

 
 Dossier -الملف  4.4

 متعددة من الملف ديالك." )الملف(، غتلقا فروع Dossierفقسم "
 

 البيانات الطبية
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Allergieën )الحساسيات( 
 .Medical Spectrum Twenteهنا فين كتلقا الحساسيات لي معروفين عند مستشفى 

 
Bestanden )الملفات( 

كمثال. وكيكونو هاد الرسائل  2021دجنبر  3 بعدهنا فين كتلقا رسائل الحالة الطبية ديالك لي تصافطات 
موجهين ليك أوال للطبيب ديالك أوال لشي موفر رعاية آخر. الرسائل الجديدة كتبان فأعلى القائمة. يمكن 

 ليك تشوف الرسالة فاش كتكليكي عليها.
 

Diagnoses )التشخيصات( 
 .03/12/2021دّارت فقط من بعد  هنا كتلقا التشخيصات ديالك. خاصك تعرف أنه غتلقا التشخيصات لّي

 
Medicijnen )األدوية( 

 
Medicijnen > Medicatieoverzicht )موجز األدوية( 

 Medicalهنا كتلقا واحد الموجز على األدوية لي معروفة حاليا عند موفري الرعاية فمستشفى 
Spectrum Twente كيتّم اإلدخال ديالك . ومن بينها األدوية لّي كتناول فالدار فاش واّل من بعد ما

فالمستشفى. الالئحة ديال األدوية فيها حتى فوقاش بّديت كتناولها، وديال أشمن عيادة خارجية، 
 والكمية، وكيفاش غتناولها.

هاد الموجز ماشي هو الئحة جميع األدوية لّي كتناولها، حيت بعض األدوية كيوصفها ليك الطبيب العام 
حة ديال األدوية ديالك تكون كاملة لضمان السالمة الشخصية ديالك. وهاد ديالك مثال. من المهم أن الالئ

. يمكن ليك Medical Spectrum Twenteالتفاصيل كايكونو مهمين حتى لموفري الرعاية فمستشفى 
تصرّح بأي تغييرات عبر اتصال هاتفي للعيادة الخارجية فين كتّعالج واّل للصيدلية ديال المستشفى عن 

 ." )اسأل الصيدلية(Vragen aan apotheekعلى زر "طريق الضغط 
 

Medicijned  >Herhaalrecept aanvragen (طلب الوصفات الطبية المتكررة) 
 يمكن ليك تطلب وصفة طبية متكررة من الدار:

  بالنسبة لألدوية لّي عندها"Herhaalrecept.وصفة متكررة( فموجز األدوية( " 
 أخصائي الرعاية فالمستشفى. بالنسبة لألدوية لّي كيوصفها لك 

 
 1الخطوة 

" )الملف( ومن بعدها كليكي على Dossierواش بغيت تطلب وصفة متكررة؟ كليكي على "
"Medicijnen.األدوية( فالقائمة الرمادية( " 
 

 2الخطوة 
" )طلب Herhaalrecept aanvragenقلّب على الدواء لّي بغيت الوصفة المتكررة ديالو وكليكي على زر "

 الوصفة المتكررة(.
 

 3الخطوة 
 يمكن ليك تختار أشمن قسم غتصافط ليه الوصفة. المرجو اختيار القسم لّي وصف لك الدواء.
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 الوصفات المتكررة المطلوبة تقدر تلقاها فاالستشارات اإللكترونية المرسلة.
مع الصيدلية تسولهم . تقدر تواصل يّام 3الدواء ديالك غادي يكون واجد فالصيدلية في غضون  –مالحظة 

 فوقاش تقدر تهز الدواء ديالك. إال مقدرش القسم المسؤول يوفر لك الطلب ديالك، غيعلموك.
 
