
نحن نرحب باملرىض الذين يحتاجون إىل العالج املتقدم والخربات املتخصصة يف أورام الدم الخبيثة من جميع أنحاء العامل. يعد 

املكتب الدويل الخاص بنا مصدًرا مركزيًا ملساعدتك ومساعدة مرضاك للوصول إىل خدمات مركز دانا فاربر / بريجهام وومن 

 .)DF/BWCC( للرسطان

ميكن للمكتب الدويل الخاص بنا:

تزويد خدمات الرتجمة للعديد من اللغات  •

ترتيب جداول املواعيد الخاصة باالستشارة والتشخيص واإلجراءات الطبية  •

املساعدة يف نقل السجالت الطبية ومراجعتها  •

تنسيق الرتتيبات املالية والفواتري مبا يف ذلك التقديرات التفصيلية ودمج الفواتري من موفري الرعاية املختلفني   •

املساعدة يف الحصول عىل تأشريات السفر الالزمة  •

املساعدة يف ترتيبات السفر واإلقامة للمرىض وعائالتهم  •

يتم تعيني متصفح املرىض الدوليني لجميع املرىض الدوليني للمساعدة يف االعتبارات املالية واللوجيستية املتعلقة بكونهم مرىض ومتلقني للعالج يف 

مركز دانا فاربر / بريجهام وومن للرسطان. يتطلع فريقنا لتلبية احتياجات املرىض الثقافية والغذائية والدينية من مختلف الخلفيات. 

brighamandwomensintl@bwh.harvard.edu اتصل باملكتب الدويل الخاص بنا عرب الربيد اإللكرتوين

بالنسبة للمرىض الذين تم إحالتهم من أجل التقييم لعالج الخاليا التائية ملستقبل املستضد الوهمي، يعمل فريق التمريض الخاص بنا مع املرىض 

واملوفرين الذين يقومون باإلحالة من أجل:

مراجعة معلومات التشخيص املتاحة وأي سجل عالجي وطبي آخر  •

مناقشة خيارات العالج املتاحة  •

توفري إرشادات بشأن الخطوات القادمة  •

dfciheoreferrals@dfci.harvard.edu اتصل باملمرضات واملنسقني الخاصني باملريض الجديد عرب الربيد اإللكرتوين

يتعاون الفريق الخاص بنا عن كثب مع مزودي اإلحاالت الطالعهم عىل معلومات خاصة برعاية املريض خالل وجوده يف مركز دانا فاربر / بريجهام 

وومن للرسطان. نحن ملتزمون بتسهيل عودة املرىض إىل املوفر املحيل الخاص بهم من أجل الرعاية املستمرة، بينام نظل مصدًرا متاًحا للموفرين 

واملرىض حسب الرضورة.

إرشادات اإلحاالت الدولية 
 أورام الدم الخبيثة وزراعة الخاليا الجذعية والعالجات الخلوية / 

عالج الخاليا التائية ملستقبل املستضد الوهمي

 حول 

 مركز دانا فاربر / 

 بريجهام 

 وومن 

للرسطان

يقدم مركز دانا فاربر / بريجهام وومن للرسطان 

الخربات املشرتكة ملعهد من أبرز معاهد الرسطان 

يف العامل وواحدة من املستشفيات الرائدة عامليًا 

لتلبية كامل احتياجات املرىض. ويعد كل 

من مركز دانا فاربر ومستشفى بريجهام 

وومن من املؤسسات التعليمية التابعة 

لكلية هارفرد للطب.
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