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 مرحبا بكم في إيرلندا الشمالية

 
سيوفر لك  .مفيدةتجدها . لذا فقد وضعنا بعض المعلومات التي قد شاقة قد يمثل القدوم إلى بلد آخر تجربة

هذا الكتيب معلومات بشأن خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية وكيفية الوصول إليها. نريد أن نضمن 
. خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية في إيرلندا الشمالية الشخصية كاحتياجاتتفي بتلقيك للخدمة التي 

ً في أماكن تقديمها لألشخاص المقيمين بشكل اعتيادي  ك. وهذا االمر يعتمد على ظروفمجانية عموما
دفع ثمن أي شيء آخر عدا الرعاية الصحية واالجتماعية األشخاص ل، وبالتالي قد يضطر بعض الشخصية

 في حاالت الطوارئ.

تفاصيل حول خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية في إيرلندا الشمالية وكيفية الوصول إليها ولقد قدمنا 
 بشكل مناسب.

 
 

 لةالصيغ البدي
 

هذه الوثيقة متوفرة بعدد من الصيغ واللغات البديلة والتي يمكن اتاحتها عند الطلب، مثل لغات األقليات 
معلومات مراجعة (. يرجى MP3(، وصيغة ام بي ثري )easy-readالعرقية، ولغة برايل، وايزي ريد )

بلغة أو بصيغة مختلفة: )يرجى  إذا كنت بحاجة إلى وثيقةة األمانة الخاصة بك في منطق بالمساواة االتصال
 للحصول على تفاصيل االتصال(. 1.3االطالع على البند 
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 مقدمة .1
 

 ( (HSCالرعاية الصحية واالجتماعية  1.1
 

. HSC( بالرعاية الصحية واالجتماعية أو NHSفي إيرلندا الشمالية يشار إلى الخدمات الصحية الوطنية )
الحرجة للحاالت المكثفة ( في ايرلندا الشمالية خدمات الرعاية HSCتوفر الرعاية الصحية واالجتماعية )

الرعاية االجتماعية، مثل خدمات الرعاية المنزلية وخدمات األسرة وحاالت الطوارئ وتوفر أيضا خدمات 
 والطفل وخدمات الرعاية النهارية وخدمات العمل االجتماعي.

 

للرعاية الصحية واالجتماعية في إيرلندا الشمالية تقوم بتوفير خدمات الرعاية الصحية أمانات  6هناك 
 واالجتماعية.

 

الرعاية أمانات  داخل إيرلندا الشمالية. وتسمى هذه المناطق مناطقتوضح الخريطة أدناه خمس مناطق 
خدمة اإلسعاف في إيرلندا الشمالية كافة المناطق الخمس في ايرلندا أمانة تغطي الصحية واالجتماعية. 

 الشمالية.
 
 

 الرعاية الصحية واالجتماعية أمانات مناطق  1.2
 

 
 
 
 

  ةالشماليمنطقة بال واالجتماعية الصحية الرعاية أمانة

  بلفاست منطقةب واالجتماعية الصحية الرعايةأمانة 

 ة الغربيلمنطقة با واالجتماعية الصحية الرعاية أمانة

 ة الجنوبيالمنطقة ب واالجتماعية الصحية الرعاية أمانة

  ةالشرقية الجنوبيلمنطقة با واالجتماعية الصحية الرعاية أمانة
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 :واالجتماعية الصحية الرعاية بأمانات االتصال معلومات 1.3

أمانة الرعاية الصحية واالجتماعية 
 بمنطقة بلفاست 

"اوال براون، مديرة التفاوتات 
 الصحية واالجتماعية"

Orla Barron 
Health & Social 
Inequalities Manager 
1st Floor 
McKinney House 
Musgrave Park 
Hospital 
BELFAST  
BT9 7JB 

 95046567 028الهاتف: 

 90637406 028الهاتف النّصي: 
orla.barron@belfasttrust.hscni.net 

 
 

أمانة الرعاية الصحية واالجتماعية 
 بالمنطقة الجنوبية 

 جوردون"ليندا 

 رئيسة وحدة المساواة"
Lynda Gordon 
Head of Equality Unit 
1st Floor 
Hill Building 
St Luke’s Hospital 
Loughgall Rd 
ARMAGH 
BT61 7NQ 

 2643 3741 028الهاتف: 

 2446 3741 028الهاتف النّصي: 
lynda.gordon@southerntrust.hscni.net 

 
 

أمانة الرعاية الصحية واالجتماعية 
 بالمنطقة الجنوبية الشرقية 

 "سوزان تومبسون

 مديرة المساواة"
Susan Thompson 
Equality Manager 
2nd Floor 
Lough House 
Ards Hospital 
NEWTOWNARDS 
BT23 4AS 
 

 "سوزان مكارتني

 مديرة المساواة"
Suzanne McCartney 
Equality Manager  
Lagan Valley  
Hospital 
LISBURN 
BT28 1JP 

 2177 9151 028الهاتف: 

 0137 9151 028الهاتف النّصي: 
susan.thompson@setrust.hscni.net 

 
 
 
 
 
 

 87604فرعي   5141 9266 028 الهاتف:

 3522 9263 028الهاتف النّصي: 
zanne.mccartney@setrust.hscni.netsu 

 
 
 

أمانة الرعاية الصحية واالجتماعية 
 بالمنطقة الغربية 

 مورا أونيل

 مديرة المساواة
 
 
 
 

 أودونيلسيوبهان 

 مديرة المساواة

 

  82835278 028الهاتف: 

 82835345 028الهاتف النّصي: 
maura.oneill@westerntrust.hscni.net 

 
 

 82835278 028الهاتف: 
 82835345 028الهاتف النّصي: 

siobhan.odonnell@westerntrust.hscni.net 

mailto:orla.barron@belfasttrust.hscni.net
mailto:lynda.gordon@southerntrust.hscni.net
mailto:susan.thompson@setrust.hscni.net
mailto:suzanne.mccartney@setrust.hscni.net
mailto:maura.oneill@westerntrust.hscni.net
mailto:siobhan.odonnell@westerntrust.hscni.net
mailto:siobhan.odonnell@westerntrust.hscni.net
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أمانة الرعاية الصحية واالجتماعية 
 بالمنطقة الشمالية 

 "أليسون ايروين

 مديرة المساواة"
Alison Irwin 
Head of Equality 
Route Complex  
8e Coleraine Road  
Ballymoney  
Co Antrim  
BT53 6BP 

 1377 2766 028الهاتف: 

 07825667154الهاتف النقال/ الهاتف النّصي: 

 27661209 028الفاكس: 
alison.irwin@northerntrust.hscni.net 

equality.unit@northerntrust.hscni.net 

 

خدمة اإلسعاف في إيرلندا أمانة 
 الشمالية

 "ميشيل ليمون،

المدير المساعد للموارد البشرية 
والمساواة، وإشراك المرضى 

( ، وتجربة PPIوالجمهور)
 المرضى"

 
Michelle Lemon 
Assistant Director of HR, 
Equality, PPI & Patient 
Experience 
Ambulance Headquarters 
Site 30, Knockbracken 
Healthcare Park 
Saintfield Road 
BELFAST 
BT8 8SG 

 90400999 028الهاتف: 

 0871 9040 028الهاتف النّصي: 

 0903 9040 028الفاكس: 
n@nias.hscni.netMichelle.Lemo  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alison.irwin@northerntrust.hscni.net
mailto:equality.unit@northerntrust.hscni.net
mailto:Michelle.Lemon@nias.hscni.net
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 الفوريون المترجمون 1.4
  

 تم فهمكيوأن يدرك مقدمي خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية بأن عليهم التأكد من قدرتك على الفهم  
 لدى الوصول إلى الرعاية الصحية واالجتماعية.

 

 
 

( تسعى جاهدة NIHSCISالجتماعية في إيرلندا الشمالية )خدمة الترجمة الفورية للرعاية الصحية وا
لتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية بالنسبة للمرضى الذين ال يتحدثون اإلنجليزية 
كلغة أولى أو اللذين ال يتقنونها. وتوفر الخدمة مترجمين فوريين وجهاً لوجه )وهو ما يعني أن المترجم 

ً الحصول على سه بنفسيكون حاضرا  خالل الموعد المحدد لك(. هذه الخدمة مجانية ويحق لك قانونيا
 مساعدة مهنية فيما يتصل باللغة.

