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القائمة المرجعیة للجراحة المأمون
((SSC) Safe Surgery Checklist) 

 ما ھي القائمة المرجعیة للجراحة المأمونة )SSC(؟
 (What is the Safe Surgery Checklist (SSC)?) 

SSC حة لك. اجراء جرإقیق عند ودصل جید اتوك ناأن ھعن حالتك للتأكد من ول لمسؤاحي الجرالفریق ایستخدمھا أداة عن رة ابع

 ةلى حجرإعملیتك )3 قبل نقلك اح لجرأ ایبدأن  لبق 2)، حةالجرع لتالیة: )1 عند تھیئتك. للخضوت الحاالا يف SSCم ستخدُ  ت

 لفریق.الك ذمن ء فإنك جز، لمریضرك اابتعاب .شإلنعاا

 أال تمتلك خدمات ألبرتا الصحیة خطوات موضوعة بالفعل للحفاظ على سالمتي؟
(Doesn't Alberta Health Services already have steps in place to keep me safe?) 

ضعتووفیما یتعلق بصحتك م ألمااما نحو   ًمقدة لصحیة خطوالبرتا ت أتقت خدماارفقد ، لمریضاعن سالمة ث لتحداال من   ًلكن بد، وبلى

 لعالمیة.ا لصحةامنظمة ة مرول ضعتھا ألولتي انسخة من CSS خاصة بألبرتا غیر تلك 

 ؟لي مةدلمقا عایةرلا نتحسی علىSSC  دامستخا دیساع فكی
(How does using the SSC improve my care?) 

(2 أنمقد مي الرعایة الصحیة  تضمن CSS أنھ: )1 ھناك تواصل جید بینك وبین مقدمي الرعایة الصحیة المسؤولین عن حالتك، و
التواصل األفضل یحد من خطر حدوث أي خطأ. مقدمو المسؤولون عن حالتك یتواصلون م ً عا. نحن ن◌ُ درك أن 

 ما ھو دوري في SSC؟
(What's my role in the SSC?) 

 علیكح حة. سیطرالجرع لمرجعیة عند تھیئتك للخضوالقائمة امیة أ أھال توجد .CSS تبد، نكدوجلك. من أضعت CSS من ولقد 

نلمھمة. سیتحققواألسئلة اا من ھغیروعاني من حساسیة ُ  كنت تإذا ما دك ویخ میالرتاوسمك اسئلة عن أمختلفة ت قاأوفي ن عایة مختلفور

 لیھم.إلتي قدمتھا ت المعلوماالمرجعیة تتطابق مع القائمة أن امن 

عنول لمسؤاحي الجرالفریق ابین ولثقة بینك اعالقة قائمة على ء بناوسئلة ح ألمرحلة مھمة كذلك ألنھا تمنحك فرصة لطره اذھعد ُ  ت

 حالتك.

 ؟SSC نع دیزلما فةرمع یمكنني نیأ
(Where can I learn more about the SSC?) 

على موقعل لدخوا كما یكمكنك كذلك SSC.ل بیبك حوطألسئلة على المزید من ح ارط كنكم◌ي
.www.albertahealthservices.ca/1948.asp  
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