
 

 

  األسئلة
 طرحھا یتكرر التي

  Tufts Medicine التجاریة العالمة تغییر
 ماذا یحدث؟

 Circle Health/Lowell. یشمل النظام الصحي مستشفى Tufts Medicineالصحي بتغییر اسمھ إلى  Wellforceیقوم نظام 
 Home Health Foundationالطبي، ومؤسسة  Tuftsللرعایة الصحیة، ومركز  MelroseWakefieldالعام، ومستشفى 

 طبیب في شبكة متكاملة سریریًا. 2000وأكثر من 

 لماذا یتغیر اسم النظام؟
نظام یوفر تجربة رعایة عالیة الجودة ومتصلة تماًما لمجتمعاتنا  -تأسس نظامنا على أساس كونھ نوًعا مختلفًا من األنظمة الصحیة 

رضانا في أقرب مكان ممكن من المنزل. ولكن بدون اسم واحد مشترك ومعروف للنظام، ال یدرك المستھلكون والمرضى واألطباء وم
المحیلون أننا جمیعًا متصلون. عند استخدام أسماء الھیئات المحلیة الخاصة بنا إلى جانب اسم نظام واحد، ستعرف مجتمعاتنا أنھ كل یوم 

ض وعالم وموظف ومعلم موھوب في انسجام تام لتحسین حیاتھم باستخدام طرق متقدمة ومبتكرة لتحسین طبیب وممر 15000یعمل 
 صحتھم.

 كاسم جدید للنظام؟  Tufts Medicineلماذا تم اختیار 
تنا مؤخًرا في عملیة تخطیط استراتیجي لتحدید االتجاه لمستقبل نظامنا واستدعاء كل الطرق التي تجعل خدما Wellforceشاركت 

ونھجنا للرعایة الصحیة فریًدا من نوعھ في ھذا السوق. كجزء من ھذه العملیة، اتفقنا على أننا بحاجة إلى أن نصبح نظاًما صحیًا أكثر 
تكامًال لخدمة مجتمعاتنا ومرضانا على أفضل وجھ. ولتحقیق أھدافنا، نحتاج إلى اسم عام یربط بیننا جمیعًا في نظر المستھلك. یوضح 

 لمشترك للعالم أننا نعمل معًا لتحسین الرعایة الصحیة.االسم ا

لقد أجرینا بحثًا مستفیًضا عن المستھلكین لفھم االسم الذي سیساعدنا في الوصول إلى أھدافنا بسرعة وبأكبر قدر من التأثیر. أخبرنا 
في المائة أنھم  75یر. أخبرنا أكثر من " اسم یعرفونھ ویحترمونھ إلى حٍد كبTuftsالمستھلكون واألطباء في شرق ماساتشوستس أن "

. كان االسم أیًضا شائعًا جًدا بین Tuftsسیمیلون أكثر إلى زیارة الطبیب والمستشفى والخدمات الصحیة األخرى المرتبطة باسم 
 األشخاص الذین لم یتلقوا رعایة منا بعد، مما یدل على فرصة للنمو.

 

وكلیة الطب التابعة لھا. ھناك فرص كبیرة لزیادة تأثیر  Tuftsعالقتنا القویة مع جامعة باإلضافة إلى ذلك، یسلط االسم الضوء على 
 بعثاتنا البحثیة والتدریسیة لتحسین صحة وحیاة األفراد والمجتمعات المتنوعة التي نخدمھا في جمیع أنحاء نیو إنجالند. 
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 ؟Wellforceماذا سیحدث السم 
أثناء قیامنا بالعمل وراء  Wellforce. لقد استخدمنا Wellforceلص تدریجیًا من اسم ، سنبدأ في التخ2022مارس  1بدًءا من 

 الكوالیس إلنشاء نظامنا الصحي، لكنھ لیس اسًما یعرفھ المستھلكون أو یفھمونھ جیًدا. سیستغرق األمر الكثیر من الوقت والموارد لتثقیف
في جمیع  Wellforceمھور ویحترمھ على الفور. سیستغرق تغییر اسم ھو اسم یفھمھ الج Tufts، لكن Wellforceالمستھلكین حول 

 المراجع الحالیة إلى بعض الوقت، لذلك قد تظل تراه لفترة من الوقت. سنعمل من أجل االستبدال الكامل خالل األشھر القادمة. 