 

تعمل ( NIHSCISخدمة الترجمة الفورية للرعاية الصحية واالجتماعية في إيرلندا الشمالية ) ●
 أيام كل أسبوع؛ 7ساعة، على مدى  24

 للترجمة الفورية المجتمعية.مؤهالت بمهنياً وهم معتمدون تم تدريبهم  المترجمون الفوريون ●
 الخاصة بهم في جميع األوقات. NIHSCISيطلب من المترجمين الفوريين ارتداء شارة هوية  ●
 ملزمون بالسرية. المترجمون الفوريون  ●
بالمريض / العميل فقط قبل الموعد عندما يطلب منهم القيام  المترجمون الفوريونسوف يتصل  ●

 من قبل طبيب الرعاية الصحية واالجتماعية من أجل تأكيد الحضور.بذلك 
التعريف دائما على الموافقة على قيامهم بالترجمة كجزء من  المترجمون الفوريونيجب ان يحصل  ●

 .لبدء العمل أنفسهمب
المترجم إذا طلب منه ذلك، سيقوم الفريق التشغيلي الذي يتعامل مع الطلبات بمحاولة توفير نفس  ●

 الفوري ألغراض المحافظة على االستمرارية.
 
  

 ما الذي يمكن للمترجم الفوري الخاص بك القيام به 
 

 التواصل. يسهلوكيف يترجم أن يكون ثنائي اللغة وان يعرف  ●
ان يقوم بالترجمة الفورية بدقة )ليس دائماً ترجمة فورية كلمة بكلمة، ولكن ترجمة المعنى الكامل  ●

 تي يتم نقلها(.للمحادثة ال
 أن يكون محايداً وأن يحافظ على السرية. ●
 أن يقوم بتوضيح الفروق الثقافية وأن يكون على بينة من القضايا الثقافية أو الظرفية األخرى. ●



9 | Page 

 

 اعالم العمالء أو المرضى عن اتجاهات الوصول إلى الخدمات األخرى متى كان ذلك ممكنا. ●
 

 يمكن للمترجم الفوري الخاص بك القيام به  الما الذي 
 

 الترجمة الكتابية لوثيقة كبيرة. ●
 تقديم المشورة للعميل )الدعوة ثنائية اللغة(. ●
 سوف يقوم فقط بالترجمة الفورية لكلماتك. -التحدث بدال عنك  ●
 رعاية األطفال. ●
 تقديم المشورة أو النقل. ●
 أو تفاصيل االتصال االخرى. كالغير رقم هاتفإعطاء  ●
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 لطلب مترجم فوري 
 

عليك إعالم مكتب الحجز أو موظف االستقبال إذا كنت بحاجة إلى دعم بشأن اللغة. من األفضل إعالمهم 
ً كي يتمكنوا من محاولة الوصول إلى مترجم فوري يقوم بالترجمة إلى لغتك المفضلة. سيقوم  مسبقا

 جز مترجم فوري نيابة عنك.الموظفون أو قسم االستقبال بح
 

 الترجمة الفورية عبر الهاتف

 
 

قد يكون من األنسب في بعض األحيان توفير مترجم فوري عبر الهاتف، أو في الواقع إذا لم يكن هناك 
ُ لوجه، حيث يمكن  ممارسي الرعاية الصحية واالجتماعية لامكانية للحصول على مترجم فوري وجها

 . تقدم شركة ذا بيغ وورد Big Word عبر الهاتف عبر شركة ذا بيغ وورد استخدام الترجمة الفورية
Big Word  المترجمين الفوريين عن طريق رابط هاتفي مع أولئك الذين لديهم مواعيد لدى خدمات

ن ون وملزمون ومهنيومؤهل المترجمون الفوريونالرعاية الصحية واالجتماعية في إيرلندا الشمالية. هؤالء 
الذين يعملون لدى الرعاية الصحية  المترجمون الفوريونوك مماثلة لتلك التي يلتزم بها بمدونة سل

 واالجتماعية في ايرلندا الشمالية.
 

 أهلية الحصول على عالج الرعاية الصحية  1.5
 

خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية في إيرلندا الشمالية مجانية بشكل عام في أماكن تقديمها لألشخاص 
الطبيب وال تحتاج لزيارة الذين يعتبرون مقيمين بشكل اعتيادي، مما يعني أنه ال يتوجب عليك دفع مقابل 

لخدمات الصحية مثل للتأمين الصحي الخاص بك. بناًء على ظروفك، قد تضطر إلى دفع ثمن بعض ا
 عالج األسنان وعالج العيون.

 

يعتمد على نوع العالج وعلى فأن ذلك ثمن العالج الخاص بك أم ال تسديد  كان عليكمن حيث المبدأ، فان 
ما إذا كنت تعيش في إيرلندا الشمالية أو كنت مجرد زائر. إذا كان العالج لحاالت الطوارئ وتم توفيره 

ادة الدخول المباشر بدون موعد أو في وحدة اإلصابات الطفيفة، فإنه يتم تقديمه في قسم الطوارئ، في عي
على الرعاية الالحقة التي يستحق دفع رسوم قد فتقديم العالج لحاالت الطوارئ، بمجرد مجانا دون مقابل. 

المستشفى غير مقيم ب خاِرِجيّ أو كمريض مقيم بالمستشفى  داِخِليّ دخال إلى المستشفى كمريض اإلفي شكل 
 من إذا لم تكن تعتبر كمقيم "اعتيادي" في ايرلندا الشمالية أو إذا تقرر أنك ال تستوفي أحد معايير اإلعفاء

 .دفع الرسوم
 
 

 كيف يمكن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية؟ 1.6
 بطاقتك الطبية

 

 .(GP)الممارس العام للوصول إلى الخدمات عليك أن تسجل لدى عيادة 
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، هو نقطة الدخول لمجموعة كاملة من الخدمات. GPأو الممارس العام طبيب العائلة، المعروف أيضا باسم 
عامين اخرين في ممارسين العامين بشكل فردي بينما يعمل البعض اآلخر مع الممارسين بعض يعمل 
  مركز الصحة والعناية.في  أوالممارس العام عيادة 

 

حتي حال وصولك إلى ايرلندا الشمالية بدال من االنتظار الممارس العام يجب أن تقوم بالتسجيل لدى عيادة 
لوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أو االجتماعية. كي تقوم بالتسجيل، سوف تحتاج إلى ملء تحتاج ل

، انقر على الرابط وهو متوفر بالعديد من اللغات األخرى HS22Xنموذج الطلب. هذا النموذج يسمى 
 -أدناه للوصول إلى النموذج 

http://www.hscbusiness.hscni.net/1814.htm 
 

أو لدى منظمة الممارس العام وصيغه المترجمة متوفرة أيضا لدى أي من عيادات  HS22Xالنموذج 
 ( التي تشرف على تسجيلك. تفاصيل االتصال الخاصة بهم هي:BSOالخدمات التجارية )

 

 العنوان:

Business Services Organisation 

Headquarters 

2 Franklin Street 
Belfast BT2 8DQ 

 (028) 9032 4431الهاتف: 

 (028) 9053 5575الهاتف النصي: 

 Complaints.bso@hscni.net الشكاوى:

 http://www.hscbusiness.hscni.net الموقع اإللكتروني:
 

يجب عليك الحصول على نموذج الطلب وملئه ومن ثم جلبه جنبا إلى جنب مع أي إثبات للهوية واألهلية 
التي اخترتها. إذا وافقت العيادة على انضمامك كمريض، فأنها سوف عام الممارس الالمطلوبة إلى عيادة 

تأخذ نموذج الطلب الخاص بك وستتحقق من وثائقك. بعد ذلك ستتلقى بطاقة طبية صادرة عن منظمة 
(. وقد يستغرق هذا فترة تصل إلى ثمانية أسابيع. ال يتوجب عليك دفع أي ثمن BSOالخدمات التجارية )

الطبية الخاصة بك. البطاقة الطبية الخاصة بك وثيقة هامة، فهي تخولك للحصول على  مقابل البطاقة
 مجموعة واسعة من الخدمات.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hscbusiness.hscni.net/1814.htm
http://www.hscbusiness.hscni.net/1814.htm
mailto:Complaints.bso@hscni.net
http://www.hscbusiness.hscni.net/
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 ما هي الخيارات فيما يتعلق باالعتناء بصحتك؟ .2
 

 !تذكر أن تقوم باالختيار بشكل جيد
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذاتيةالرعاية  2.1
 

الرعاية الذاتية هي الخيار األفضل لعالج األمراض واالعتالالت واإلصابات البسيطة. يمكن عالج 
مجموعة كبيرة من األمراض واالعتالالت الشائعة، مثل أوجاع وآالم الرأس والسعال ونزالت البرد 