 

Uitslagen )النتائج( 
كتوفر على نتائج مختلف الفحوصات لّي كتّم. على سبيل المثال، نتائج المختبرات ديال  MijnMSTبوابة 

 تحاليل الدم، تحاليل البول، تحاليل األنسجة، واّل فحوصات الجهاز المعوي.
يّام. خاصك تعرف بلي يمكن تلقا نتائج لّي  5فاش كتبان النتائج، كتظهر على البوابة في غضون 

الها معاك. ويمكن تكون النتائج صادمة وغير متوقعة. ولكن الطبيب ديالك كيشرح متّماتش المناقشة دي
، فقرار MijnMSTليك هاد النتائج. إال مناقشتش األمر مع الطبيب ديالك، ولكن كيبانو لك النتائج فبوابة 

 أنك تشوف النتائج أو ال راجع ليك.
 

ب تواصل مع الطبيتالج فيها. يمكن ليك أيضا ؟ تواصل مع العيادة الخارجية لّي كتّعواش كتشعر بالقلق
 ديالك عبر االستشارة اإللكترونية.

 
Rapporten  )التقارير( 

 
Behandelverslagen )تقارير العالج( 

 كتلقا فيه الملخص والمنهجية لّي تمت المناقشة ديالها خالل الموعد مع موفر العالج.
 

Behandelbeperking en wilsverklaring )قيود العالج ووصية الحياة( 
 .Medisch Spectrum Twenteهنا كتلقا قيود العالج المعروفة عند 

 
كيتم تحديد العالجات باالستشارة ديالك. يمكن ليك تذكر العالجات لّي مباغيش ديرها فاش غيتم 

ما  اإلدخال ديالك للمستشفى. وحتى موفر الرعاية يمكن ليه يحد شي عالج. هاد اإلجراءات هي
 يسمى بقيود العالج. 

 
 .(scannedيمكن ليك تلقا هنا وصية الحياة ديالك مسكانية )

 
Drugs-, alcohol-, tabaksgebruik )تعاطي المخدرات، وشرب الكحول، والتدخين( 

 Medischعند لي معروفهنا كتلقا واحد الموجز على االستعمال ديالك للمخدرات والكحول والسجائر 
Spectrum Twente التسمم هو المصطلح لّي كيجمع المخدرات، والكحول، والتبغ. المخدرات كتشمل .

لّي عنده واحد الدرجة  أي مخدر، والمنشطات، والمسكرات، والمواد الغير مشروعة، والعقاقير المخدرة
 معينة من التخدير وتأثير اإلدمان.

 
عمال الشخصي للكحول والمخدرات هاد الموجز كيسلط الضوء على البيانات المطلوبة منك حول االست

والتدخين والتعرض لدخان السجائر. تعاطي المخدرات والتدخين واإلفراط فشرب الكحول كيأثروا على 
 العالج والتشخيص ديالك.

 
Metingen )المقاييس( 

، بحال:Medisch Spectrum Twenteكتلقا هنا نتائج القياسات المختالفة لي كّدار للمريض فمستشفى 
  

 

 الوزن بالكيلوغرام 
 الطول بالسنتمتر 
 BMIمؤشر كتلة الجسم : 
 Resp)معدل التنفس )عدد المرات في الدقيقة : 
 Tempدرجة الحرارة بالسلسيوس : 
 HR)معدل نبضات القلب )عدد النبضات في الدقيقة : 

 SpO2النسبة المئوية لألكسجين : 
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 NIBP)ضغط الدم )ملمترات الزئبق : 
 NRS (10إلى  1الراحة )على سلم من : معدل األلم أثناء 

 
Functionele en mentale status )الحالة الوظيفية والعقلية( 

هنا كتلقا الخصائص لّي تم تسجيلها عليك بالنسبة للحالة الوظيفية ديالك )بحال الخدمة، األنشطة 
ت أثناء العالج االجتماعية، نمط العيش( والحالة العقلية )الصحة العقلية(. كيتم تسجيل هاد المعلوما

 ديالك فالمستشفى باش نعتامدو عليها الحقا أثناء المزيد من العالج، وأثناء العناية، وأثناء التقييم.
 

Implantaten )الزراعة( 
فهاد الموجز كتعرف أنواع الزراعات لّي سجلها المستشفى ليك. يمكن تكون الزراعة على سبيل المثال 

نبضات القلب، واّل عدسات العينين. هاد الزراعات سجلناها ليك للسالمة ورك اصطناعي، واّل جهاز تنظيم 
 ديالك. إال وقعات شي مشاكل مع هاد الزراعات، غنتواصلوا معاك فورا.