 ھل ستحتفظ المستشفیات والخدمات المحلیة بأسمائھا؟
ترام كبیر وھي مصدر فخر كبیر لمجتمعاتنا. ستحتفظ مستشفیاتنا بأسمائھا وستواصل استخدامھا بكل نعم. تحظى مستشفیاتنا المحلیة باح
معًا في شعار حتى یعرف المستھلكون والمرضى والموظفون المحتملون وغیرھم  Tufts Medicineفخر. سیظھر االسم المحلي واسم 

تي یعرفونھا ویثقون بھا، باإلضافة إلى الوصول السلس إلى الرعایة األكثر الرعایة المحلیة ال -أن لدیھم الخدمة األفضل على اإلطالق 
 تقدًما عندما یحتاجون إلى مستوى من الرعایة متاح فقط في مركز طبي أكادیمي. 

 ھذه ھي الشعارات التي سنبدأ في استخدامھا في منتصف أبریل 

   

   

 الصحیة في المنزل؟ للرعایة Home Health Foundationماذا عن مؤسسة 
بتغییر اسمھا لتعكس بشكل أفضل مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمھا من  Home Health Foundationستقوم مؤسسة 

، سنشارك االسم الجدید مع 2022مارس  2الرعایة الصحیة المنزلیة ورعایة المسنین إلى خدمات المستشفى في المنزل والمزید. في 
 ثم مع النظام بأكملھ. ابقوا على اتصال لمعرفة المزید. Home Health Foundationفریق 

بتغییر اسمھا لتعكس بشكل أفضل مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمھا من  Home Health Foundationستقوم مؤسسة 
 Tufts Medicineالجدید رعایة الرعایة الصحیة المنزلیة ورعایة المسنین إلى خدمات المستشفى في المنزل والمزید. سیكون اسمھا 

 في المنزل.

 المدمجة سریریًا؟ Wellforceماذا عن شبكة 
الطبیة  Tuftsطبیب وممرض ممارس ومساعدي أطباء وأطباء باحثین سیطلق علیھا اآلن شبكة  2000شبكتنا التي تضم أكثر من 

باإلضافة إلى أولئك العاملین في نظامنا الصحي. إنھم  المتكاملة. تضم ھذه الشبكة أطباء وفرق رعایة في عیادات خاصة في المجتمع
 یعملون معًا على تحسین الجودة والتكلفة المیسورة والمساواة في الرعایة في جمیع أنحاء شرق ماساتشوستس.

 ؟ Circle Healthماذا یحدث السم 
الطبي السابق وطاقمھم  Saintsالعام ومركز  Lowellللتعبیر عن أن مستشفى  2012منذ عام  Circle Healthتم استخدام اسم 

 Circle، فقد كان اسم Tufts Medicineالطبي یعملون معًا لتحسین صحة مجتمعھم. ھذا یشبھ إلى حد كبیر ما نقوم بھ اآلن مع 
Health تھم ستكون متصلة. اآلن بعد أن أصبحنا قادرین على المشاركة على نطاق واسع في أن جمیع یوحي إلى المرضى أن كل رعای
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العام والخدمات الطبیة مرتبطة ببعضھا البعض وبخدمات إضافیة في جمیع أنحاء شرق ماساتشوستس، قررت  Lowellخدمات مستشفى 

