
هل تحتاج إىل مشورة صحية؟ اتصل

ميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات الصحية 
healthdirect.gov.au من موقعنا عىل اإلنرتنت

1800 022 222

الطوارئ )000)
إذا كنت شديد املرض أو تعرّضت إلصابة بالغة، 
اتصل بسيارة إسعاف عىل الرقم )000( أو توّجه 

إىل قسم الطوارئ يف أقرب مستشفى.

(GP( طبيب الصحة العامة 
عندما تشعر بتوّعك ميكن لطبيب الصحة العامة 
مساعدتك يف عالج مجموعة واسعة من املشاكل 

الصحية وملدى العمر.

healthdirect خط املساعدة  
 )healthdirect helpline( ميكن لخط املساعدة

عىل الرقم 222 022 1800 أن يقدم لك املساعدة 
عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع من خالل 

تقديم املشورة الصحية مجاناً عرب ممرضة مسجلة.

الصيدلية
الصيادلة هم خرباء مؤهلون يقدمون املشورة 

واملعلومات عن األدوية وعن صحتك.  

 العناية بالنفس
ميكن عالج العديد من األمراض واألعراض يف 

املنزل. من املهم أيضاً أن يكون لديك مخزون 
كاٍف من لوازم اإلسعافات األولية لإلصابات 

الطفيفة مثل الجروح والحروق.

اختيار الرعاية املناسبة

 للحصول عىل املشورة الصحية عىل مدار  الساعة، 
اتصل بالرقم 222 022 1800أو قم بزيارة املوقع          

healthdirect.gov.au

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة بلغة أخرى، اتصل بالرقم 
.131 450

 بتمويل من الدوائر الصحية يف الحكومة

األسرتالية

معلومات حول كيف ميكن أن يساعدك طبيب الصحة العامة 
أنت وعائلتك يف اتباع منط حياة صحي.

 من هم أطباء
 الصحة العامة وما

هي وظيفتهم؟



 كيف تجد طبيب صحة عامة

اطلب النصيحة من الجريان واألصدقاء واألقارب، أو من املهنيني 
الصحيني اآلخرين يف منطقتك. 

ميكنك أيضاً العثور عىل أطباء الصحة العامة املحليني وخدمات صحية 
 healthdirect service( أخرى باستخدام أداة البحث عن الخدمة

finder( عىل تطبيق healthdirect أو زيارة املوقع 
.healthdirect.gov.au

 ما الذي ميكن أن يقدمه لك طبيب الصحة العامة

سيقدم لك طبيب الصحة العامة الرعاية األكرث مالءمة الحتياجاتك 
الشخصية. فهم يعالجون األشخاص وليس فقط األمراض. يستطيع 

طبيب الصحة العامة:

إجراء فحوصات طبية منتظمة

 مساعدتك يف التخطيط لبناء عائلة أو توفري
وسائل منع الحمل

مساعدتك إذا كنت تواجه أوقاتاً عصيبة 

عالج اإلصابات واألمراض

إدارة املشاكل الصحية الطويلة األمد

وصف األدوية

تقديم التطعيامت

عادًة ما يكون طبيب الصحة العامة )أو طبيب العائلة) 
هو أول شخص تذهب إليه إذا كنت تعاين من مشكلة 

صحية. فهو من ينّسق رعايتك الصحية وميكن أن يعتني 
بك طوال حياتك. 

 من هو طبيب الصحة العامة؟

يف أسرتاليا، يطلق عىل طبيب العائلة تسمية GP )طبيب الصحة 
العامة(. أطباء الصحة العامة هم أطباء أكملوا تدريباً يف الطب العام 

ولديهم معرفة واسعة ومهارات لعالج معظم املشاكل الصحية التي قد 
تعاين منها خالل حياتك. ونظراً ألن طبيبك العام يصبح لديه معرفة بك 

وبعائلتك ومجتمعك، يصبح بإمكانه توفري الرعاية املناسبة لك.

ميكن أن يقرر طبيب الصحة العامة أيضاً ما إذا كنت بحاجة إىل زيارة 
مهني صحي آخر، مثل الطبيب اإلختصايص.

 األطباء اإلختصاصيون

قد يحيلك طبيب الصحة العامة إىل طبيب اختصايص إذا كانت حالتك 
تتطلب املزيد من االهتامم. ال ميكنك الحصول عىل خصم مديكري 

)Medicare( بالكامل إذا زرت طبيباً اختصاصياً بدون الحصول عىل رسالة 
إحالة من طبيبك أوالً. إذا كنت بحاجة إىل زيارة العديد من املهنيني 

الصحيني املختلفني، فسيقوم طبيب الصحة العامة بتنسيق رعايتك.

 تكلفة استشارة طبيب الصحة العامة

عندما تحصل عىل خدمات طبية، ميكن أن تتم تغطية النفقات عرب 
نظام املديكري أو ميكن أن يتم إصدار فاتورة لك بهذه الخدمات. تغطية 
النفقات عرب نظام مديكري )Medicare( تعني أن الطبيب يقوم مبطالبة 

مديكري )Medicare( مبارشة بدفع التكاليف. هذا يعني أنك ال تدفع أي 
نفقات من جيبك.

لجميع االستفسارات العامة حول مديكري)Medicare( ميكن االتصال 
بالرقم 011 132 أو زيارة املوقع 

humanservices.gov.au/individuals/medicare

 خدمات أطباء الصحة العامة بعد ساعات الدوام

تقدم بعض العيادات خدمات بعد ساعات العمل. اسأل طبيبك 
عن كيفية الحصول عىل الرعاية إذا كنت مريضاً أو مصاباً عندما 

تكون العيادة مغلقة.

إذا كنت بحاجة للعثور عىل طبيب صحة عامة أو صيدلية خارج 
ساعات العمل، اتصل بالرقم 222 022 1800 للحصول عىل خدمة 
 after( خط املساعدة من أطباء الصحة العامة بعد ساعات الدوام

hours GP helpline( . ستقوم ممرضة مسّجلة بتقييم حالتك 
وقد توفر لك اتصاالً من طبيب صحة عامة. سوف يتصل بك 

الطبيب خالل 15 دقيقة أو خالل ساعة واحدة حسب الحاجة 
امللّحة ملشكلتك الصحية.

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة بلغة أخرى، اتصل بالرقم 450 131.

 أمور يجب أخذها بعني االعتبار عند اختيار طبيب
الصحة العامة

عند اختيار طبيب الصحة العامة من املهم التفكري يف هذه األسئلة:

هل تفضل طبيباً أم طبيبة؟ شخصاً أكرب سناً أو أصغر؟ من املهم 	 
أن تجد الطبيب الذي تشعر باالرتياح معه.

ھل تناسبك ساعات عمل العيادة؟	 

هل املواصالت سهلة إىل هذه العيادة؟	 

ھل ميكنك استخدام بطاقة مديكري لتغطية النفقات الطبية يف 	 
العيادة أم يجب عليك دفع رسوم؟ إذا كان يتوجب عليك دفع 

رسوم، ما هو املبلغ؟

هل يقوم األطباء بزيارات منزلية أو يقدمون خدمات ما بعد 	 
ساعات العمل؟

هل يتحدث الطبيب العام لغتك؟	 

GP