 
Signaleringen )التنبيهات( 

التلوث  هنا كتلقا واحد الموجز على التنبيهات المسجلة فالمستشفى. التنبيهات كتشمل أخطار
كمثال، تقدر تكون فواحد  لتلوث هو خطر انتشار بعض الكائنات المجهرية، بحال الجراثيم.واألمراض. خطر ا

الخطر كبير أنك تصاب بالعدوى حيت تمت المعالجة ديالك فواحد المستشفى فالخارج. غالبا ما غيسولك 
 موفر الرعاية ديالك على هادشي إال غدخل المستشفى واّل دّير عملية جراحية.

 
Verrichtingen (اإلجراءات) 

أو اإلجراءات لّي تم اتخاذها. كيتم اتخاذ اإلجراءات فإطار منهجية محددة أو  دابيركتلقا فهاد الموجز الت
كيفور لك واحد النظرة على العالج  اإلجراءات لمعرفة معلومات إضافية أثناء عملية التشخيص. تسجيل

 ديالك.
 

Voedingsadvies )نصائح التغذية( 
 هنا كتلقا نصائح التغذية وتوجيهات الحمية الغذائية المعروفة والمسجلة فالمستشفى.

 
 E-consult –االستشارة اإللكترونية  4.5

" )االستشارة اإللكترونية(، يمكن ليك توجه رسائل وتطرح أسئلة على موفر الرعاية E-consult"فقسم 
 ديالك. أمثلة:

 نصائح وأسئلة على نمط العيش؛ 
  األدوية واآلثار الجانبية ديالها؛أسئلة على 
 أسئلة على الفحوصات والنتائج ديالها؛ 
 .أسئلة على االستشارات السابقة 

غيمكنليك ترسل استشارة إلكترونية فقط إال فْعالت ليك العيادة الخارجية هاد الخاصية. وفهاد الحالة 
 جديدة(." )بدء استشارة إلكترونية Start nieuw E-Consultغيبان لك الزر "

 
االستشارة اإللكترونية ديالك كيتلّقاها واحد من الموظفين فالعيادة الخارجية. غيجاوبك هو على السؤال 

ديالك إال كان سؤال ماشي طبي، أو غيوصلوك مع موفر الرعاية لّي يقدر إجاوب على السؤال الطبي 
الجواب في غضون اليوم  ديالك. منين كتسول شي حاجة عبر االستشارة اإللكترونية، كيتم توفير

 المقبل.
 

كنصحوك أنك متعتامدش على االستشارة اإللكترونية بالنسبة لألسئلة االستعجالية. فحاالت الطوارئ، 
 تّاصل بالعيادة الخارجية فين كتّعالج واّل تّاصل بالطبيب العام ديالك.

 
 إشعار التوصل باستشارة جديدة

. إال MijnMSTيمكن تتوصل برسالة بريد إلكتروني منين كتوصل لك استشارة إلكترونية جديدة فبوابة 
 Mijn" )بياناتي( فقائمة "Mijn gegevensموصالتكش رسالة البريد اإللكتروني، كليكي على "

instellingenة إلكترونية استشار رسالة " )إعداداتي( وحّدد واش باغي إوصلوك إشعارات البريد إال جاتك
 أيضا تسجل عنوان البريد اإللكتروني ديالك هنا. كجديدة. يمكن لي
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 االستشارة اإللكترونية في الملف الطبي
 يالطبالمعلومات لّي كتصيفطها لموفر الرعاية ديالك فاالستشارة اإللكترونية يمكن ندرجوها فالملف 

ندرجو فيه حتى الجواب ديال موفر . ويمكن الملف Medisch Spectrum Twenteديالك فمستشفى 
 الرعاية. االستشارة اإللكترونية إذن يقدر يطّالع عليها موفروا الرعاية لّي كيعالجوك.