میة تدریجیة لمرافقھا وممارساتھا وخدماتھا وبرامجھا التي وتطویر خطة إعادة تس Circle Healthتغییر اسم  Circle Healthقیادة 
 Circleجزء من  Lowell General. یشعر الفریق أنھ سیكون من الصعب أن یفھم المستھلك أن Circle Healthتحمل اسم 
Health  ومن ثمCircle Health  ھي جزء منTufts Medicine المبادئ  وأن ذلك سیخلق نوًعا من االلتباس. تم دمج جمیع

 وتصمیم جمیع المواد الخاصة بنا.  Tufts Medicineبعنایة في إنشاء اسم  Circle Healthاألساسیة التي یقوم علیھا إنشاء 

 للرعایة الصحیة؟ MelroseWakefieldماذا عن نظام 
ى جانب اسم بأسمائھما إل Lawrence Memorial Hospital of Medfordومستشفى  MelroseWakefieldسیحتفظ مستشفى 

Tufts Medicine سنركز على اسم النظام باإلضافة إلى أسماء المستشفیات وسنقوم بالتخلص التدریجي من اسم .
MelroseWakefield Healthcare . 

 ما ھو التوقیت المتوقع لذلك؟
بعض األشیاء بسرعة  . ستتغیرTufts Medicineباسم وشعار  Wellforce، بدأنا عملیة استبدال اسم وشعار 2022مارس  1في 

 بینما سیستغرق البعض اآلخر وقتًا أطول.

، سنقوم بإجراء تغییرات على الشعار في جمیع الھیئات األعضاء لدینا. في ذلك الوقت، سیتم تزوید جمیع األعضاء 2022أبریل  11في 
اء المحلیة معًا لنعزز فكرة أننا نعمل في وأدوات أخرى لبدء استخدام النظام واألسم PowerPointبورق إلكتروني رسمي جدید وقوالب 

 انسجام تام لتوفیر أعلى مستوى ممكن من الجودة والرعایة األكثر تنسیقًا. سیكون االنتقال تدریجیًا؛ سنستخدم المستلزمات الحالیة التي
في غضون أسابیع قلیلة بینما قد  یمتلكھا األعضاء في مخزون المواد المطبوعة لكي ال نتكبد نفقات غیر ضروریة. ستتغیر بعض األشیاء

 تستغرق أشیاء أخرى مثل الالفتات أكثر من عام. 

الطبي بوزن أكبر في النظام اآلن بعد أن أصبح اسمھ وثیق الصلة  Tuftsھل سیتمتع مركز
 باسم النظام الجدید؟
ي. یظل التزامنا بأن نكون نظاًما متكافئًا أقوى من منظمة تجمع بین أفضل ما في الطب المجتمعي واألكادیم -ال، لقد شكلنا نظاًما متكافئًا 

دوًرا مھًما في نظامنا، وھو یقوم بذلك كعضو متساٍو مع  Tufts Medical Centerأي وقت مضى. بصفتھ مركزنا األكادیمي، یلعب 
 Tufts Medicineس اسم المستشفیات المجتمعیة واألطباء والخدمات الصحیة األوسع نطاقًا بما في ذلك الرعایة في المنزل. یعك

 . ھناك العدید من الفرص لتوسیع التدریس والبحث في المجتمع.Tuftsوكلیة الطب بجامعة  Tuftsعالقتنا الوثیقة مع جامعة 

الطبي أو  Tuftsھل ستزید مسؤولیة/ ملكیة األشخاص من مركز  -ھل ستتغیر قیادة النظام 
 ؟Tuftsجامعة 

ھو اآلن الرئیس والمدیر  Wellforceالذي كان الرئیس والمدیر التنفیذي لشركة  Michael Dandorphال. ستظل قیادتنا كما ھي. 
كما ھي. تظل الجامعة منظمة منفصلة بقیادة رئیس ومجلس  Wellforce. سوف تظل الفرق في Tufts Medicineالتنفیذي لشركة 

