
NSMC Salem Hospital
3 Dove Avenue

Salem, MA 01970

يعمل عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع

NSMC Urgent Care 
500 Lynnfield Street

Lynn, MA 01904

تعمل من الساعة 9 صباًحا حتى 9 مساًء

معلومات مهمة لك وألرستك

رعاية الطوارئ يف مدينة 
“لني” ستتغري

يف مركز “نورث شور” الطبي، أولويتنا صحتك وعافيتك. ولهذا 
السبب نحن نستثمر يف مرافق جديدة فائقة املستوى، مصممة 
مع وضع مرضانا واملجتمع يف اإلعتبار. مبا أننا نعمل عىل تحسني 

إذهب إىلأو إذهب إىل

ملتزمون بالحفاظ عىل صحة سكان “نورث شور”
الرعاية الصحية، ستكون هناك تغيريات كبرية يف الطريقة التي 
تتلقى بها رعاية الطوارئ يف “لني”. الرجاء قراءة هذه الرسالة 
أرستك. وعىل  عليك  ستؤثر  مهمة  معلومات  عىل  لإلطالع 

سيتم إغالق قسم الطوارئ يف مستشفى                       يف يوم 
3 نوفمرب.

NSMC Union

إذا كنت تعاين من حالة طبية طارئة بعد 
يوم 3 نوفمرب، 

ملعرفة املزيد حول رعاية الطوارئ لسكان "لني"، إنتقل إىل
nsmc.partners.org/healthiernorthshore

إتصل عىل الرقم 911

لإلصابات واألمراض البسيطة، مثل 
السعال أو الجروح أو الطفح الجلدي،



 NSMC Salem قسم جديد للطوارئ في مستشفى
 ،”NSMC Salem“ ”قسم جديد للطوارئ يف مجمع “سامل ”NSMC“ يف 3 نوفمرب 2019، سيفتتح مركز “نورث شور” الطبي

والقسم مصمم لتوفري خدمة أرسع ورعاية أكرث راحًة، واألهم من ذلك، راحة البال لك وألرستك.

مركز جديد للرعاية العاجلة في مستشفى NSMC Union يفتح في “لين”

هل أحتاج إلى قسم الطوارئ أو الرعاية العاجلة؟

.”NSMC Union“ مركزًا للرعاية العاجلة يف مستشفى ”NSMC“ يف 4 نوفمرب 2019، سيفتتح مركز “نورث شور” الطبي

ملعرفة املزيد حول رعاية الطوارئ لسكان "لني"، إنتقل إىل
nsmc.partners.org/healthiernorthshore

تحتاج إلى قسم الطوارئ عندما:

تشعر بأمل يف الصدر أو ال تستطيع التنفس.

تعتقد أنك تعاين من سكتة دماغية.

تنزف كثريًا أو تتعرض إلصابة يف الرأس.

تعاين من مشكلة يف الرؤية أو السمع أو التحدث.

تحتاج إلى الرعاية العاجلة عندما:

تتعرض إللتواء بسيط أو كرس يف العظام أو جرح أو حرق.

تعاين من إسهال أو غيثان.

تعاين من صداع أو حمى.

تتعرض لإلصابة بنزلة برد أو اإلنفلونزا.