الراحة.  دون وصفة طبية والكثير منالمتاحة بواضطرابات المعدة والتهاب الحلق عن طريق األدوية 
تذكر، سواء تم معالجتها أم ال، فإن معظم هذه االعتالالت سوف تتحسن. بعض أساسيات الرعاية الذاتية 

 ضتَعوي: الباراسيتامول، االسبرين، ايبوبروفين، محاليل -يمكن شراء األدوية التالية دون وصفة طبية  –
ً ، عالجات عسر الهضم، اللصقات وأجهزة قياس الحرارةالسَّوائِلِ  باتباع التعليمات الموجودة  . )قم دائما

 على العبوة(
 

 (.GPالعام )بالممارس إذا كنت ال تزال تشعر بتوعك، يجب عليك االتصال بطبيبك المحلي أو 
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 ( أو طبيب األسرة الخاص بكGPالعام ) الممارسمعلومات عن  2.2
 

(، يقومون باالعتناء GPS)ن والعام نوبالممارسن أيضا وأو أطباء األسرة، المعروف المحليوناألطباء 
بصحة الناس في مجتمعاتهم المحلية ويتعاملون مع مجموعة كبيرة من المشاكل الصحية. هناك أكثر من 

 في كافة أنحاء ايرلندا الشمالية.الممارس العام عيادة  350
 
 

 العام الممارسخدمات  2.3
 

 بما في ذلك: ،مجموعة من الخدماتالممارسون العامون يوفر 
 

 المشورة الطبية بشأن مجموعة من القضايا ●
 الفحوصات البدنية ●
 تشخيص األعراض ●
 وصف األدوية ●
 التثقيف الصحي والفحص الطبي ●
 إعطاء اللقاحات ●
 إجراء العمليات الجراحية البسيطة ●
 توفير الرعاية المستمرة للحاالت المرضية طويلة األمد أو المزمنة ●
المواعيد عبر اإلنترنت أو خدمة تكرار الوصفة الطبية  خدمة حجزالممارس العام توفر بعض عيادات  ●

 )عبر مواقع االنترنت الخاصة بعياداتهم الطبية(.
 

هو المسؤول عن مساعدتك على تلبية احتياجاتك الصحية. وسوف يقرر فيما إذا كان يجب الممارس العام 
الترتيبات الالزمة. سيقرر أن تراجع أي أخصائي صحة أخر، وإذا كان األمر كذلك، سيقوم باتخاذ جميع 

 أيضا ماهية األدوية التي تحتاج إليها ويمكن أن يعطيك وصفة طبية.الممارس العام لك 
 

التي انت مسجل لديها. ليس لديك الممارس العام يحق لك الحصول على العالج من أحد األطباء في عيادة 
 معين.ممارس عام الحق التلقائي في رؤية 

 

عام في العيادة وقد ممارس ، قد يشرف على عالجك أي الممارس العاملدى عيادة  عندما تقوم بالتسجيل
. ولكن ستحظى باستمرارية الرعاية في هذه العيادة. يجب الممارس العامال يتم متابعتك دوما من قبل نفس 

ق عن طريق الهاتف أو عن طري -عن طريق االتصال بالعيادة الممارس العام لزيارة عليك تحديد موعد 
 تقدم العمليات الجراحية دون موعد مسبق(.الممارس العام القدوم إلى العيادة. بعض عيادات 
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 العام الممارسكيف تجد عيادة  2.4
 

في الممارس العام في إيرلندا الشمالية. قم بالبحث عن عيادة ممارس عام عيادة  350هناك أكثر من 
 . http://servicefinder.hscni.netمنطقتك 

 من المهم أن تكون على بينة من الحقوق األساسية الخاصة بك:

 لديك الحق في طلب أن يتم التعامل معك من قبل طبيب من نفس جنسك ●
 بك في أي وقت.الخاصة الممارس العام يجب أن نالحظ أن لديك الحق في تغيير عيادة  ●

 

 اطلب ان يتم معاودة االتصال بك  2.5
 

امكانية طلب ان يتم معاودة االتصال بك وسوف تقوم بتحديد موعد الممارس العام توفر بعض عيادات 
 إلعادة االتصال يتناسب مع الوقت األكثر مالءمة لك.

 
 

 الزيارات المنزلية 2.6
 

لك الحق في الحصول على زيارة منزلية من قبل  إذا لم تكن على ما يرام للحضور إلى العيادة، قد يكون
الخاصة بك لطلب هذه الزيارة المنزلية. ولكن الممارس العام . يجب عليك االتصال بعيادة الممارس العام

بزيارتك في الممارس العام بزيارتك في المنزل. سيقوم الممارس العام ال يمكنك أن تصر على أن يقوم 
 لتك الصحية تتطلب ذلك.المنزل فقط إذا اعتقد أن حا

 
 

 الدواء / الوصفة الطبية 2.7
 

بانك تحتاج إلى الدواء فإنه سوف يعطيك وصفة طبية يجب من ثم ان تقدمها إلى الممارس العام إذا قرر 
 للحصول على الدواء. انظر القسم المعنون "خدمات الصيدلية".َصيَدِلّي أي صيدلية / 

 

 الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي .3
 

عادة من االثنين إلى الجمعة ضمن االوقات التي يتم اإلعالن عنها في العيادة. الممارس العام تعمل عيادات 
يتم توفير الخدمات اثناء أوقات الليل وعطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية من قبل الخدمات خارج 

ال بمراكز الخدمات خارج أوقات أوقات الدوام الرسمي. يتوفر لدى العيادات معلومات حول كيفية االتص
الدوام الرسمي إذا كنت بحاجة الى طبيب. ينبغي أن يكون هناك رسالة مسجلة على هاتف العيادة وكذلك 

 مالحظات على الباب تعطي مزيدا من التفاصيل.
 

ال  ستوفر كافة مراكز الخدمات خارج اوقات الدوام الرسمي الرعاية الطبية العاجلة للمشاكل الصحية التي
الخاصة بك لعملها مرة أخرى. كما أنها ستوفر لك الممارس العام استئناف عيادة حتي يمكن أن تنتظر 

 الخدمات حتى لو لم تكن مسجال لدى العيادة المحلية.
 

http://servicefinder.hscni.net/
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خارج اوقات الدوام الرسمي متوفرة إذا احتجت إلى رعاية طبية عاجلة عندما تكون الممارس العام عيادة 
خارج ساعات الدوام الرسمي الممارس العام الخاصة بك مغلقة. تعمل خدمات عيادة ام الممارس الععيادة 

الخاصة بك في الممارس العام بدء دوام عيادة حتي مساء كل يوم من أيام األسبوع  6:00الساعة من 
هاتفياُ في أيام السبت واألحد وأيام العطل الرسمية. تذكر أن تقوم باالتصال  ساعة 24و،صباح اليوم التالي

مع هذه الخدمة أوال. وسيقوم الطبيب أو الممرضة بتقديم المشورة لك عبر الهاتف وتحديد ما إذا كنت 
تحتاج إلى أن يقوم الطبيب بمعاينتك أو احالتك إلى خدمة أخرى إذا لزم األمر. سوف يتوفر لدى عيادة 

 الخاصة بك تفاصيل االتصال لمنطقتك.الممارس العام 
 

الممارس خارج أوقات الدوام الرسمي عن طريق االتصال بعيادة الممارس العام ى رعاية يمكن الوصول إل
المحلية الخاصة بك، وكذلك على اإلنترنت عبر موقع اإلنترنت التالي:   العام

www.nidirect.gov.uk/choosewell  
 
 

 وحدة اإلصابات الطفيفة   3.1
 

 وحدة اإلصابات الطفيفة تستطيع عالج اإلصابات غير الخطرة أو تلك التي ال تهدد الحياة، مثل:
 

 إصابات األطراف العلوية والسفلية ●
 كسور العظام والتواءاتها والكدمات والجروح ●
 من قبل اإلنسان والحيوان والحشرات –اللدغ والعض  ●
 والحروق االخرى بالماء الَمْغِلّي(حروق ) حروق الَسْمط ●
 الجروح عدويالخراجات و ●
 إصابات الرأس الطفيفة ●
 كسور االنف ونزيف األنف ●
 االجسام الغريبة في العينين واألنف. ●

 

سنوات، تعاني من اصابة طفيفة فإنه يمكنك الذهاب  5إذا كنت أنت، أو أحد األطفال الذين عمرهم أكثر من 
سنوات إلى قسم  5تقل اعمارهم عن  الذين الطفيفة.  يجب جلب األطفالإلى احدى وحدات اإلصابات 

 الطوارئ في منطقتك.
 

