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يقدم لكم هذا الكتيب معلومات عن األطعمة واملشروبات التي تتناولونها خالل فترة إقامتكم
في املستشفى.
ومن املهم للغاية لكم أن تحاولوا تناول الطعام والشراب بصورة طبيعية قدر املستطاع خالل فترة
إقامتكم في املستشفى ،ويعرض لكم هذا الكتيب معلومات بخصوص ما يلي:
• الطعام املوجود لدينا
• طريقة طلب الوجبات
• األطعمة واملشروبات املقدمة
• نصائح للزائرين
تتمنى لكم إدارة األطعمة واملشروبات في مؤسسة  Greater Glasgow and Clydeالتابعة لهيئة
الخدمات الصحية الوطنية ( )NHSاالستمتاع باألطعمة التي نقدمها ،كما ندعوكم إلبداء تعليقاتكم
باستخدام النموذج املرفق في ظهرهذا الكتيب.

الطعام املوجود لدينا
تتولى مؤسسة  Greater Glasgow and Clydeالتابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية مهمة إعداد الطعام لكم؛
حيث إن لدينا طاقم إعداد األطعمة واملشروبات الذي يعمل في املطابخ املوجودة بمستشفى إنفيركاليد امللكي
في جرينوك ومستشفى ألكساندرا امللكي في بيسلي .ويقوم الطاقم في تلك الوحدات بإعداد األطعمة الطازجة
الخاصة باألطباق املدرجة في قوائم الطعام ،والتي ُت ّ
جمد بعد ذلك قبل إرسالها إلى كل مستشفى؛ وهو األمر الذي
ً
طازجة عند إعادة تسخينها ّ
لكي تتناولونها في العنابر.
يتيح املحافظة عليها
وتتمثل مزايا هذا النظام فيما يلي:
	•حصول جميع املستشفيات على نفس قوائم الطعام
ّ
اختصاصيي التغذية التابعين لنا بتحليل جميع الوجبات لتحديد مدى فائدتها من الناحية الغذائية
	•قيام
	•إمكانية اختيار حجم الحصص الغذائية التي ترغبونها
غذائيا ً
توافر الخيارات إذا كنتم ّ
تتبعون ً
ً
خاصا
نظاما
	•
طريقة طلب الوجبات
يتولى العاملون في العنابر إخباركم بكيفية طلب الوجبات الخاصة بكم؛ ً
علما بأنه يتوفر لكم نسخة من قائمة
الطعام لالطالع عليها ،وهي تكون بجوار السرير أو في غرفة تناول الطعام .كما تشتمل قائمة الطعام على
ً
ٌ
صحي أو إذا
طعام
معلومات تساعدكم في االختيار ،ودائما ما يكون هناك خيار لكم إذا كنتم ترغبون في تناول ٍ
ٍ
طعام نباتي.
كانت شهيتكم منخفضة أو إذا كنتم ترغبون في تناول ٍ

ويمكنكم طلب وجباتكم بإحدى طريقتين:

ً
مسبقا؛ حيث يطلب منكم املمرض/املمرضة أو أحد العاملين
1 -1نطلب منكم في بعض العنابرأن تطلبوا وجباتكم
وجبة من القائمة.
في خدمة تقديم الوجبات اختيار ٍ
2 -2في العنابراألخرىُ ،يطلب منكم االختيارمن بين مجموعة من الوجبات املتوفرة في أوقات تناول الوجبات.
وينبغي العلم بأن األطعمة املقدمة في جميع العنابرمتماثلة.

هل يمكنني الحصول على املساعدة إلتمام طلبي للوجبة؟
نعمُ ،يرجى طلب املساعدة من العاملين بالعنبر.