 
 بدء استشارة إلكترونية جديدة

 1 الخطوة
" )بدء استشارة إلكترونية Start nieuw e-consult واش بغيت تسول شي سؤال جديد؟ كليكي على "

 جديدة(.
 

 2الخطوة 
" )اختيار المتلقي(، ختار العيادة الخارجية لّي كتّعالج فيها ولّي Kies een ontvangerكليكي على "

  " )أوكي(.Okباغي تراسلها، وكليكي "
 

واش العيادة الخارجية ديالك مكيناش فالالئحة؟ تّاصل بالعيادة الخارجية ديالك عبر الهاتف  –مالحظة 
 االستشارة اإللكترونية.وطلب منهم إوفرو ليك خدمة 

 
 3الخطوة 

" )الموضوع(. هادشي كيساعدك تلقا الرسائل Onderwerpكتب الموضوع بطريقة واضحة فخانة "
 بسهولة الحقا. تقدر كذلك تضيف صورة للرسالة.

 
 4الخطوة 

 " )إرسال(.Verzendenكتب الرسالة ديالك وكليكي على "
 

 الرد على أو متابعة استشارة سابقة
 Startسبق ليك تواصلت مع موفر الرعاية على شي موضوع معين؟ إذن بالصة متكليكي على "واش 

nieuw e-consult غير جاوب على الرسائل السابقة باش تتابع واّل ترد على االستشارة. مثال، إال ،"
او طرحت شي سؤال على الطبيب ديالك ودابا باغي تزيد تسول واحد الحاجة أخرى. بهاد الطريقة غيبق

 الرسائل ديال نفس الموضوع منظمين فواحد البالصة.
 

 " )مغلق(.Gestolenي مصنفة "لمتقدرش ترد على المواضيع  –مالحظة 
 

 1الخطوة 
 قلّب على الموضوع لّي باغي تسول فيه. كليكي على "+" باش توسعو.

 
 2الخطوة 

 فهاد الموضوع )كيبان فاألعلى(. بوستكليكي على آخر 
 

 3الخطوة 
 " )رد(.Beantwoorden" )تحديث( أو "Aanpassen الخيارات كتكون متاحة تحت الرسالة: "هاد 

 
حت تتحديث: الرسالة لّي صيفطيها مازال ماقراها الفريق الطبي. يمكن ليك تغيرها وتعدلها. غادي تظهر 

 " )تحديث(.Aanpassen" منها
 

غادي رد: توصلت بالرد من الفريق الطبي على الرسالة لّي صيفطيها. يمكن ليك ترد على الرسالة. 
 " )رد(.Beantwoordenتظهر تحت منها "

 
 Markeer als" تحت منهامنين كتقرا شي رسالة، يمكن ليك تماركيها بحال إال مقريتيهاش. غادي تظهر 

ongelezen ّهاد الخاصية مفيدة باش تفكر راسك أنك مازال مرديتش رسالة غير مقروءة(. ك ةم" )عال
 على الرسالة.

 



 

  دليل بوابة خدمات المرضى
11 

 
 

 

   

 
 

 

 

 نصائح استعمال االستشارة اإللكترونية
 

 .إال بغيت تهدر على موضوع جديد: بدا استشارة إلكترونية جديدة 
  دقيقة. إال كنت مازال مصيفطش  15غادي يتم تسجيل الخروج ديالك أوتوماتيكيا من بعد

 تحذف. دير هادشي فراسك. الرسالة ديالك، غادي

  ميمكنش ليك تطلب وصفة متكررة عبر االستشاره اإللكترونية. باش تحصل عليها، خاصك
" )الوصفة Herhaalrecept" )األدوية( وتكليكي على "Medicijnenتمشي لقسم "

 المتكررة(.
 باش تطرح أسئلة وتضيف تعليقات على موضوع مفتوح )غير مغلق(: دخل داك الموضوع ورد 

 على آخر بوست. كليكي على "+".