 المستشفيات 3.2
 

إلى طبيب مختص في مستشفى ما أو قد تحتاج إلى الذهاب إلى الممارس العام الخاص بك قد يحيلك 
 المستشفى إذا كنت تحتاج إلى العالج الطارئ.

 

إلى المستشفى  إحالتكبك التعامل مع مشكلة طبية فإنه سيتم عادة  الخاصالممارس العام إذا لم يستطع 
 إلجراء فحوص وتلقي العالج أو لرؤية استشاري ذو معرفة متخصصة.

 

لزيارة الخاص بك بترتيب إحالة فإن هذا يعني أنه قد عمل الترتيبات الالزمة لك الممارس العام إذا قام 
العالج. سوف تتلقى رسالة من المستشفى أو العيادة استشاري أو أخصائي بخصوص الفحوصات أو 

. بالنسبة لمعظم األخصائيين، قد تكون هناك أخصائيطبيب لزيارة  لك تتضمن تفاصيل موعد تم ترتيبه

http://www.nidirect.gov.uk/choosewell
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أوقات انتظار معنية. إذا كنت غير قادر على الحضور في الموعد المحدد فعليك إلغاء موعدك. وبعد ذلك 
 يتم تحديد موعد جديد لك.

 

يعاينك األخصائي وسيقوم بمناقشة حالتك الصحية معك. إذا لزم األمر، سوف يتم الترتيب لعمل س
الفحوصات التي يتعين القيام بها. في هذه الحالة، سوف تتلقى رسالة أخرى من المستشفى الخاص تتضمن 

 بك.فيه العودة ألجراء الفحوصات الخاصة عليك معلومات بشأن التاريخ والوقت الذين يتوجب 
 
  

 (NINESخدمة القادمين الجدد إلى إيرلندا الشمالية ) 3.3
 

مجلس الصحة العامة وإدارة بالتعاون مع لفاست في منطقة بلرعاية الصحية واالجتماعية اأمانة أنشأت 
 خدمة إقليمية يشرف عليها الممرضون للقادمين الجدد إلى إيرلندا الشمالية. والصحية الرعاية االجتماعية

 

المشروع مجموعة متنوعة من العيادات لدعم الصحة والرفاه االجتماعي للمهاجرين الجدد وطالبي يوفر 
 سنوات. 16-0اللجوء والالجئين واألطفال المستهدفين ممن تتراوح أعمارهم بين 

 

تهدف هذه الخدمة الفريدة من نوعها لدعم جميع القادمين الجدد من خالل تقديم الفحوصات، والتطعيمات 
رحلة الطفولة األولى، والتثقيف الصحي والتوجيه نحو الخدمات األخرى. ويمكن الوصول لمجموعة في م

من العيادات لمعالجة االحتياجات الصحية واالجتماعية للمجموعة المستفيدة وتشمل العيادات التي ال تتطلب 
ودورات تعزيز م تطعيالموعد مسبق للحصول على المشورة والدعم وعيادات التقييم الصحي وعيادات 

 الصحة.
 

والتهاب  Bيقدم للعمالء تقييم صحي شامل، وفحص للكشف عن األمراض المعدية مثل السل والتهاب الكبد
حسب  اتتطعيمالللعمالء من البلدان التي يوجد بها خطورة عالية لإلصابة بهذه االمراض و Cالكبد 

وخدمات الممارس العام االقتضاء. وتقدم ايضاُ تقديم المساعدة / المشورة فيما يتصل بالتسجيل لدى خدمات 
 طب األسنان، كما توفر التوجيه نحو الخدمات أخرى وفيما يتصل باإلحالة لخدمة اخرى حسب االقتضاء.
 

 تقديم الخدمة: 
 

 التواصل بين الخدمات المختلفةتم وضع جواز سفر صحة للعميل بخمس لغات لتعزيز  ●
 حضورهم لمواعيدهم الصحية األخرى.لدى يقوم العمالء بجلب جواز سفر الصحة الخاص بهم  ●
 16-0لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  BCG 1برنامج إعطاء لقاحات مانتو/ بي سي جي ●

 عاما.
 .إخصائي البصرياتأطباء األسنان /  /أطباء الممارس العامتقديم الدعم فيما يتصل بالتسجيل لدى  ●
 الفحص الصحي خاصة لمرض السل، وضغط الدم، وتحليل البول، والجلوكوز في الدم. ●
 فحوصات الدم. ●
تم إنشاء مسارات اإلحالة المباشرة للخدمة المتخصصة مثل عيادة الطب التناسلي والبولي  ●

 وخدمات األمومة.
يسمح بالكشف المبكر عن السل ومن ثم لصدر علي اتسريع اجراء الفحص باألشعة السينية  ●

 العالج إذا لزم األمر.تلقي اإلحالة إلى عيادة الصدر للفحوصات و
 الدعوة لصالح العميل. ●
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 المساعدة والمشورة الصحية.  ●
 

ه يمكن لمزيد من المعلومات عن الخدمات المتاحة وحول أوقات دوام العيادة أو إلجراء اإلحالة، فإن
 اتفقادمين الجدد إلى إيرلندا الشمالية: من االثنين إلى الجمعة على رقم الهاالتصال بخدمة ال

(028) 9056 5909. 
 

 خدمات الطوارئ 3.4
 

( المحلي EDفي حالة وقوع حادث خطير أو في حاالت الطوارئ، عليك أن تذهب إلى قسم الطوارئ )
 الخاص بك.

 
قبل االتصال يجب عليك  -للوصول إلى خدمات الطوارئ  112أو  999يمكنك االتصال هاتفياً بالرقم 

عالج بشكل أفضل عن تبالنيابة عنه، ال يمكن أن تتصل هاتفياً الشخص الذي حالة التأكد من أن حالتك، أو 
اإلحالة الذاتية إلى قسم أو الممارس العام ومشورة أ صيدليةالطريق الرعاية الذاتية واخذ المشورة من 

 الطوارئ.

يجب عدم استخدام سيارات اإلسعاف إال لحاالت الطوارئ الحقيقية التي تكون فيها األرواح معرضة 
، 112أو  999للخطر. إذا كنت بحاجة ماسة إلى مساعدة سيارة اإلسعاف، يجب عليك االتصال بالرقم 

 لتي تريدها عليك ان تجيب "اإلسعاف".وعندما يتم سؤالك من قبل مشغل الخدمة عن الخدمة ا

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع من ستتكلم؟ 3.5
 

 سيارات اإلسعاف الذي سوف يطلب منك أسئلة تتعلق بما يلي:ب مركز التحكمبعد ذلك، سيتم تحويلك إلى 
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 رقم هاتفك ●
 مكان وقوع الحادث ●
 نوع الحادث ●

 

 ذلك.سيتم إرسال سيارة إسعاف إليك في أقرب وقت ممكن إذا اقتضى االمر 
 
 

 ماذا لو لم تكن اللغة اإلنجليزية هي لغتك األولى؟ 3.6
 

 إذا لم تكن اإلنجليزية هي لغتك األولى فإنه يمكن لخدمة اإلسعاف جلب مترجم فوري مؤهل بسرعة
 إلى المكالمة لتمكين االتصال. لالنضمام

 عبر الهاتف: المترجمون الفوريون

 في السنة يوما 365واألسبوع  ايام في 7ساعة في اليوم و 24 متوفرون ●
ً  ومؤهلون مدربون ●  مهنيا
 (The Big Wordيتم توفيرهم بموجب عقد مع شركة ذا بيغ وورد ) ●

 

 : سوف المترجم الفوري
 

 يكون ثناني اللغة وسيعرف كيفية القيام بالترجمة الفورية لتسهيل االتصال ●
 بشكل دقيقيترجم فورياً  ●
 يكون محايداً ويحافظ على السرية ●
ً  سيقوم فقط بترجمة كلماتك -عوضاُ عنك لن يتكلم  ●  . فوريا

 
 

 ؟أولويتككيفية تحديد  3.7
 

المزيد من األسئلة لتحديد مدى خطورة الوضع الخاص  سيطرح عليك الشخص الذي سيجيب على الهاتف
لالستجابة المطلوبة. يتم اعطاء األولوية للمكالمات الواردة لمركز التحكم الخاص  االضطراربك ومستوى 

تكون حيث يتم ارسال االستجابة العاجلة إلى أولئك الذين  ،ت اإلسعاف على أساس الحاجة السريريةبسيارا
 أعظم. حاجتهم السريرية

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلسعاف؟ لسيارة انتظاركما الذي يمكنك القيام به أثناء  3.8
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نصيحة عملية اثناء انتظارك لوصول سيارة  إلعطائكتبعاً للحالة، قد يبقى متلقي المكالمة على الخط معك 
 االسعاف.

