
. ھو أول شخص تذھب إلیھ إذا كنت تعاني من مشكلة صحیة) الممارس العام أو طبیب األسرة(ما یكون طبیبك العام عادةً 
.ك ویمكن أن یعتني بك طوال حیاتكلالرعایة الصحیة فھو یقوم بتنسیق 

؟(GP)العامطبیبو المن ھ
لدیھم معرفة واسعة ومھارات للتعامل مع جمیع ، والعامالطب ممارسة وا التدریب في  ّمتأ ءابطأ مھ نومالعااألطباء
، عائلتك ومجتمعكیصبح لدیھ معرفة بك وبألن طبیبك العام اً نظرو. خالل حیاتكتعاني منھاالصحیة التي قد المشاكل

.بشكل خاصیمكنھ توفیر الرعایة المناسبة لك 

زیارةلما إذا كنت بحاجة  رّرقی وھف،العامھو طبیبك ، فإن أول شخص تذھب إلیھ عادةً إذا كان لدیك مشكلة صحیة
من هن أو إحالتك إلى غیر ّیعم ي ّبطحقلٍ ائي في  ّصخألزیارةك إحالة یإذا لزم األمر، سوف یعط. ي آخر ّحص يصاصتخا

 . المھنیین الصحیین. ال یمكنك الحصول على مرتجع Medicare  إذا قمت بزیارة أخّصائي بدون إحالة من طبیبك أوال ً
.العام بتنسیق رعایتكطبیبك، فسیقوم د من المھنیین الصحیین المختلفینالعدیزیارةكنت بحاجة إلى إذا 

إضافي في بتدریب طبيیقومون، ثم التدریبیخضعون لفترة من وإجازة أساسیة في الطب العامة الصحةأطباءیكمل 
.یؤھلھم لتقدیم الرعایة المستمرة للجمیع من األطفال إلى كبار السن، مماالعامالطب ممارسة 

العائلیة أو المراكز الطبیة أو في بعض العیاداتالخاصة أو بالعیاداتیسمىیمكن أن یعالجك طبیب عام في ما 
.المستشفیات أو في مرافق الرعایة السكنیة أو حتى عبر اإلنترنت أو الھاتف

من أجلكالعام الطبیبیقوم بھا یمكن أن م
.األمراضولیس فقط فھم یعالجون األشخاص، . العام الرعایة األكثر مالءمة الحتیاجاتك الشخصیةسیقدم لك الطبیب

:قم بزیارة طبیبك العام الستشارتھ بشأن

اتصل بسیارة إسعاف ، خطیرإذا كنت تعاني من إصابة أو مرض (البسیطةمراضاألطفیفة والصابات اإل• 
على الرقم (000) أو توّجھ إلى قسم الطوارئ في أقرب 

المشورة الصحیة•مستشفى(
األدویةللحصول على الوصفات الطبیة• 
حالة مزمنةكنت تعاني منالرعایة المستمرة إذا • 
ضغط الدمقیاس أو فحص عنق الرحم، مثل ةالصحیوصاتالفح• 
لقاحاتال• 
الحملالرعایة أثناء • 
رعایة األطفال• 
االكتئابالرعایة إذا كنت تشعر باإلرھاق أو • 
قة أو تقریر عن إصابةشھادة طبیة أو وثیقة مصدّ • 

ً كیف تجد  طبیباً عاما
ً من المھم أن تجد شخص. لصحتك ھو تطویر عالقة طویلة األمد مع طبیب عام تثق بھاألمورأفضل إن  تشعر بالراحة ا

.وصدقیمكنك التحدث إلیھ بصراحة ومعھ 

إذا كنت تبحث عن طبیب . ، أو من المھنیین الصحیین اآلخرین في منطقتكوالعائلةمن الجیران واألصدقاءنصیحةاطلب 
.للحصول على النصیحة، تحدث إلى األشخاص في مجتمعك لغة معینة أو یفھم ثقافتكعام یتحدث 
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عالقة مع الطبیب بناءمن األفضل . ترتاح لھإلجراء فحص لمعرفة ما إذا كنت الطبیب العامیمكنك تحدید موعد لزیارة 
یمكنك زیارة العدید من . عام إذا كنت ال ترید ذلكالطبیب اللیس علیك البقاء مع . أن تمرض أو تتعرض إلصابةقبل 

.ما یناسبكحتى تجد والعیاداتالعامین ألطباء ا

. Healthdirectعبر Service Finder یمكنك العثور على قائمة بأسماء األطباء العامین في منطقتك باستخدام

طبیب عامعند اختیار أمور یجب أخذھا بعین االعتبار
:في االعتبارأخذھاالعام ، إلیك بعض األمور التي یجب طبیبعند اختیار ال

من قبل أشخاص آخرین في مجتمعك؟بھینصحھل • 
؟بصراحةإلیھ ھل یمكنك التحدث • 
ك؟یلإیستمعھل• 
ً أصغرأكبر أو؟ اً أو طبیبةھل تفضل طبیب•  ً ؟ من المھم أن تجد سنا .باالرتیاحمعھتشعرطبیباً عاما
؟تناسبك ساعات عمل العیادةھل • 
؟العیادةإلى ھذه المواصالت سھلةھل •
یتوجب علیك دفع إذا كان دفع رسوم؟أم یجب علیكفي العیادة استخدام بطاقة مدیكیر لتغطیة النفقات الطبیةیمكنك ھل •

؟رسوم، ما ھو المبلغ
ون األطفال؟جھل یعال•
یقومون بزیارات منزلیة أو یقدمون خدمات ما بعد ساعات العمل؟ھل•
ما مدى سھولة الحصول على موعد؟•
العام لغتك؟طبیبھل یتحدث ال•
ي معاییر الجودة؟ ّبلت لھ-معتمدة العیادةھل •

استشارة الطبیب العامتكلفة 
تبلغ قیمة .مدیكیرمقركیدلنکاإذا مدیكیرلقبنمبشكل كامل أو جزئيملعااكبیبطةزیارنفقاتفعدمیت، لیاراستأفي

، الحالةفي ھذه . یتقاضون أكثر من ھذااألطباءضإال أن بع. العامالطبیبإلى العادیةزیارة لل37.60$مرتجع مدیكیر 
، للزیارةاً دوالر50یتقاضى العام طبیبكعلى سبیل المثال، إذا كان ". الفرقرسوم "دفع الفرق، والذي یسمى علیك

.نفسكب12.40$دفع المبلغ المتبقي البالغ سیتوجب علیك

الطبیبسیستوفي. من جیبكفھذا یعني أنك لن تضطر لدفع أي شيء الطبیب یستوفي رسومھ عبر نظام مدیكیر، كانإذا
.مدیكیرالعام فقط المبلغ الذي دفعھ 

ما بعد الدواماألطباء العامینخدمات
حول كیفیة الحصول على الرعایة إذا كنت العامطبیبك منتحقق . العامة تقدم خدمات بعد ساعات العملالعیاداتبعض 
ً مریض ً أو مصابا .مغلقةالعیادةعندما تكون ا

الخاص بـ من األطباء العامیناتصل بخط المساعدةلى طبیب عام أو صیدلیة اآلن، إذا كنت بحاجة إلى العثور ع
healthdirect تعرض لة بتقییمك وقد  ّجسم ةضرمم موقت فوسو،222 022 1800عمل على الرقمالبعد ساعات

ة  ّحلملا ةجاحالمدى حسب واحدة دقیقة أو ساعة 15العام خالل الطبیبسوف یتصل بك . اتصاالً من طبیب عامعلیك
.لمشكلتك الصحیة
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