 " متقدرش ترد على المواضيع لّي مصنفة كـGestolen.)مغلق( " 
 .يمكن ليك تربط صورة 
 

 
 Vragenlijsten -االستبيانات  4.6

االستبيانات الرقمية متاحة فالعديد من العيادات الخارجية. هاد االستبيانات الهدف منها هو مراقبة 
 للعالج.الصحة ديالك أو التجهيز 

 
" )االستبيانات(. هنا غتبان ليك االستبيانات لّي خاصك Vragenlijstenتقدر تلقا االستبيانات فقسم "

ي عّمرتيهم مسبقا. فبعض المرات، كتكون عندك فرصة تغيير األجوبة متاحة. فهاد الحاالت كيظهر لتعّمر و
 " )تحديث( على الشاشة.Wijzigenليك زر "

 
 .SMSغايوصلوك فقط إال عطيت اإلذن ديالك باستقبال رسائل الـ  SMSإشعارات رسائل الـ  :مالحظة

 
 مأل االستبيان

" )االستبيانات(. وإال كان الموجز Vragenlijsten"يمكن ليك تشوف االستبيانات لّي خاصك تعّمر فقسم 
 خاوي، يعني مكاينش استبيانات متاحة حاليا.

 
 1الخطوة 

 " )مأل(.Invullenلّي باغي تعّمر وكليكي على "حدد االستبيان 
 

 2الخطوة 
" )التالي( لّي كاين Volgendeعّمر االستبيان. األسئلة لّي حداها * إجبارية. دائما كليكي على زر "

 فالجانب األيمن من أسفل الصفحة باش تزيد.
 

 3الخطوة 
 كتسالي االستبيان كيتم إرسالو." )إرسال( فالنهاية ديال االستبيان. فاش Versturenكليكي على "

 
 متقدرش تحفظ االستبيان فوسط التعمار. خاصك تعمرو فمرة وحدة. –مالحظة 

 
 مشاهدة االستبيانات المملوءة

 Uitgevoerde" )االستبيانات( و "Vrageblijstenيمكن ليك تشوف االستبيانات لّي كملتيهم فقسم "
acties تكليكي على "" )اإلجراءات المتخذة(. يمكن ليكInzien باش تفتح االستبيانات وتشوف شنو "
 فيها. يعّمرت

 
 Mijn Gegevens –بياناتي  4.7

. ومن Medical Spectrum Twenteهنا كتلقا البينات الشخصية ديالك كما هي معروفة عند مستشفى 
وشركة التأمين بين هاد البيانات معلومات عنوان السكن ديالك ومعلومات االتصال ديال الطبيب ديالك 

 ديالك. ويمكن ليك أيضا تسجل معلومات االتصال ديال شخص آخر أو أكثر،
 

 من المهم أن هاد البيانات يكونوا صحاح.
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 تأكد من البيانات ديالك قبل ما تمشي لللمستشفى 4.7.1
يمكن ليك تغير رقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني ديالك براسك. إال بّدلت عنوان السكن ديالك، 

" )تحديث( تحت عنوان السكن. النظام Wijzigenوالبلدية عالجات التغيير، يمكن ليك تكليكي على زر "
غادي يعتمد عنوان السكن ديالك الجديد من قاعدة بيانات السجالت الشخصية للبلدية. خاصك تأكد 

مزيان من هاد األمر. إال بدلت الطبيب العام، واّل طبيب األسنان، واّل الصيدلية، واّل شركة التأمين ديالك، 
إال عندك شي تغييرات أخرى، خاصك تواصل معانا. ويمكن ليك تقوم  يمكن ليك تغير هاد البيانات براسك.

بهاد األمر فالعيادة الخارجية لّي كتّعالج فيها وحتى فمكتب تسجيل المرضى فالردهة الرئيسية ديال 
 المستشفى.

 

 التواصلخيارات  4.7.2
، ديالنا " )خيارات التواصل(، يمكن ليك تحدد واش باغي تتوصل بالرسائلContactvoorkeurفقسم "

بحال التذكير بالمواعيد، على شكل رسائل ورقية واّل رقمية. وإال كنت كتفضل الرسائل الرقمية، يمكن 
 .SMSليك تحدد عن طريق البريد اإللكتروني واّل رسائل الـ 

 
واش كتفضل تتوصل بإشعارات المواعيد عن طريق البريد اإللكتروني؟ إذن دّخل عنواند البريد ديالك هنا. 