 ويمكن أن تشمل هذه النصيحة إجراءات يجب اتخاذها لكي:
 

 يتم وضع المريض في وضعية معينة ●
 فتح مجرى الهواء للمريض ●
 ايقاف فقدان الدم ●
 )اإلنعاش القلبي الرئوي( للمريض. CPRبإجراءالقيام  ●

 
 
 
 
 

 الخيار األفضل بالنسبة لك؟اإلسعاف هي  سيارة تكنماذا لو لم  3.9
 

قد يتجلى من المعلومات المقدمة أن سيارة إسعاف الطوارئ غير مطلوبة فعال على الفور للتعامل مع 
الوضع الخاص بك. في مثل هذه الظروف، قد يحيلك مركز التحكم الخاص بسيارات اإلسعاف إلى أحد 

 بعالج حالتك. األطباء في مركز التحكم الذي سيقدم لك المشورة المتعلقة
 

مركز التحكم الخاص بسيارات اإلسعاف إلى خدمة اخرى أكثر مالئمة من  في بعض األحيان قد يوجهك
 خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية للتعامل مع حاجتك وذلك كبديل عن حضورك لقسم الطوارئ.

 
 

 من هم الذين سيتم إرسالها إليك؟ 3.10
 

توقع وصول طاقم إلى ، يميل الناس في ايرلندا الشمالية بالخطرالتي تهدد الحياة في حاالت الطوارئ 
سيارة إسعاف مكون من شخصين. ومع ذلك، تقوم خدمة سيارات االسعاف في ايرلندا الشمالية باالستخدام 

( والذين Rapid Response Paramedicsالفعال للمسعفين الذين يقومون باالستجابة بشكل سريع )
والتي قد تكون  النقاذ الحياةحيوية بأجهزة تم تجهيز السيارات الخاصة بهم سيصلون في سيارة. وقد 

مطلوبة في حاالت الطوارئ. يمكن للسيارة الوصول إلى مكان الحادث بسرعة أكبر والسماح للمسعف 
 .أسرعبتقديم العالج بشكل 

 مريض إلى قسم الطوارئ.كما سيتم إرسال سيارة إسعاف لتقديم المزيد من الدعم للمسعفين والقيام بنقل ال
 

سوف يطلب منك تفاصيل تتعلق باسمك ومكانك وطبيعة المشكلة الطبية. وسيتم إرسال سيارة إسعاف اليك 
 في أقرب وقت ممكن. ال يوجد تكاليف مترتبة على هذه الخدمة.

 

( في المستشفى حيث سيقوم الطبيب بفحصك. مرة EDسوف تنقلك سيارة اإلسعاف إلى قسم الطوارئ )
 مجاني. جهو عالأخرى، هذا العالج 

 

 فيما يلي قائمة الخدمات التي تقدمها المستشفيات:
 

 ساعة 24التي توفر العالج في حاالت الطوارئ على مدار  -أقسام الطوارئ  ●
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إجراء عمليات أو تقديم العالج، يبقى المرضى في المستشفى ليلة  -خدمات المرضى المقيمين  ●
 واحدة أو أكثر.

 من المستشفى المرضىإخراج اجراء عمليات جراحية صغيرة وفحوصات و -اليومية الخدمات  ●
 للمنزل في نفس اليوم.

ضمن  األخصائيينالمواعيد مع األطباء  - المستشفىب غير المقيمين نخاِرِجيّ ال للمرضىخدمات  ●
 مجموعة من التخصصات السريرية.

 
 
 
 

 ماذا يحدث بعد وصول المسعف؟  3.11
 

 وربما تقديم العالج للمريض، قد يقرر المسعف ما يلي: بعد اجراء التقييم،
 

أن هناك حاجة لمزيد من العالج في قسم الطوارئ وان هناك حاجة لنقل المريض بواسطة سيارة  ●
 إسعاف

أن هناك حاجة لمزيد من العالج في قسم الطوارئ ولكن ليس هناك حاجة لنقل المريض بواسطة  ●
 سيارة إسعاف

 يمكن أن يبقى المريض في المنزلأنه و ،يد من العالجأنه ليس هناك حاجة لمز ●
اخر يعمل لدى خدمات الرعاية الصحية موظف رعاية صحية أنه يمكن احالة المريض إلى  ●

 ممرضة المنطقة الممارس العام أو واالجتماعية، على سبيل المثال 
الصحية  مركز عالج متخصص وأكثر مالءمة ضمن خدمات الرعاية المريض إلىقد يتم تحويل  ●

 واالجتماعية.
 

 يجب ان تبقى سيارات اإلسعاف لحاالت الطوارئ الحقيقية -تذكر 
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 خدمات األمومة   3.12
 

بالممارس تعتقدين أنك قد تكوني حامال، فإنه يجب عليك االتصال  كنتتخططين إلنجاب طفل أو  كنتإذا 
وتقديم المشورة  حملكتأكيد  الممارس العام الخاص بك في أقرب وقت ممكن. يستطيعالعام الخاص بك 

 الصحية، كما يمكنه أن يساعدك على أن تقرري مكان وكيفية الوالدة.
 

لدى القابالت تدريب متخصص كي يقمن برعايتك ورعاية والمولود الجديد. وهن يعملن في كل من 
تحضير للوالدة اثناء الحمل وعند المستشفيات والمجتمع. وسوف يقمن باالهتمام بك ومساعدتك على ال

يوما بعد الوالدة. سوف تقوم قابلة المجتمع باالتصال لرؤيتك انت  28والدة طفلك ولفترة تصل إلى 
والمولود الجديد بعد الوالدة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام. وسوف تقوم القابلة بزيارتك في منزلك 

 المستشفى سيقوم بذلك نيابة عنك. -إجراء أي ترتيبات بنفسك بعد العودة من المستشفى. لستي بحاجة إلى 
 

 ات )مفتشات الصحة(الصحي اتالزائر 3.13
 

 العائالتعلى دعم  للمجتمع ومدرباتالصحة العامة  متخصصات في ممرضاتهن  الصحيات اتالزائر
 .في شتي النواحي المتعلقة بالصحة والعافية واألطفال

 

 14إلى  10بزيارتك في المنزل قبل والدة طفلك بقليل وبعد والدته بحوالي  الصحياتات الزائرستقوم 
 ةالزائرستقوم يوماً. وسيتم تحديد مستوى القيام بالزيارة بعد ذلك بناًء على نتائج تقييم صحة األسرة. 

الدعم  وكذلك ستقدمنذهابه للمدرسة. حتي بالتحقق من صحة طفلك ونموه  )مفتشة الصحة( ةالصحي
والتحصينات  والرضاعةما بعد الوالدة والنوم اكتئاب مثل  جميع النواحي الصحيةفي  للعائالتعدة والمسا

لمزيد بإحالة الطفل  الصحية ةالزائرستقوم مشكلة صحية يعاني من وإدارة السلوك. إذا كان طفلك المناعية 
 العالج.ومن الفحوصات 

 

 خدمات تنظيم األسرة 3.14
 

 عالوة عليمنع الحمل وفحص عنق الرحم،  المتعلقة بوسيلةتقدم خدمات تنظيم األسرة المشورة المجانية 
 والعالج. واالستشارةفحص الصحة الجنسية 

 

 .الممارسين العامين عيادات تنظيم األسرة المحلية وبعضبواسطة هذه الخدمات وتتوفر 
 

عن طريق أو الممارس العام التابعة لك يمكنك الحصول على تفاصيل عيادات تنظيم األسرة من عيادة 
 .وتمتاز بالسرية الكاملة. خدمات تنظيم األسرة مجانية الصحية )مفتشة الصحة( ةالزائر قابلة أوال
 

( من الساعة  0845 122 8687محلية ) بأسعار( خدمة هاتفية سرية FPAتوفر جمعية تنظيم األسرة )
9:00  ً ، من االثنين إلى الجمعة، تقدم المعلومات والمشورة بشأن اً مساء 5:00الساعة  حتيو صباحا

 مجموعة من قضايا الصحة الجنسية.
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 خدمات الصحة الجنسية األخرى 3.15
 

ً  المعدية تسمى العيادات المتخصصة في األمراض ( GUM)بالعيادات البولية التناسلية المنقولة جنسيا
الصحة الجنسية. يمكنك الحصول على رقم هاتف عيادة في منطقتك من دليل الهاتف تحت مسمى عيادات و