 الطبي.  Tuftsمنفصل. ال تمتلك الجامعة النظام الصحي أو مركز 

لك، فإن التعاون بین مؤسساتنا قوي جًدا ویزداد قوة. أنشأت الجامعة والنظام الصحي مؤخًرا منصبًا مشترًكا للمساعدة في مواءمة ومع ذ
 Tuftsوالمسؤول األكادیمي األول لـ Tuftsوتوسیع عملنا معًا بطرق یكون لھا تأثیر أكبر. المنصب ھو عمید كلیة الطب بجامعة 

Medicine )Wellforce بقًا). سا 
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 لماذا یتم تغییر االسم اآلن؟ 
تواصل مقدمي الرعایة والمرضى رقمیًا على  Epic. سیدعم 2022أبریل  2في  Epicسنقوم بتطبیق سجلنا الطبي اإللكتروني الجدید 

ورة واحدة نحو غیر مسبوق. سیتمكن المرضى من الوصول إلى جمیع معلوماتھم الصحیة من خالل تطبیق جوال واحد وستكون ھناك فات
أكید لجمیع خدماتھم في جمیع الھیئات التابعة لنا. من المھم أن یسمع الجمیع عن اسم نظامنا الجدید قبل أن یتلقوا معلومات مثل فاتورة أو ت

 . ھذا ھو السبب الرئیسي إلعالننا عن اسم النظام الجدید في ھذا الوقت. Tufts Medicineموعد تحت شعار 

 مة التجاریة للمرضى؟ماذا یعني تغییر العال
سیتمكن المرضى اآلن من رؤیة كیفیة ارتباط جمیع مؤسساتنا بسھولة أكبر. یمكنھم أن یفھموا بشكل أفضل أن فرق الرعایة في المجتمع 

ھھم. وفي المركز األكادیمي وفي منازلھم كلھا جزء من فریق واحد. یظل األشخاص والمنظمات الذین یعرفونھم ویثقون بھم ملتزمین تجا
باإلضافة إلى ذلك، سیكون من الواضح أن منظمتھم المحلیة ھي جزء من شبكة أوسع من الخدمات وفرق الرعایة في ماساتشوستس 

من الرعایة الوقائیة  -الشرقیة وخارجھا. ھذه الخدمات والفرق متصلة ومتاحة لمساعدتھم في تلبیة جمیع احتیاجات الرعایة الخاصة بھم 
 یة والعنایة المركزة إلى رعایة المسنین.إلى الرعایة األول

 ماذا تعني إعادة التسمیة ھذه لألطباء والممرضات والموظفین؟
لرعایة مرضانا ومجتمعاتنا. قریبًا، سیبدأ الفریق في رؤیة شعارات جدیدة في  -سیستمر جمیع أعضاء فریقنا في بذل قصارى جھدھم 

 Tuftsمؤسساتھم وقد یتلقون أسئلة من مرضاھم وعائالتھم وأصدقائھم حول ذلك. یجب أن یشعر الجمیع بقدرتھم على مشاركة أن 
Medicine یجمعنا جمیعًا لتوفیر رعایة استثنائیة ومتصلة لھم مع جمیع شبكاتھم.  ھو اسم النظام الذي 

ماذا یعني تغییر العالمة التجاریة للمستشفیات األعضاء في النظام؟ ھل یندمجون مع مركز 
Tufts الطبي؟ 

فورد في مید Lawrence Memorialومستشفى   MelroseWakefieldالعام ومستشفى  Lowellال، فمستشفیاتنا مستشفى 
وشبكة األطباء المتكاملة سریریًا ھي ھیئات أعضاء في  Home Health Foundationالطبي إلى جانب مؤسسة  Tuftsومركز 

Tufts Medicine لن تتغیر العملیات الیومیة في تلك الھیئات تزامنًا مع ھذا اإلعالن. سیظل القادة في أماكنھم وستظل الرعایة بنفس .
 . Tufts Medicineفي العمل تحت أسمائھا إلى جانب اسم  Tufts Medicineیات المحلیة ضمن نظام جودتھا. ستستمر المستشف

