
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الحصول على الرعاية الطبية: الرعاية الصحية بأونتاريو
 

A
ra

bi
c 

– 
H

ea
lth

 C
ar

e 
in

 O
nt

ar
io

: G
et

tin
g 

M
ed

ic
al

 C
ar

e 
C

at
# 

01
56

70
 N

ov
/2

01
0 

©
 Q

ue
en

's 
Pr

in
te

r f
or

 O
nt

ar
io

 

فقد يكونون ببساطة مرضى أو مصابين ويحتاجون . في العديد من الحاالت ال يعاني من يبحثون عن الرعاية الطبية من حالة طارئة
  . للمساعدة

رد فهناك  عاملون مدربون طبيا يمكنهم ال. وهناك العديد من األساليب التي يمكن من  خاللها الحصول على الرعاية الطبية غير الطارئة بأونتاريو
وفي أغلب األحيان يكون هؤالء هم أول . وهناك أطباء األسرة وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية. على أسئلتك عبر الهاتف

  . وسوف تساعدك تلك الصحيفة على فهم الخيارات الموجودة أمامك. من يكتشفون مشكالتك الطبية ويقومون بعالجها
  

انقر  healthcarebasics/ca.ontarioالصحيفة  على اإلنترنت بالمزيد من اللغات على موقع ويمكنك الحصول على هذه 
  آما ستوفر لك النسخة اإللكترونية على اإلنترنت روابط لمعرفة المزيد عن  ”Information in Other Languages“على

  لرعاية الطبية بأونتاريوالحصول على ا

 فهم خيارات الرعاية الصحية الموجودة أمامك
 هل هناك شخص ما يمكنني االتصال به للحصول على  المشورة الطبية؟  .1

وهذا الخط هو خدمة هاتفية مجانية تتمتع بخصوصية . 0000-797-866-1على هاتف رقم Telehealth Ontarioقم باالتصال . نعم
لومات صحية عامة من أحد عحيث يمكنك الحصول على نصيحة طبية أو م . التصال بها في أي وقت أثناء الليل أو النهارالمعلومات، يمكنك ا

 :إذا ما آان عليكواتخاذ القرار هذه الممرضة على ساعدك وست. عضاء هيئة التمريض المعتمدينأ

  نفسك بالمنزلباالعتناء  •
 .تحديد موعد مع طبيبك •
 .اداتالذهاب إلى إحدى  العي •
 .ارئ بإحدى المستشفياتوالذهاب إلى قسم الط •

 من الذي يمكنه مساعدتي بخصوص مشكلة غير طارئة؟  .2

  : في أغلب األحيان قد تقابل
ويمكن له أو لها المساعدة في تشخيص وعالج . (MD) أو طبيب عام (GP)ويطلق أيضا على طبيب األسرة ممارس عام : طبيب األسرة •

 . تعقيدا أو إحالتك ألخصائي إذا آنت بحاجة إلى المزيد من المساعدةالمشكالت الصحية األآثر 
يمكن له أو لها تقييم وعالج األمراض  واإلصابات األولية .  وهو  مماثل لعضو هيئة التمريض المتقدم(NP)عضو هيئة تمريض ممارس  •

 . وطلب االختبارات المعملية واألشعات وغيرها من الفحوص التشخيصية األخرى

التسجيل في هذه ويمكنك  .Health Care Connectقم باالشتراك في  بحث عن طبيب أو عضو هيئة تمريض ممارس؟هل ت
لبرنامج  سارية المفعول لبطاقةتأآد من حيازتك  1822-445-800-1 أو االتصال برقم الخدمة المجانية عن طريق اإلنترنت

Ontario Health Insurance Plan (OHIP).  

  
  
  للحصول على الرعاية الطبية أين أذهب؟ عند احتياجي .3

  يلخص هذا الجدول خياراتك للرعاية الصحية. هذا يعتمد على نوع المساعدة التي تحتاج إليها
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  ..... متى قد تحتاج إليه  .....ما هو خيار الرعاية الصحية

  Telehealthخط الهاتف الصحي 
(1-866-797-0000) 

كنك هذه خدمة هاتفية مجانية سرية يم
االتصال بها للحصول على المشورة 

ية أو معلومات صحية عامة من الصح
 ).ممرضة معتمدة (معتمدممرض 

حتياج للمساعدة في أي وقت من العند ا
النهار أو الليل لتقرر ما  تريد القيام به 

  : بشأن

 رعاية نفسك •
 تحديد موعد مع طبيبك •
 .الذهاب إلى إحدى العيادات •
االتصال بإحدى الخدمات  •

