
الرعایة التي أحتاجھا؟ھيما

تشرح ھذه المقالة كیفیة العثور على . ھناك العدید من أنواع خدمات الرعایة الصحیة والمعلومات المتاحة في أسترالیا
.الخدمة المناسبة في الوقت المناسب

إلى ھّجوتأو (000)اتصل بسیارة إسعاف على الرقم:تعاني من إصابة خطیرةمرض أو شدید الإذا كنت • 
.لطوارئ في أقرب مستشفىاقسم 

222 022 1800على الرقم healthdirectڊاتصل :إذا كنت تعاني من مرض طفیف أو إصابة طفیفة• 
.أو قم بزیارة طبیبك أو المركز الطبي المحلي أو الصیدليالمشورةللحصول على 

.العامالطبیبقم بزیارة :إذا كنت بحاجة إلى رعایة طبیة مستمرة• 
ڊالعام أو الصیدلي، أو اتصل الطبیبقم بزیارة :إذا كنت بحاجة إلى مشورة صحیة شخصیة•

healthdirect222 022 1800على الرقم.
ً ، مستخدمابحث على اإلنترنت:كنت بحاجة إلى معلومات صحیة عامةإذا • الروابط المقترحة من ِقبل ا

healthdirect.

اإلنترنتشبكةعلى المعلومات الصحیة 
مھم من ال. یمكنك العثور على معلومات عالیة الجودة عبر اإلنترنت، إذا كنت بحاجة إلى معلومات حول مشكلة صحیة

.لكي تجد معلومات موثوقةمعرفة كیفیة البحث بشكل صحیح

اً تحقق دائم. الحكومیةأو الدوائر ، مثل المؤسسات الخیریة فقطالمعلومات من المنظمات المعروفةاحرص على استخدام
.من طبیبك إذا كنت غیر متأكد من شيء ما

healthdirectآمنةأسترالیةطبیةمعلوماتتوفروھي. الحكومةتملكھاصحیةومعلوماتاستشاراتخدمةھي
 .بھاالوثوقیمكنكأخرىلمصادروروابطومناسبة

عنرة ّوصملاالمعلوماتھذهراجع،اإلنترنتشبكةعلىالموثوقةصحیةالمعلوماتالحولالنصائحمنلمزید
المعلومات الصحیة عبر اإلنترنت.

healthdirectخط المساعدة باالتصال 
healthdirect، یمكنك االتصال بخط المساعدة أو ترید أن تسأل عن وضعك الشخصيإذا كان لدیك المزید من األسئلة

.أیام في األسبوع7ساعة في الیوم ، 24یمكنك االتصال على مدار . 222 022 1800على الرقم 

عند االتصال بخط المساعدةhealthdirect ، سوف تتحدث مع ممرضة مسّجلة تطرح علیك بعض األسئلة وتنصحك بما.
.ذلكبعدبھملقیااعلیك

English version: www.healthdirect.gov.au/what-care-do-I-need 
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https://www.healthdirect.gov.au/health-information-online
https://www.healthdirect.gov.au/what-care-do-i-need


:اتصل بخط المساعدة

متأكدإذا كانت مشكلتك لیست حالة طوارئ أو إذا كنت غیر • 
حول المھني الصحي الذي یتوجب علیك زیارتھ للحصول على المشورة• 
العملبعد ساعات على اتصال بخط المساعدة من قبل طبیب عام تكون لكي • 
إلیكخدماتالللعثور على أقرب • 

دور الطبیب العام
الرعایة فھو یقوم بتنسیق . صحیةعادة إذا كنت تعاني من مشكلة في الو أول شخص تذھب إلیھ ھ(GP)العامالطبیب

في بعض البلدان یسمى الطبیب العام طبیب . ، وقد یحیلك إلى أطباء أو مھنیین صحیین آخرین إذا لزم األمركلالصحیة 
.العائلة

خذ وقتك للعثور على طبیب عام . أفراد عائلتك ومجتمعك ویمكنھ أن یعتني بك طوال حیاتكویعرف العام یعرفك الطبیب 
.بصراحةلتحدث معھ لھ ویمكنك اترتاح 

تقدم بعض العیادات والمراكز . أو المراكز الطبیةعیادات العائلةتسمى أحیاناً عیادات في تزور الطبیب العامیمكنك أن 
.إلصابات الطفیفةلاً عالجوأشعة سینیة وصیادلة ومثالً أطباء عامون–الطبیة خدمات أخرى في نفس الموقع 

بوثائق قانونیة مثل الشھادات الطبیة أو التقاریر إذا تعرضت دك یحول صحتك وتزوتقدیم المشورةالعامین لألطباءیمكن 
.لحادث ما

اعرف المزید عن دور الطبیب العام.

للعثور على طبیب عام في منطقتك، یمكنك استخدام خیار البحث عن خدمات service finder على موقع 
healthdirect.