 ماذا یعني تغییر العالمة التجاریة للمعلمین والباحثین الطبیین؟
م والبحث في وأھمیة الرعایة السریریة والتعلی Tuftsیسلط الضوء على عالقتنا الوثیقة مع جامعة  Tufts Medicineإن تسمیة نظامنا 

، نأمل في توسیع تأثیر بعثاتنا البحثیة والتدریسیة في جمیع أنحاء نظامنا، مع خلق فرص جدیدة Tuftsنظامنا. من خالل العمل مع جامعة 
 للتعلم والتعاون وتنمیة ھذه البرامج الھامة.

 لماذا یتم اإلعالن عن االسم الجدید اآلن مع أنھ لن یدخل حیز التنفیذ حتى أبریل؟
نحن ندرك أھمیة إعطاء األطباء واإلداریین والشركاء والمرضى الوقت الكافي لالستعداد لھذا التغییر. مع وجود نظام صحي بحجمنا عبر 

 Epicمواقع متعددة ، ال تحدث ھذه التغییرات بین عشیة وضحاھا. اخترنا أبریل ألن نظامنا سیطرح نظام تسجیل طبي إلكتروني جدید 
 ونرید أن نتأكد من أن الجمیع یفھمون ھذا التغییر.  Tufts Medicineتحت اسم  2022أبریل  2الیین في لجمیع المرضى الح
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 إلى الخضوع ألي عملیة تنظیمیة لجعل تغییر العالمة التجاریة رسمیًا؟ Wellforceھل تحتاج 
 على الرغم من وجود إجراءات قانونیة لتغییر اسمنا رسمیًا، فال توجد اشتراطات تنظیمیة لتغییر العالمة التجاریة. 

 ھل ستتغیر معلومات االتصال الخاصة بفرق الرعایة مع تغییر العالمة التجاریة؟
سیقدم  Epicالرعایة الخاصة بھم. إطالق  ال. لن یؤثر تغییر العالمة التجاریة على كیفیة وصول المستھلكین والمرضى إلى فرق

للمستھلكین والمرضى واألطباء المحیلین طرقًا جدیدة أسرع وأسھل إلرسال رسائل إلى فرق الرعایة الخاصة بھم، واالطالع على 
 ا.وبوابة المرضى قریبً  myTuftsMedمحتویات السجل الطبي، وجدولة المواعید والمزید. ستسمع المزید عن تطبیق الجوال 

 ھل ستتغیر الرعایة المباشرة بسبب تغییر العالمة التجاریة؟ 
ال. سنستمر في تقدیم رعایة صحیة عالیة الجودة بتكلفة معقولة یسھل الحصول علیھا وتتسم بالكفاءة من الناحیة الثقافیة لألفراد 

ستھلك على أن یفھم الجمیع أن خدماتنا متصلة وأن ھناك والمجتمعات التي تعتمد علینا. بینما نمضي قدًما، سیساعد اسم النظام المواجھ للم
 شخص یعملون معًا یومیًا للمساعدة في جعل المرضى ومجتمعاتنا أكثر صحة.  15000

ھل سترتفع تكالیف الرعایة الصحیة (مثل المدفوعات المشتركة وغیرھا من النفقات الشخصیة) 
 نتیجة لتغییر العالمة التجاریة؟ 

 یر العالمة التجاریة على تكالیف الرعایة الصحیة. ال ، لن یؤثر تغی

 لألطفال؟ Tuftsھل لھذا القرار عالقة بإغالق أسرة المرضى الداخلیین في مستشفى 
 Tuftsال. یظل طب األطفال جزًءا مھًما من الرعایة التي نقدمھا في جمیع أنحاء النظام. تعد خدمات طب األطفال جزًءا من نظام 

Medicine  مثل أمراض القلب والرعایة األولیة وطب األعصاب والرعایة المنزلیة وخدمات رعایة المسنین والعدید من الخدمات تماًما
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