 لمجتمعية ا
الذهاب إلى قسم الطوارئ بإحدى  •

 .المستشفيات
األطباء وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية 

 لألسرة
 والممرضاتهذا يتضمن طبيب األسرة 

ويرآزون على طب األسرة وتشخيص 
وعالج األمراض واالضطرابات البدنية 

 .وإصابات المرضى من آافة األعمار

عند احتياجك للرعاية في المواقف غير 
 .الطارئة

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

جودة ممكنة للرعاية  للمرضى 
وتتضمن الفرق األطباء . المسجلين

وهيئة التمريض وغيرهم من 
المتخصصين الذين يعملون معا 

ت الرعاية إلعطائك العديد من خيارا
 .الصحية

عند احتياجك للرعاية في المواقف غير 
 .الطارئة

يمكنك في تلك العيادات الحصول على  عيادات  أعضاء هيئة التمريض الممارسين
الرعاية الصحية األساسية والتعرف على 

آيفية أن تظل بصحة جيدة والوقاية من 
األمراض آما سوف تساعدك العيادات 

رى خدمات أأيضا في الحصول على خ
وبرامج أخرى قائمة على المجتمع والتي 

 .قد تحتاج إليها

لو لم يكن لديك طبيب لألسرة وآنت 
 .ة األساسيةيبحاجة إلى الرعاية الصح

ز برامج الصحة آتوفر تلك المرا مراآز الصحة المجتمعية
والتطوير الصحي لألفراد واألسر 

 .والمجتمعات

 ى تواجه مشكلة في الحصول علماعند
  : لرعاية الصحية بسبب حواجز مثلا
 اللغة •
 الثقافة •
 اإلعاقة البدنية •
 ليس لديك مسكن •
 الفقر •
 السكن في منطقة نائية •
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 أين يمكنني الحصول على المساعدة لو جعلت مشكالتي الصحية من الصعب علي العيش بالمنزل؟ .4

فراد على العيش بمنازلهم لفترات أطول المحلي الذي تتبعه فهم يساعدون األ  Community Care Access Centre (CCAC)قم باالتصال 
  .  مرآز  في شتى أنحاء المقاطعة42وهناك . أو االنتقال إلى دار للرعاية طويلة المدى

 من يمكنني االتصال به؟ . لدي أسئلة بشأن استخدام نظام الرعاية الصحية بأونتاريو. 5

ويستعد العاملون لمساعدتك باإلنجليزية .  مساء5:00 صباحا و8:30ين  ما بServiceOntarioاتصل بخط المعلومات التابع لخدمة أونتاريو 
 : اتصل ب.  لغة أخرى20والفرنسية و

• 1-866-532-3161  
  TTY 1-800-387-5559 خط الهاتف النصي  •
   TTY 416-327-4282 جهاز الخط النصي رقم بتورنتو، •

 
  .health.gov.on.caاعرف المزيد عن طريق اإلنترنت على موقع 

 

  ..... متى قد تحتاج إليه  .....ما هو خيار الرعاية الصحية

العيادات الخارجية أو العيادات التي تعمل بعد 
 ساعات العمل

هي عيادات   ليست تتعلق بالمستشفيات 
حيث يمكنك الحصول على الرعاية 

بخصوص االحتياجات البسيطة غير 
وغالبا ما تستمر ساعات العمل  . الطارئة

 هذه العيادات إلى المساء وأثناء عطالتب
ويمكنك غالبا التردد . نهاية األسبوع

 .عليها بدون موعد مسبق

عند احتياجك للرعاية في المواقف غير 
 .الطارئة

تقدم مراآز رعاية الطوارئ المساعدة  مراآز رعاية الطوارئ
للحاالت التي ال يوجد فيها تهديد للحياة 

 أثناء النهار والمساء وأثناء عطالت
ويمكن لتلك المراآز . نهاية األسبوع
اع الخدمات باستثناء وتقديم آافة أن
 .الجراحات

عند احتياجك لرعاية فورية للحاالت 
 واقف  األقلالطفيفة أو غير المعقدة والم

، إصابات العين، أمثلة ذلكمن . خطورة
 الجروح، آسور األطراف  واألشعة

 .واالختبارات المعملية