GUM و(، البولية التناسلية المسالك )طب ً لخاصة أو عيادة ا والعيادات(، STD) األمراض المنقولة جنسيا
 أيضا:تكون العيادات، والتي التوجه بنفسك إلي هذه الصحة الجنسية. يمكنك 

 

 ،إذنكالخاص بك دون الممارس العام ولو كان  بأي شخص حتىفلن يتصلوا  -مجانية وسرية  ●
 النظر عن العمر أو التوجه الجنسي، الخ.( بصرف) وترحب بالجميع

 

عيادة الصحة الجنسية المحلية، الرجاء النقر  ( أوGUM) البولية التناسلية المسالك طب على عيادةللعثور 
 على الرابط التالي:

http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/health-and-
well-being/health-services/doctors-dentists-and-other-health-
services/genitourinary-medicine-gum-clinics.htm 
 
 

 االخصائيون االجتماعيون 3.16
 

. وهذا المتعددة االحتياجات االجتماعية ذوييقدم االخصائيون االجتماعيون المشورة والدعم لألشخاص 
 ، والعجز، والصحةالعائليةالكحول أو المشاكل  أو تعاطي، اكل الناجمة عن العالقاتالمشيشمل من شأنة أن 

 ، وحماية الطفل.العقليةالصحة والعامة، 
 

في العاملون . يقيم األخصائيون االجتماعيون حتي الكباراألعمار من األطفال كافة تغطي هذه الخدمة 
، أو عجز تعليميأو عجز بدني  من الذين يعانوناحتياجات كبار السن واألشخاص البالغين خدمات مجال 

الخاص  الحياةسيعملون مع األفراد لتقديم الدعم لهم لتحقيق اختيارات نمط و. العقلية احتياجات الصحة
بهم، ومع أسرهم والمجتمع لتحقيق النتائج المرجوة. ويمكن أن يساعد  األخصائي االجتماعي في الوصول 

في المنزل، والرعاية المقدم يمة، مثل الرعاية والدعم قً ء من نتائج الحاجة المُ إلى الخدمات أو الموارد كجز
االخصائيون كما يساعد أو في دور الرعاية . باألقامة السكنية  ةأو الرعايالنهارية، وفترات الراحة القصيرة 

ن بتقديم الدعم على إيجاد سبل للمضي قدماُ بعد وقوع حدث أليم في حياتهم ويقومواألشخاص االجتماعيون 
 لهم لتحديد الحلول الخاصة بهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمات حماية األطفال والبالغين 3.17

http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/health-and-well-being/health-services/doctors-dentists-and-other-health-services/genitourinary-medicine-gum-clinics.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/health-and-well-being/health-services/doctors-dentists-and-other-health-services/genitourinary-medicine-gum-clinics.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/health-and-well-being/health-services/doctors-dentists-and-other-health-services/genitourinary-medicine-gum-clinics.htm
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من األذى  هناك ظروف قد يتوجب فيها على األخصائيين االجتماعيين التدخل لحماية األطفال أو البالغين
ية واجب قانوني الشمال إيرلندا. يقع على عاتق الخدمات االجتماعية في معاملة الإساءة و جسدىاليذاء اإلأو 

 مجتمعنا. أو سوء المعاملة داخل جسدىاليذاء لإللحماية أولئك الذين هم عرضة للخطر أو الذين تعرضوا 
 

 
 

إذا كان لديك أية مخاوف حول سالمة أو رفاه طفل ما أو إذا كنت تعتقد أنه قد يكون عرضة للضرر، 
 استخدام األرقام الهاتفية التالية:رعاية األطفال ببّوابة فريق بيرجى االتصال 

 

 028 9050 7000   بلفاست: أمانة 

 0300 1234333  :ةالشماليأمانة المنطقة 

 028 7131 4090  :ةالغربيأمانة المنطقة 

 0300 1000300 : ةالشرقي ةالجنوبيأمانة المنطقة 

 0800 7837745  :ةالجنوبيأمانة المنطقة 
 

إذا كان لديك أية مخاوف حول سالمة أو رفاه شخص بالغ ما أو إذا كنت تعتقد أنه قد يكون عرضة 
 رعاية البالغين باستخدام األرقام الهاتفية التالية:بخدمة للضرر، يرجى االتصال 

 

 028 9504 1744   بلفاست: أمانة 

 028 94413125    :ةالشماليأمانة المنطقة 

 028 82835960 /028 7161 1366  :ةالغربيأمانة المنطقة 

 028 92501227 : ةالشرقي ةالجنوبيأمانة المنطقة 

 028 3083 2650  :ةالجنوبيأمانة المنطقة 
 

للبالغين أو األطفال باستخدام رقم  طارئالخارج ساعات العمل، يمكن االتصال بخدمة العمل االجتماعي 
 028 9504 9999الهاتف: 

 

( باستخدام رقم PSNIالشمالية ) إيرلنداويمكن ايضاً في حاالت الطوارئ االتصال بدائرة الشرطة في 
 .999الهاتف: 

 

 العقليةخدمات الصحة  3.18
 

 وسوف يقيمونأوالً. الممارس العام  زيارةبالصحة العقلية يجب عليك اضطراب إذا كنت تعاني من 
حالتك إلى أخصائي، على سبيل ربما يقومون بإ حالتك أو بالعالج أيضاً ويتابعون وقد يزودونكالمشكلة 

الممارس . قد يكون اقتضت الحاجة ، إذامرشد نفسيأو  ِعْلِم نَّْفس أخصائيأو  ةنفسيأمراض  أخصائيالمثال 
 أخصائيكفي رعايتك، اآلخرون يشارك  وعندمامعينة. أن يوصي بفريق دعم لمشكلة قادراً على العام 

الخاص بك الممارس العام  فربما ينضم إليهمجتماعي أو أفراد األسرة، االأو األخصائي  ةنفسيأمراض 
 أفضل عالج ورعاية ودعم شامل.تزويدك بمن أجل 

 

 المعاقين خدمات 3.19
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حاجات مجموعة من خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية لتلبية تُقدم في جميع أنحاء ايرلندا الشمالية 
. ويشمل لهمأسرهم أو مقدمي الرعاية والعقلية والجسدية والحسية( التعليمية و اإلعاقاتفيهم )بما المعاقين 

متخصصة، فضال عن إعادة ال األجهزةاليومية وتوفير  المعيشةالمشورة والمساعدة في والتقييم خدمات هذا 
 وخدمات الرعاية المؤقتة. والنصيحةالتأهيل 

 

 .المتاحةعن الخدمات أضافية معلومات علي تزويدك بقد يكون قادراً الخاص بك الممارس العام 
 

 (Allied Health Professionals)المهنيون الصحيون الُمساِعدون  3.20
 

 فئات مهنية به، وهي: 7سمية ت( هو االسم الجماعي الذي تم AHPs) ونُمساِعدالمهنيون الصحيون ال
 

 التغذية وعلم النظم الغذائية ●
 المعالجة المهنية ●
 واللغةالنطق عالج  ●
 العالج الطبيعي ●
 األقدام عالج  ●
  تَْقويُم الَحَول ●
 طب العيون )العناية بالعيون(. ●

 

من جميع األعمار في مجموعة من االماكن  األشخاص( مع AHPs) ونُمساِعدالمهنيون الصحيون اليعمل 
عد مهاراتهم والمدارس. تسا ،والعيادات الجراحية ،والعيادات ،ومنازل األشخاص ،بما في ذلك المستشفيات
 على: األشخاصوخبراتهم المتخصصة 

 

 استعادة الحركة أو القدرة على التنقل ●
 تحسين الحالة التغذوية ●
 تطوير مهارات االتصال ●
 استعادة الثقة فيما يتصل بمهارات الحياة اليومية. ●
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 ةيممرضة المدرسال 3.21
 

ممرضات المدرسة يقدمن تقييمات الصحة العامة في المدارس لجميع األطفال اثناء العام االول لهم في 
الذين هم في السنة األولى في المدرسة الثانوية. وعادة ما سيتم دعوتك لحضور وألولئك المدارس االبتدائية 

والتطعيمات،  المناعية اتهذه الجلسات مع الممرضة لمناقشة صحة طفلك ونموه. وسيشمل ذلك التحصين
صحية فإن  مشكلةالطول، ومؤشر كتلة الجسم. إذا كان طفلك يعاني من قياس وفحص البصر، والسمع، و

ممرضة المدرسة ستناقش هذا األمر مع الوالدين أو األوصياء وستقوم بإحالة الطفل إلجراء مزيد من 
 الفحوص والعالج.