ماذا لو كانت شهيتي للطعام منخفضة؟
في وجبة الغداء ،نقدم خيارات خفيفة تشمل الحساء أو الشطائرأو البطاطس املخبوزة املحشوة أو وجبة ساخنة.
وفي املساء ،نقدم خيارات الشطائرأو الوجبات الساخنة ،ويمكنكم اختيارحصة أقل من الطعام إذا رغبتم في ذلك.
تتوافر الوجبات التالية عند الطلب
ُ
	•األطعمة الحالل وفق الشريعة اإلسالمية واألطعمة املباحة في الشريعة اليهودية واألطعمة النباتية
	•الوجبات الخالية من البيض والحليب والبندق والجلوتين في قوائم الطعام التي تراعي أنواع الحساسية
املختلفة
	•الوجبات قليلة امللح والبوتاسيوم
األطعمة ُم َّ
عدلة القوام لتالئم الذين يعانون من صعوبات في البلع
	•
بحاجة ألدوات خاصة لتناول الطعامُ ،فيرجى طلبها من العاملين في العنابر.
إذا كنتم
ٍ
ُويسعد فريق األطعمة واملشروبات املوجود باملستشفى أن يقوم بزيارتكم للتحدث معكم بشأن وجبات الطعام
املقدمة لكم؛ لذا نرجو أن تطلبوا من العاملين في العنابر الترتيب لهذه الزيارة.

ما الذي يحدث إذا فاتني تناول إحدى الوجبات؟
إذا فاتكم تناول إحدى الوجبات ،فيسعدنا أن نقدم لكم وجبة بديلة أو وجبة خفيفة حسب الوقت الذي
تطلبونها فيه.
ماذا لو كنت أشعر بالجوع بين الوجبات؟
ُ
يوجد لدينا خبز وحبوب وزبد ومربى وقطع من البسكويت طوال اليوم .يرجى طلب الحصول عليها من العاملين
في العنابر.
ما هي األطعمة واملشروبات املقدمة؟
يمكنكم اختيار األصناف التي ترغبون بها في أوقات تناول الوجبات.

ً
وجبة اإلفطار ُ(تقدم ً
صباحا)
بدءا من الساعة 07:30
يمكنكم االختيار من بين•	 :عصيرالبرتقال
	•الحبوب أو العصيدة
	•امللفوف أو الخبز
	•الزبد أو املعجون قليل الدسم
	•املربى أو املرماالد
	•الحليب أو الشاي أو القهوة

ً
وجبة منتصف الصباح الخفيفة ُ(تقدم ً
صباحا)
بدءا من الساعة 10:00
ُ
يمكنكم االختيارمن بين مجموعة من املشروبات الساخنة والباردة التي تقدم معها قطع البسكويت أو الفاكهة.

وجبة الغداء ُ(تقدم ً
بدءا من الساعة ً 12:00
ظهرا)
يمكنكم االختيار بين:
	•الشطائر
البطاطس املخبوزة املحشوةَّ
	•
	•وجبة ساخنة تشتمل على الخضراوات والبطاطس
	•مجموعة مختارة من الحلوى الباردة أو الجبن والبسكويت

شاي بعد الظهيرة
ُ
يمكنكم االختيار من بين مجموعة من املشروبات الساخنة والباردة التي تقدم معها قطع البسكويت أو الفاكهة.

ُ
ً
مساء)
وجبة املساء (تقدم في الفترة من  05:00حتى 06:30
يمكنكم االختيار من بين  3أطباق رئيسية ،أحدها مناسب للنباتيين ،ويشمل مجموعة منتقاة من الخضراوات
أو طبق السلطة الجانبي واألرز أو البطاطس.
نوع من الحلوى مثل الكرامبل أو الكعك بالكاسترأو الفواكه أو الزبادي.
ويمكنكم اختيار ٍ

ً
وجبة املساء الخفيفة ُ(تقدم ً
مساء)
بدءا من الساعة 7:00

يمكنكم االختيار بين املشروبات الساخنة والباردة مع البسكويت .وتتوفر معلومات عن املواد الغذائية املسببة
للحساسية؛ لذا ُيرجى االستفسار من أحد العاملين.
�شيء مختلفُ ،يرجى االستفسار من العاملين
إذا امتدت إقامتكم في املستشفى ألكثر من عدة أيام ورغبتم في تناول ٍ
بالعنابر عن قائمة الطعام املخصصة لإلقامة الطويلة في املستشفى.
ُيقدم كذلك امللح والفلفل وأنواع الصلصة املختلفة خالل أوقات تناول الوجبات.

