
 فكرة عامة 
وزارة الصحة والرعاية طويلة المدى

 
 لمعرفة خيارات الرعاية الصحية المتوفرة لديك بشكل أفضل
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 حتى يكون healthcareoptions/ca.ontarioلقد قامت مقاطعة أونتاريو بتحديث موقع خيارات الرعاية الصحية بعنوان 

 لقسميو أن يعرفوا خيارات الرعاية الصحية المتوفرة في مجتمعاتهم ويتجنبوا زيارات غير ضرورية أسهل لسكان أونتار
 . مليون زيارة من سكان أونتاريو1.5 أآثر من 2009شباط /فبراير منذ إنشاءه في وقد تلقى الموقع. الطوارئ بالمستشفيات

 
الصحي هاتف ال مثل  الصحيةمجتمعاتهم للحصول على الرعايةيوجه الموقع األفراد إلى أماآن يمكنهم أن يذهبوا إليها في 

Telehealth Ontario ومقدمي الرعاية الصحية األسرية، وفرق صحة األسرة، وعيادات بدون سابق موعد والتي تعمل بعد ،
مات الصحية وما تعريفات لتلك الخدفيما يلي .  الطوارئ بالمستشفياتوقسمساعات الدوام الرسمي، ومراآز الرعاية الطارئة، 

 .الذي تقدمه لك
 

خيار الرعاية 
 الصحية

 ...آيف يمكن أن يساعدك ...ما هو 

خط الهاتف 
 الصحي

Telehealth 
Ontario 
  

  لألفرادهذه خدمة هاتفية مجانية سرية يمكن
ية أو االتصال بها للحصول على المشورة الصح

 معتمدمعلومات صحية عامة من ممرض 
 ).ممرضة معتمدة(

 

 وسيلة للوصول إلى مقدم رعاية صحية مؤهل يقدم
تريد إذا آنت لتقرر ما في أي وقت على مدار اليوم 

رعاية نفسك، أو تحديد موعد مع طبيبك أو 
ممرضة ممارسة، أو الذهاب إلى إحدى العيادات، 

 بالقرب أو االتصال بإحدى الخدمات المجتمعية
 أو الذهاب إلى قسم الطوارئ بإحدى منك

 .المستشفيات
فهم . األطباء هم مقدمي رعاية صحية أساسيين طبيب األسرة

يرآزون على طب األسرة وتشخيص وعالج 
صابات اإلاألمراض واالضطرابات البدنية و

 .لمرضى من آافة األعمارل

يقدم رعاية فورية للحاالت غير الطارئة ورعاية 
 .مستمرة لكي تنعم بحياة أآثر صحة

 األسرة العديد من مقدمي يجمع فريق صحة فرق صحة األسرة
قائمة الرعاية الصحية لتقديم أعلى جودة ممكنة 

ويتم تصميم . لمرضىباللرعاية على الفريق 
عم من دفرق صحة األسرة إلعطاء األطباء 

مهنيين آخرين عاملين في مجال الصحة مثل 
الممرضين، والممرضين الممارسين، وأخصائي 

إلعطائك الذين يعملون معا والصيادلة التغذية 
 .خيارات الرعاية الصحية من نطاق عريض

، ورعاية في المواقف غير الطارئةيقدم رعاية 
 .مستمرة لكي تنعم بحياة أآثر صحة

الممرضون 
 نالممارسو

 م ه)رجال ونساء(ون  الممارسونالممرض
.  تعليم وخبرة إضافيةم ولديهين مسجلونممرض

ن معظم األمراض ون ويعالجو يشخصمفه
لب وتفسير فحوص التشخيص،  طمويمكنه

ووصف الدواء وأداء بعض وإبالغ التشخيص 
 مختلف مناإلجراءات المحددة على المرضى 

 . األعمار
 ون ممارسونأيضًا أن تجد ممرضيمكنك 
ن في جميع أنحاء المقاطعة في عيادات ويعمل

 على ايقومون بتقديم رعاية مستمرة بينما يساعدو
 .الوقاية من األمراض والحياة بشكل صحيتعزيز 



، وفرق صحة األسرة ين الممارسينللممرض
 .وغيرها من أنواع العيادات األخرى

مراآز الصحة 
 المجتمعية

توفر هي منظمات الصحة المجتمعية ز آمرا
لألفراد الصحة تعزيز برامج رعاية صحية و

 المرآز الصحي يؤسس. واألسر والمجتمعات
 .تمعويحكمه مجلس ُينتخب أعضاؤه من المج

 ىواجه مشكلة في الحصول عليوفر الرعاية لمن ي
اللغة،  بسبب حواجز مثلاألولية الرعاية الصحية 

أو الثقافة أو اإلعاقة البدنية، أو ليس لديه مسكن، أو 
 .الفقر أو السكن في منطقة نائية

برنامج الوعي 
 بمرض السكري

برنامج الوعي بمرض السكري يقدم األدوات 
للتعايش مع مرض حتاجها األفراد والمهارات التي ي

السكري ولدعمهم حتى يعيشون حياة آاملة 
يتعلم األفراد سواء آانوا . ويتمتعون بصحة أفضل

في مجموعات آبيرة أو استشارات فردية مهارات 
اإلدارة الذاتية من أخصائيين في الرعاية الصحية 

يتضمنون ممرضات معلمات لمرض السكري 
 .أخصائيي تغذيةو

علومات عن مهارات اإلدارة الذاتية ويساعد يقدم م
األفراد على تطوير خطط حياتية لمساعدتهم على تقليل 

لمرض مضاعفات بدء أي أعراضهم وتأخير أو منع 
 .السكري

العيادات الخارجية 
أو العيادات التي 

تعمل بعد ساعات 
 العمل

 يتم تقديم تتعلق بالمستشفيات حيث ال هي عيادات
بحاالت غير معقدة وغير للمرضى الرعاية 
هذه بوغالبا ما تستمر ساعات العمل . طارئة

 نهاية العيادات إلى المساء وأثناء عطالت
 .موعد مسبق وال تتطلب األسبوع

تقدم رعاية فورية للحاالت غير الطارئة وتقدم 
مدى من الخدمات تشبه تلك التي يقدمها مكتب 

 .الطبيب مقدم الرعاية األولية لك

ية مراآز رعا
 الطوارئ

المساعدة للمرضى تقدم مراآز رعاية الطوارئ 
 الذين يسعون للحصول - بدون سابق موعد -

لحياة أثناء النهار اتهدد ال لحاالت على عالج 
 .  نهاية األسبوعوالمساء وأثناء عطالت

فورية للحاالت الطفيفة أو غير المعقدة توفر رعاية 
، عيناألإصابات مثل ال تعتبر طارئة واقف مفي 

يوفر و وضع جبيرة على العظام،والخياطات، 
 . واالختبارات المعمليةاألشعةمنفذًا لعمل 

قسم الطوارئ 
 بالمستشفيات

قسم الطوارئ هو قسم بداخل المستشفى مسئول عن 
توفير رعاية طبية وجراحية إلى المرضى الذين 

 .بحاجة إلى عناية طبية ُملحة

 بما في ذلك - يوفر رعاية فورية للحاالت الطارئة
 .التي تهدد الحياةأو اإلصابات األمراض الخطيرة 

 
 )هاتف مجاني داخل أونتاريو فقط ( 3161-532-866-1 على الرقم ServiceOntario, INFOlineلالستعالم، يرجى االتصال بـ 

 
Neala Barton, Minister’s Office, 416-327-4388 
David Jensen, Ministry of Health and Long-Term Care,  
416-314-6197 

    

 