 

 مرحلة الطفولة أثناءالتحصين المناعي برنامج  3.22
 

ً أفضل  المناعي التحصينيعد  طفلك لمختلف األمراض  مولودك أو لمنع تعرضالطرق وأكثرها أمنا
 المثال.المعدية، مثل الحصبة على سبيل 

الممارس أسابيع. سيتم إعطاء هذا التطعيم للطفل في عيادة  8عادة أول تطعيم له في عمر المولود يتلقى 
لتوفير الحماية الكاملة لطفلك. لذلك من المهم إتمام  الحقنمن  اً عددويستدعي األمر الخاص بك. العام 

 التطعيمات.مجموعة 
 

ولو بعد مدة انقطاع  ، فإنه ال يزال يستطيع اللحاق بالركب حتىلم يتناول طفلك التطعيمات في موعدهاإذا 
 في. يمكن لبعض األمراض أن تكون خطيرة وال يلزمهم أن يبدأوا مجموعة الجرعات مرة ثانية. طويلة

. تشمل االمراض التي حصولهم علي حقنهم المعززة والمنشطة األطفال األكبر سنا ولذلك فمن المهم أيضا
الشمالية: شلل األطفال، والدفتريا، والتيتانوس، والسعال الديكي  إيرلنداضدها في  تطعيماتيتم اعطاء 

من النوع باء، والمكورات السحائية المجموعة  النَّْزِليَّة الُمْستَْدِميَةُ أو أنفلونزا هيموفيالس و)الشاهوق(، 
 هذه التطعيمات مجانية.و)الحصبة األلمانية(.  الُحَميراءوسي، والحصبة، والنكاف، 

 

ُعَصيَّةُ كالميت ِغيران  ( وامراضTBيمكن االطالع على معلومات بشأن مرض السل المعروف باسم )
(BCG .المعدية بلغات مختلفة على موقع وكالة الصحة العامة )
/http://www.publichealth.hscni.net 

 

 توفر النشرات معلومات مفصلة عن األعراض وسبل الوقاية والعالج.
 

ممرضة الة أو يممرضة المدرسالوالصحة( الصحية ) مفتشة  ةالزائرأو الخاص بك الممارس العام يستطيع 
 .المناعية التحصينات عنالخاص بك مساعدتك فيما يتصل بأي أسئلة الممارس العام عيادة المتواجدة ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.publichealth.hscni.net/
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 (الصيدليخدمات الصيدلية )ال 3.23
 

هو الخاص بك الممارس العام الصيادلة )الذين يسمون أحيانا الكيميائيين( خبراء باألدوية وكيفية عملها. 
الدواء لصرف كإذن نموذج يسمى وصفة طبية  سيعطونك. هااألدوية التي تحتاجماهي الشخص الذي يقرر 

األدوية، باستثناء  يصرف لكالصيدلية. ال يمكن للصيدلي الخاص بك، دون هذه الوصفة الطبية، أن من 
 المتاجرالسوبر ماركت وعليها من بعض األدوية البسيطة جدا مثل المسكنات، والتي يمكنك أيضا الحصول 

 الشمالية. إيرلنداعن طريق وصفة طبية هي حاليا مجانية في صرفها األخرى. األدوية التي يتم 
 

ً الصيادلة  يقدمكما  منع الحمل في  كوسيلة -صحية معينة  بأمورمجموعة من الخدمات المتعلقة أيضا
كما يمكنهم  -سلس المستلزمات الخاصة بالاألكسجين أو أو اإلبر،  أو استبدالاختبار الحمل، أو ، الطارئة

صحة أو ، رجياتأو األالفيروسات، أو مثل البق،  -البسيطة  والوعكاتالمشورة بشأن الحياة الصحية  تقديم
 المرأة أو األوجاع واآلالم.

 قع:تفاصيل مناوبات الصيدليات في المنطقة المحلية الخاصة بك على االنترنت على المو يتم نشر

http://www.hscbusiness.hscni.net/services/pharmacyrota.htm. 
 
 
 
 

 أطباء األسنان 3.24
 

بطاقة طبية  تمتلكطبيب أسنان أوال. يجب أن لدي يجب عليك التسجيل ف لألسنانعالج تبحث عن إذا كنت 
طبيب األسنان. إذا كنت زائرا فسوف تكون قادراً على الوصول إلى بعض العالجات أيضا. لدي للتسجيل 

الرعاية الصحية  بحاجة إليكمريض  سيعالجك اتصلت بهتحقق من أن طبيب األسنان الذي ت أنيجب 
ان. وهذا يتوقف إلى دفع ثمن بعض خدمات طب األسن تضطر (. قد تضطر أو الHSC)واالجتماعية 

عاما  19عاما، او كنت ممن تقل أعمارهم عن  16على الظروف الخاصة بك، مثالً إذا كنت دون سن 
  وملتحق بالدراسة بدوام كامل، وإذا كنت حامالً.

 

 الشمالية إيرلنداطبيب األسنان في  إليجاد

http://www.hscbusiness.hscni.net/services/2070.htm 
 
 

 البصريات أخصائيو  3.25
 

بصريات مسجل. قد تضطر أو ال إلى دفع ثمن بعض  بأخصائي اتصل، عينيكإذا كنت بحاجة إلى فحص 
عاما، أو كنت  16ى الظروف الخاصة بك مثل إذا كنت دون سن خدمات عالج العيون وهذا يتوقف عل

عاما وملتحق بالدراسة بدوام كامل، أو إذا كان لديك ظروف معينة. إذا  19من الذين تقل أعمارهم عن 
كان يحق لك الحصول على العالج، فسوف تحتاج أيضا إلى البطاقة الطبية الخاصة بك للحصول على 

 ( بشكل مجاني.HSCالصحية واالجتماعية )ة الرعايالعالج الذي تقدمه 
 
 

 ماذا لو كنت غير راض عن الخدمة التي تتلقاها؟ .4

http://www.hscbusiness.hscni.net/services/pharmacyrota.htm
http://www.hscbusiness.hscni.net/services/2070.htm
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 إجراءات تقديم الشكاوي     4.1
 

 تقديم شكوى ال يؤثر على حقوقك ولن يؤدي إلى فقدان أي خدمة قُدر أنك بحاجة إليها.
 

 كيفية تقديم الشكوى 4.2
 

اللغة التي تناسبك.  يمكن أن يكون تقديم الشكوى وجها لوجه،  يمكنك تقديم شكواك بالطريقة أو الصيغة أو
أو عبر الهاتف، أو عن طريق البريد، أوعن طريق البريد اإللكتروني. يجب أن تحاول تزويد قسم الشكاوى 

 بالتفاصيل التالية:

 كيفية االتصال بك ●
 تريد تقديم شكوى بشأنهالذي  الشيءو أالشخص  ●
 بالشكوى التي تقدمهامكان ووقت الحدث الذي تسبب  ●
 ، ماهية االجراء الذي ترغب في ان يتم اتخاذه.أمكنكلما  ●

 
 

من الناحية المثالية، يجب أن تحاول تقديم شكوى في أقرب وقت ممكن، عادة في غضون ستة أشهر من 
 شهرا بعد وقوع الحدث. 12تتجاوز علمك بأن لديك سبب للشكوى، وعادة ضمن فترة ال 

 

 العام الممارسكيفية تقديم شكوى ضد  4.3
 

إذا كنت تريد اعتذاراً أو توضيحاُ أو مراجعة للعالج الخاص بك فإنه يجب عليك االتصال أوال بالمكان 
أو المستشفى الخاص أو العيادة التي الممارس العام عيادة أو الذي تلقيت الرعاية فيه. يوجد في المستشفى 

 شكاوى خاصة بها. يرجى االتصال بهم لمزيد من التفاصيل.تلقيت فيها الرعاية إجراءات 
 

 NIيمكنك العثور على تفاصيل بشأن إجراءات شكاوى الخدمات الصحية في ايرلندا الشمالية على موقع  
Direct  :وعنوانه 

service-health-the-against-complaint-a-//www.nidirect.gov.uk/makehttp: 
 

المريض والعميل عن طريق البريد اإللكتروني:  سيمكنك أيضا االتصال بمجل
complaints.pcc@hscni.net  تالية:أو العناوين ال 0800 917 0222أو الهاتف المجاني 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :أمانة الرعاية الصحية واالجتماعية بمنطقة بلفاست