ويمكنكم اختيار حصة غذائية كبيرة أو صغيرة ،وما عليكم سوى طلب ذلك من العاملين في العنابر.

الوجبات الخفيفة في املستشفى
إذا كانت لديكم شهية منخفضة أو فقدتم وزنكم دون قصد أو تحاولون منع خسارة الوزن ،فقد يساعد تناول
الوجبات الخفيفة مرتفعة السعرات الحرارية املشتملة على الدهون والسكريات بين الوجبات على تحسين
الحصول على الطاقة.
ُ
وفي املستشفى ،تتوفر الوجبات الخفيفة واملشروبات املغذية في العنابر بين الوجبات؛ وفي بعض الحاالت ،قد
يوفر لكم العاملون بالعنابر بعض الوجبات الخفيفة اإلضافية.
ما املشروبات التي أحصل عليها؟
ُ
َّ
تتوفر مشروبات الشاي والقهوة والشوكوالته الساخنة والحليب املحول باإلضافة إلى العصائر املخففة واملاء.
ومن املهم للغاية ،عند السماح لكم بذلك ،تناول كميات وفيرة من السوائل على مدار اليوم ( 10 - 8أكواب).
أين يمكنني تناول وجباتي؟
يمكنكم تناول وجباتكم ّإما على الطاولة املجاورة للفراش أو في غرفة تناول الطعام الخاصة بالعنبر ،إذا كانت
متوفرة.
بحاجة للمساعدة في تناول الطعام؟
ما الذي يحدث إذا كنت
ٍ
سيكون من دواعي سرور أي من العاملين في العنابر مساعدتكم في تناول الطعام .وإذا كان هناك ُّ
�شيء آخر
أي ٍ
ٍ
بوسعنا فعله لتيسير األمر عليكم ،كفتح العبوات أو تقطيع الطعام ،فنرجو منكم عدم التردد في طلب ذلك.
وإذا رغب أحد أقاربكم في مساعدتكم أثناء أوقات تناول الوجباتُ ،فيرجى مناقشة هذا األمر مع أحد العاملين

في العنبر.
ُ ّ
بحاجة
عطرة قبل تناول الوجبات .وإذا كنتم
ٍ
نطلب منكم تذكر غسل أيديكم أو استخدام مناديل األيدي امل ِ
للمساعدة ،فنرجو منكم عدم التردد في طلبها.
نصائح للزائرين
ّ
أطعمة لكم أم ال.
من املهم للغاية أن يستشير الزائرون العاملين في العنابر عما إذا كان يمكنهم إحضار
ٍ
ُ
وباإلضافة إلى الوجبات الخفيفة املتاحة في املستشفى ،فإننا نحث أفراد العائلة والزائرين على إحضار وجبات
ً
خفيفة ذات سعرات حرارية مرتفعة ،وخاصة إذا كنتم ال تستطيعون تناول وجباتكم .على سبيل املثال:

الحلويات الخفيفة ذات السعرات الحرارية املرتفعة
أصناف الحلوى مثل بودنج األرز أو الكاستر

الوجبات الخفيفة الشهية ذات السعرات
الحرارية املرتفعة
ُ
ال ـكسرات والحبوب

قطع الكعك امللفوف

كعك األرز أو بسكويت تاك أو جبن التشيدر

الكعك أو الكرواسون أو الفطائر بالزبد واملربى

زبدة الفول السوداني

الفواكه املجففة

الحساء سريع التحضير

الحلويات الشرقية أو قطع الحبوب املحالة
قطع من شوكوالته كيت كات أو ميلكي واي أو مارس أو
ما يماثلها
املقرمشات أو الفطائر
خبز الشعير بالزبد
املعجنات أو الكعك املحلى أو املافن أو أصناف املخبوزات
الشوكوالته أو الفادج أو ألواح الشوكوالته
يمكنكم شراء املثلجات من املتاجر املوجودة في املستشفى
األصناف الغذائية املناسبة
	•الكعك وقطع البسكويت وخبز الشاي الجاهز.
ً
مسبقا) أو الفاكهة املجففة.
	•الفاكهة الطازجة (املغسولة
	•الشوكوالته أو الحلوى الجاهزة.
	•عبوات املقرمشات املغلفة وغيرها من الوجبات الخفيفة الشهية.
	•املشروبات املعبأة في عبوات بالستيكية (املشروبات غيرالكحولية).