" Digitaal" )نعم( ودّخل "Ja" )السماح بتلقي البريد؟( بـ "?E-mailen toestaanجاوب على السؤال "
 )رقمي( فبيانات االتصال ديالك.

 

 الموافقة 4.7.3
 15فهاد الصفحة، كتصرح واش كتوافق على مشاركة البيانات مع موفري الرعاية اآلخرين انطالقا من 

 Medisch Spectrum. يمكن ليك تطّالع على الموافقة ديالك وتغيرها فالملف ديالك الخاص ب 2022دجنبر 

Twenteما  ستقبال قبل. يمكن ليك كذلك تعطي الموافقة ديالك فمكتب تسجيل المرضى وال فمكتب اال
 تزور العيادة الخارجية.

 

 شكون شاف الملف ديلي 4.7.4
لملف الطبي ديالك. يمكن يكون على ا ى طالعمستشفالأي موظف في  تعرف الصفحة يمكن ليك ادهف

ير موظف في اإلدارة المالية أو سكرت المثمقدمي الرعاية، ولكن في بعض األحيان موظفين آخرين، من 
 نجزء مفقط  ليهم يشوفولموظفين يمكنابقواعد صارمة.  ملتزمين لموظفينجميع افي عيادة خارجية. 

 .ديالهم لعملديالك لي ضروري لالملف الطبي 
 
 

 Patiëntenfolders -المرضى  نشوراتم 4.8
لّي هي مهمة بالنسبة ليك. ويمكن ليك  نشوراتم MijnMSTموفر الرعاية ديالك يمكن يوّجد ليك فبوابة 

 .وباش تفتح نشورتلقاها هنا فهاد الصفحة. كليكي جوج مرات على اسم الم
 
 

 Opname -دخول المستشفى  4.9
 يمكن للمرضى لّي تم اإلدخال ديالهم فالمستشفى يطلبو الماكلة من البوابة.

 
 1الخطوة 

 حدد النهار والوقت
 

 2الخطوة 
 ختار شنو بغيت تاكل
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 3الخطوة 
 " )طلبي(Mijn keuzeتقدر تلقا شنو طلبت فـ "

 
 4الخطوة 

 " )اتخذت قراري( باش يتم الطلب.Keuze doorgevenكليكي على زر "
 
 

 MijnMST البيانات في حماية 5
 

كيهتم بالخصوصية ديال المرضى بشكل جدي. يمكن ليك تقرا  Medisch Spectrum Twenteمستشفى 
لتحت كيفاش كنحميو الخصوصية والبيانات ديالك. وكاين حتى نصائح كيفاش تساهم فهاد األمر نتا بحد 

 ذاتك.
 

 البيانات تسجيل 5.1
 . عليها كنقومو بتسجيل كل مرة كتقوم فيهاMijnMSTكنبغيو نعرفو شحال من مرة كيتم استعمال بوابة 

 بطريقة آمنة بطبيعة الحال. –بالدخول للبوابة 
 

 بأمان MijnMSTاستعمال  5.2
كنتعاملو مع البيانات الرقمية ديالك بحذر، طبقا لـ "قانون حماية البيانات الشخصية". وحتى نتا تقدر 

 .MiijnMSTتساهم فاالستعمال اآلمن لبوابة 
 تصفح.سّجل الخروج من البوابة منين غاتسالي منها وسد صفحة الم 

 .رد البال لوثائق البيانات الشخصية ديالك لّي كتطبعهم 
  اسم المستخدم ديالDigiD .ديالك وكلمة السر ديالو لالستعمال الشخصي فقط 
 .لذلك، خصك تحتافظ بهم فمكان آمن 
  متسّجلش اسم المستخدم وكلمة السر ديالDigiD  فالحاسوب ديالك، واخا بزاف ديال

البرامج كيقتارحوا هادشي. إال سجلتيهم، إذن أي واحد غيستعمل الحاسوب ديالك يمكن 
 يلقاهم.