Complaints Department for the Belfast Health and Social Care Trust:  

http://www.nidirect.gov.uk/make-a-complaint-against-the-health-service
mailto:complaints.pcc@hscni.net
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Musgrave Park Hospital  
Belfast BT9 7JB  
 رقم الهاتف: 8000 9504 (028)

complaints@belfasttrust.hscni.net  :البريد االلكتروني 
  

 :أمانة الرعاية الصحية واالجتماعية بالمنطقة الشمالية

Service User Feedback Department, 
Bush House,  
45 Bush Road, Antrim,  
BT41 2Q3  
 رقم الهاتف:  4655 9442 (028)

user.feedback@northerntrust.hscni.net  :البريد االلكتروني 
 

 راء مستخدم الخدمة  ايمكنك أيضا استكمال وارسال نموذج 
  

 : ة الشرقيةأمانة الرعاية الصحية واالجتماعية بالمنطقة الجنوبي

من اجل االتصال بمدير الشكاوى يمكنك: القدوم شخصياً إلى، واالتصال هاتفياُ والكتابة، وارسال الفاكس 
 أو البريد اإللكتروني لدائرة الشكاوى على العنوان التالي:

Head of Complaints & Patient Liaison Service  
Risk Management & Governance  
Lough House 

Ards Community Hospital 
Newtownards 

BT23 4AN  
 رقم الهاتف: 1427 9056 (028)

 الهاتف النصي: 0137 9151 (028)
 رقم الفاكس: 4815 9056 (028)

complaints@setrust.hscni.net :البريد االلكتروني 
 

 :واالجتماعية بالمنطقة الجنوبيةأمانة الرعاية الصحية 

Corporate Complaints Officer  
Craigavon Area Hospital  
Portadown BT63 5QQ 

 رقم الهاتف: 4150 3861 028

complaints@southerntrust.hscni.net :البريد االلكتروني 
 
 

 :رعاية الصحية واالجتماعية بالمنطقة الغربيةأمانة ال
 

mailto:complaints@belfasttrust.hscni.net
mailto:user.feedback@northerntrust.hscni.net
mailto:complaints@setrust.hscni.net
mailto:complaints@southerntrust.hscni.net
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 مع مدير قسم الشكاوى على العنوان التالي:

 Complaints Department 
Altnagelvin Area Hospital 
Londonderry 

BT47 6SB 

  214142 فرعي -  5171 7134 028الهاتف: 

  1226 7161 028 : أو قم باالتصال بالرقم المباشر

 07780949796 : الهاتفية النصيةخدمة الرسائل 

 complaints.department@westerntrust.hscni.net: البريد االلكتروني
 

 (NIASخدمة سيارات االسعاف في ايرلندا الشمالية )

Complaints and Admin Manager 

Site 30 

Knockbracken Healthcare Park 

Saintfield Road 

Belfast 
BT8 8SG 

 رقم الهاتف: 90400999 028

 الهاتف النصي: 02890400871
complaints@nias.hscni.net 
www.niamb.co.uk 
 

 

 ا سيحدث بعد ذلك؟ماذ. 5
 

 وسيستهدفواباستالم الشكوى التي قمت بتقديمها في غضون يومي عمل من تاريخ االستالم.  اشعاركسيتم 
يوم عمل. يستغرق ايجاد حل لبعض الشكاوى وقتا أطول  20الرد على شكواك بشكل كامل في غضون 

في غضون هذه الفترات الزمنية،  أنهم غير قادرين على الرد إذااتضح بإعالمكمن غيرها. وسوف يقومون 
 لك سبب ذلك. ونوسوف يشرح

 

 بالتحقق من شكواك؟األمانة . ماذا يحدث إذا كنت ال تزال غير راض بعد قيام 6
 

الشمالية  )أمين  إيرلندايمكنك إحالة شكواك إلى مفوض الشكاوى في  فإنه إذا كنت ال تزال غير راض
 المظالم في شكواك لتحديد ما إذا كانت تستحق التحقيق فيها من قبله. نوسينظر أميالمظالم(. 

 

 لمزيد من المعلومات عن الخدمات التي تقدمها دائرة أمين المظالم يرجى االتصال على العنوان التالي:
 

The Ombudsman  
Freepost BEL 1478  
Belfast  

mailto:complaints.department@westerntrust.hscni.net
mailto:complaints@nias.hscni.net
http://www.niamb.co.uk/


30 | Page 

 

BT1 6BR 

 الهاتف المجاني: 24 34 34 0800
mailto:ombudsman@ni-ombudsman.org.uk :البريد االلكتروني 
www.ni-ombudsman.org.uk 
 
 

 . أين ايضاً يمكنك الحصول على المشورة والمعلومات األساسية؟7
 

 الحصول على مزيد من المشورة والمعلومات من المصادر التالية:يمكن 
 

 http://www.hscboard.hscni.netمجلس الرعاية الصحية واالجتماعية  ●
 الرعاية الصحية واالجتماعية الخاصة بك:أمانات  ●

http://www.belfasttrust.hscni.net 

http://www.northerntrust.hscni.net 

http://www.setrust.hscni.net 

http://www.southerntrust.hscni.net 

http://www.westerntrust.hscni.net 

 .publichealth.hscni.nethttp://wwwوكالة الصحة العامة   ●
 http://www.patientclientcouncil.hscni.netمجلس المريض والعميل   ●
 http://www.hscbusiness.hscni.netات االعمال منظمة خدم ●

 

 www.helplinesnetworkni.comشبكة خطوط المساعدة في ايرلندا الشمالية: 7.1
 

نقطة وصول واحدة إلى أرقام الخطوط الهاتفية  www.helplinesnetworkni.comيوفر موقع  
يجد المرء خط  نطريقها أشمالية والتي يمكن عن ايرلندا ال بالمساعدة فيوالمواقع االلكترونية المعنية 

من  20المساعدة الصحيح المتناسب مع احتياجاته. ويورد الموقع الذي يسهل استخدامه تفاصيل أكثر من 
الشمالية التي تديرها المنظمات العامة والطوعية والمجتمعية، والتي كلها  إيرلنداخطوط المساعدة في 

منظمات غير ربحية. ويقدم الموقع أداة بحث تتيح للمستخدمين البحث عن الدعم المناسب عن طريق إدخال 
كلمة دالة ومن ثم الحصول على معلومات تتعلق بما يوفره خط المساعدة، إضافة للحصول على تفاصيل 

صال المحدثة أوقات العمل. ويقدم أعضاء الشبكة مجموعة متنوعة من خدمات الدعم الحيوية، بما في االت
ذلك المعلومات، وتقديم المشورة، والنصح، واالستماع والمصادقة، حيث تشمل مجموعة واسعة من 

 االحتياجات والقضايا.
 

 نوابك المحليون المنتخبون ●
direlan-northern-in-http://www.nidirect.gov.uk/elections 

 مكاتب تقديم النصح للمواطنين المحلية الخاصة بك ●
http://www.citizensadvice.co.uk 

 http://www.lawcentreni.orgالمركز القانوني في ايرلندا الشمالية  ●
 http://www.nihrc.orgايرلندا الشمالية بلجنة حقوق اإلنسان  ●
 http://www.familysupportni.gov.ukدعم االسرة  ●

mailto:ombudsman@ni-ombudsman.org.uk
http://www.ni-ombudsman.org.uk/
http://www.hscboard.hscni.net/
http://www.belfasttrust.hscni.net/
http://www.northerntrust.hscni.net/
http://www.setrust.hscni.net/
http://www.southerntrust.hscni.net/
http://www.westerntrust.hscni.net/
http://www.publichealth.hscni.net/
http://www.patientclientcouncil.hscni.net/
http://www.hscbusiness.hscni.net/
http://www.helplinesnetworkni.com/
http://www.nidirect.gov.uk/elections-in-northern-ireland
http://www.nidirect.gov.uk/elections-in-northern-ireland
http://www.nidirect.gov.uk/elections-in-northern-ireland
http://www.citizensadvice.co.uk/
http://www.lawcentreni.org/
http://www.nihrc.org/
http://www.familysupportni.gov.uk/
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 ( STEPبرنامج التمكين في جنوب تايرون ) ●
http://www.stepni.org 

 (NICEMالشمالية  ) إيرلندابألقليات العرقية امجلس  ●
http://www.nicem.org.uk 

 (NICVAالشمالية ) إيرلنداب لعمل التطوعيا مجلس ●
http://www.nicva.org 

 

( في ايرلندا HSCحية واالجتماعية )خدمات الرعاية الص بشأنإذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات 
 الشمالية، الرجاء الضغط على الرابط التالي:

 

 Health and Social Care in Northern Ireland Gateway 

http://www.stepni.org/
http://www.nicem.org.uk/
http://www.nicva.org/
http://www.hscni.net/index.php?link=trusts