األصناف الغذائية غير املناسبة (عالية الخطورة)
	•العبوات الزجاجية أو املنتجات املوضوعة في عبوات من الصفيح أو أي أغذية موضوعة في رقائق
القصدير أو العبوات املصنوعة من القصدير.
	•الوجبات السريعة ،مثل شطائر الهامبرجر أو الباكورا أو أطباق الكاري.
	•في حال إحضار بعض األطعمة ،فمن املهم للغاية التأكد من مالءمتها وسالمتها .وألغراض الحفاظ
ُ
على الصحة الغذائية ،فإننا نطلب من الزائرين لكم اتباع اإلرشادات امل ّبينة أدناه:
	•يجب إحكام غلق جميع األطعمة الواردة إليكم مع وسمها بامللصقات التي تحمل اسمكم وتاريخ
إحضارها ،كما يجب التخلص منها في حال فتحها وعدم تناولها.
ّ
املطهوة في املنزل.
	•يجب االمتناع عن إحضار األطعمة
	•ال يمكن للعاملين في العنابر إعادة تسخين أي أطعمة.
ُّ
يجب االمتناع عن إحضار أي أطعمة يتعين وضعها في الثالجة أو املبرد.
شخص آخر.
ُيسمح للزائرين بإحضار األطعمة لكم وحدك وليس ألي
ٍ
ُ
بسيطة من األطعمة املناسبة.
كمية
ٍ
يسمح فقط بإحضار ٍ
ٌ
أصناف غذائية أخرى غير مناسبة ً
نظرا لحالة املريض الطبية ،مثل
مالحظة :قد يوجد لدى بعض العنابر

صعوبات البلع؛ لذا نرجو استشارة العاملين في العنابر ملعرفة األصناف الغذائية املسموح بها.

وال تتحمل مؤسسة  Greater Glasgow and Clydeالتابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية أي مسؤولية عن
أطعمة ُمجهزة ُ
ّ
ومشتراة خارج مرافقنا املخصصة لذلك.
أي
ٍ
ِ

ُّ
يهمنا رأيكم بشأن الوجبات الغذائية املقدمة
�شيء يخص وجباتكم الغذائية ،فال تترددوا في التحدث إلى املمرض/املمرضة في
إذا كنتم ترغبون في إبالغنا بأي ٍ
ُ
وقت ممكن؛ إذ يمكنهم التواصل مع فريق األطعمة واملشروبات الذي يسعده تقديم املساعدة لكم.
أسرع ٍ
ينبغي العلم بأننا نحرص بصفة دورية على طلب تعليقات املر�ضى بشأن خدمة الوجبات الغذائية لدينا؛ ومن
حين آلخر استيفاء أحد االستبيانات.
ثم قد نطلب منكم من ٍ
�شيء يخص وجباتكم الغذائية خالل فترة إقامتكم ،فإننا
وفي غضون ذلك ،إذا كنتم ترغبون في إبالغنا بأي ٍ
نطلب منكم استخدام املساحة الواردة أدناه:
التعليقات:

نرجو منكم أن تطلبوا من املمرض/املمرضة إرسال تعليقاتكم إلى إدارة األطعمة واملشروبات.
رقم العنبر ______________
إذا كنتم ترغبون في تزويدنا بأسمائكم وعناوينكم للحصول على التعقيبات ،فنرجو منكم تسجيلها أدناه:
االسم والعنوان________________________________________ :
			

________________________________________

			

________________________________________
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