دور الصیدلي
الصیادلة ھم خبراء مؤھلون یقدمون المشورة والمعلومات عن األدویة وعن صحتك. یمكنك زیارة الصیدلي للحصول 

.ةطفیفة أو إصاببسیط على المشورة حول مرض 

كما یبیع الصیادلة . ، یمكنك شراؤھا من الصیدليلشراء أدویة) scriptاً تسمى أحیان(اك طبیبك وصفة طبیة إذا أعط
المشورة والفحوصات الصحیة وبعض بما فیھا ویقدمون مجموعة من الخدماتال تحتاج إلى وصفة طبیةدویة التياأل

.اللقاحات

اعرف المزید حول االستفادة إلى أقصى حد ّ من الصیدلي الذي تتعامل معھ.

للعثور على صیدلي في منطقتك، یمكنك استخدام خیار البحث عن خدمات service finder على موقع 
healthdirect.

https://www.healthdirect.gov.au/ar/the-role-of-a-gp
https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services
https://www.healthdirect.gov.au/ar/getting-the-most-out-of-your-pharmacist
https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services


اسأل . طبیبك أو الصیدليانتھاء دوامإذا كنت بحاجة لرؤیة شخص ما بعد الدوام الرعایةتقدم خدمات ما بعد ساعات 
.انتھاء عملھ، وماذا یجب أن تفعل إذا مرضت بعد الدوامخدمات ما بعد ساعات یقدمإذا كانالعام طبیبك

ً یمكنھم أیض.أن یرتب لك اتصاالً مع طبیب عامhealthdirectیمكن لخط المساعدة بعد ساعات العمل من  مساعدتك ا
.222 022 1800اتصل بالرقم. ات العمل في منطقتكفي العثور على خدمات ما بعد ساع

زیارة قسم الطوارئ
العالج بشكل طارئساعة في الیوم وتقدم 24تفتحوھي . العدید من المستشفیات في أسترالیا لدیھا أقسام الطوارئ

.لألشخاص الذین یعانون من أمراض أو إصابات خطیرة یجب معالجتھا بسرعة

أما إذا كانت إصابتك طفیفة أو مرضك . إصابة بلیغة أو إذا كنت شدید المرضًاباصمكنتإذا ارئلطواقسمرةبزیاقم
 ً .أو زیارة مركز طبي أو صیدليالعامفمن األفضل أن ترى طبیبك بسیطا

ً تعالج أقسام الطوارئ دائم إذا كانت حالتك . ممكنفي أسرع وقتخطیرة إصاباتالمصابین شدیدي المرض أوالمرضىا
.فقد تضطر إلى االنتظارأقل خطورة

االتصال بسیارة اإلسعاف
یجب علیك استدعاء سیارة إسعاف إذا . (000)الرقم سیارة إسعاف على طلبة، یمكنك  ّحلمو ةریطخ كتباصإ تناك اذإ

:كنت أنت أو شخص آخر لدیك

ألم في الصدر أو ضیق في الصدر• 
لل في الوجھ أو الذراع أو الساقلضعف أو الخدر أو الشّ الشعور بشكل مفاجئ با• 
صعوبات في التنفس•
فقدان الوعي•
نزیف ال یمكن السیطرة علیھ• 
سبببدون انھیار مفاجئ أو سقوط • 
)نوبة صرع(نوبة غیر مبررة • 
حادث سیارة كبیرءاّرجإصابة • 
سقوط من ارتفاع كبیر• 
جسیم، بما في ذلك الطعن أو إطالق الناراعتداء • 
، خاصة عند األطفال الصغاربالغةحروق • 
.الرضع الذین یصابون بنوبة صرع أو یعانون من حمى مستمرة• 

اعرف المزید حول االتصال بالرقم(000) ھنا.

مساعدة وموارد الستخدام الخدمات الصحیة
كیف تجد الخدمات الصحیة

.healthdirect على موقع service finder للعثور على الخدمات الصحیة، یمكنك استخدام خیار البحث عن خدمات

.خدمات صحیة في منطقتكدیجاإنبشألصیدليأو املعااطبیبكمنرةلمشواتطلبأن اً یضأیمكنك

خدمات ما بعد ساعات الدوام

https://www.triplezero.gov.au/Documents/Poster%20-%20Triple%20Zero%20-%20ARABIC.PDF
https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services


لألشخاص الذین ال یتحدثون اإلنجلیزیةمساعدة
 TIS)الخطیة والشفویة خدمة الترجمة یمكنك العثور على مترجم من خالل ن اللغة اإلنجلیزیة لغتك األولىإذا لم تك

National) .متاحةومجانیةمةدلخھذه ا. 450 131بالرقم لالتصااقیطرنعورلفاعلیمجرمتلیإدثلتحایمكنك
.وعألسبافيمیاأ7، وملیافيساعة24دارمعلی

 TIS Nationalإذا كانت الحالة طارئة، اتصل دائم اً بالرقم )000( أوال ً. سیقوم عامل الھاتف باالتصال بخدمة الترجمة
.مترجمویطلب لك

ً أیضیمكن .أن یقوم طبیبك أو الصیدلي أو المستشفى بترتیب مترجم لكا

https://www.tisnational.gov.au/ar/Non-English-speakers
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