  سد الحاسوب ديالك منين مكتكونش حداه باش الناس لّي قراب ليه ميشوفوش البيانات
 الشخصية ديالك.

 ي بكلمة السر، باش ميتمكنش واش كتستعمل الويفي؟ إذن تأكد أن الموديم ديالك محم
 اآلخرين من مشاركة الويفي ديالك. دليل االستعمال ديال الويفي غتلقا فيه كيفاش.
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5.3 MijnMST بالنسبة لألطفال والشباب 
. واش مزال معندكش DigiDمتاحة حتى لألطفال والشباب. يمكن تسجيل الدخول بـ  MijnMSTبوابة 
DigiD ؟ دير طلب الحصول عليه منwww.digid.nl و ولّي األمر ديالك يعاونك.أ. طلب من والديك 

 
. ويمكن ليك تطّالع على نتائج الفحوصات. MijnMSTيمكن ليك تقرا تقارير الطبيب ديالك من خالل بوابة 

 وتسول الطبيب أي حاجة.تحديد مواعيد ويمكن ليك أيضا تطلب 
 

 المطروح هو: شكون مسموح ليه يراقب معاك هادشي؟السؤال 
 

  الوالدين ديالك غيراقبو الملف ديالك بشكل رئيسي. يمكن ليك سنة 12قل من إال كان عندك ،
 تشوف السجالت الطبية ديالك معاهم. ويمكن ليهم يطلبوا الترخيص من إدارة المرضى.

  
  غتسمح لوالديك/ولي األمر ديالك ، يمكن ليك تقرر واش سنة 16 و 12بين إال كان عندك

يشوفوا الملف ديالك. يمكن ليك تذكر هادشي للطبيب إال مبغيتش يشوفوا الملف ديالك لشي 
سبب معين. فهاد الحالة غيقوم بغلق بوابة الرعاية إال بان ليه أنك تقدر تحكم فالقرارات ديالك. 

يشوفوا الملف ديالك، غيقوم بغلق  وكذلك، إال الطبيب بان ليه أنه ماشي فالصالح ديالك والديك
 البوابة. منين كيتم غلق البوابة، حتى واحد ميقدر يدخل ليها، بما فيهم نتا.

  
  كنعتابروك بالغ كفاية باش تكون الوحيد لّي يقدر يدخل بوابة سنة 16كتر من إال كان عندك ،

MijnMST تقدر تدخل بـ .DigiD .ديالك. ويمكن ليك إال بغيت تورّي الملف ديالك للدار ديالكوم 
 

 MijnMSTأسئلة على بوابة  6
 

؟ يمكن ليك تطّالع على المزيد من المعلومات واألجوبة ديال MijnMSTواش عندك شي أسئلة على 
 .www.MijnMST.nlاألسئلة المتكررة على الموقع 

 
 أسئلة على الموعد

واش عندك شي أسئلة على الموعد واّل العالج ديالك؟ تّاصل بالعيادة الخارجية لّي كتّعالج فيها. يمكن 
. 2000 487 – 053ليك تتواصل مع العيادات الخارجية ديال المستشفى ديالنا عبر رقم الهاتف العام: 

 https://www.mst.nl/p/specialismenيمكن ليك تلقا واحد الموجز ديال أرقام الهواتف كاملين على 
 

 MijnMSTأسئلة على االستعمال ديال 
، تواصل مع مكتب المساعدة ديالنا. MijnMSTإال كانوا عندك مزال أسئلة على كيفية استخدام بوابة 

 .2000 487 – 053عبر الرقم  16:30حتى  08:00إلى الجمعة من  نهار االثنينتقدر تتواصل معاهم من 
 

 ؟DigiDأسئلة على 
ديالك؟ دير طلب الحصول  DigiDواش نسيت اسم المستخدم واّل كلمة السر؟ واش انتهت صالحية 

 .www.digid.nlجديد على الموقع  DigiDعلى 

http://www.digid.nl/
http://www.mijnmst.nl/
https://www.mst.nl/p/specialismen

