الوصول إلى
الرعاية الصحية
واالجتماعية
دليل إرشادي

نوفمبر 2021

مرحبًا بك في أيرلندا الشمالية
قد تكون تجربة القدوم إلى بلد مختلف لها أثر كبير على النفس.
ولذلك ،جمعنا لك بعض المعلومات لعلك تجدها مفيدة .هذا
الكتيب يقدم لك معلومات حول خدمات الرعاية الصحية
واالجتماعية وكيفية الوصول إليها .فنحن نريد ضمان حصولك
على الخدمات التي تلبي احتياجاتك الفردية .وتُقدَّم عادة ً خدمات
الرعاية الصحية واالجتماعية في أيرلندا الشمالية مجانًا ،في
مكان تقديمها ،لألشخاص الذين يُعتبرون مقيمين بصورة
اعتيادية .وهذا يتوقف على ظروفك الفردية ،ولذا فقد يضطر
بعض األشخاص دفع مقابل للخدمات األخرى بخالف الرعاية
الصحية واالجتماعية الطارئة.
ونقدم لك تفاصيل خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية في أيرلندا الشمالية ،وكيفية الوصول إليها على
النحو الصحيح.

صيغ بديلة
هذه الوثيقة متاحة بمجموعة متنوعة من الصيغ واللغات البديلة ،ويمكن توفيرها
عند طلبها؛ ا
مثًل بلغات األقليات العرقية ،وبصيغة برايل  ،brailleوبصيغة سهل
قراءتها ،وبصيغة  .MP3يُر َجى االتصال بمسؤول شؤون المساواة في المنطقة
التابعة لهيئتك إذا احتجت الوثيقة بلغة أو صيغة مختلفة (انظر إلى بند 3-1
لًلطًلع على بيانات االتصال).
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 .1مقدمة

1.1

الرعاية الصحية واالجتماعية ()HSC

يشار إلى الخدمات الصحية الوطنية في أيرلندا الشمالية ( )NHSبالرعاية الصحية واالجتماعية
( .)HSCوتقدم خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية في أيرلندا الشمالية خدمات للحاالت الخطيرة -
في إطار رعاية الحاالت الحرجة والطوارئ ،وكذلك خدمات الرعاية االجتماعية  -مثل خدمات الرعاية
المنزلية ،وخدمات األسر واألطفال ،وخدمات الرعاية النهارية ،وخدمات اإلرشاد االجتماعي.
في أيرلندا الشمالية  6جمعيات للرعاية الصحية واالجتماعية تقدم خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية.
وتوضح الخارطة أدناه خمس مناطق في أيرلندا الشمالية .تُس َّمى هذه المناطق "مناطق جمعيات الرعاية
الصحية واالجتماعية" .وتغطي جمعية خدمات اإلسعاف في أيرلندا الشمالية كل المناطق الخمسة فيها.

1.2

مناطق جمعيات الرعاية الصحية واالجتماعية
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:مسؤولو شؤون المساواة العاملون بجمعيات الرعاية الصحية واالجتماعية
028 95046567 :الهاتف
Orla Barron بارن
ِّ أورال
07825 146432
:مسؤولة شؤون المساواة والتخطيط المحمول
orla.barron@belfasttrust.hscni.net
1st Floor, Admin
Building
Knockbracken
Healthcare Park
Saintfield Road
BELFAST BT8 8BH
02837 564 151 :الهاتف
07552271620
:المحمول
cathy.lavery@southerntrust.hscni.net

028 9151 2177 :الهاتف
028 9151 0137 :الهاتف النصي
susan.thompson@setrust.hscni.net

028 82835278 :الهاتف
028 82835345 :الهاتف النصي
jennifer.mayse@westerntrust.hscni.net
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1.3

جمعية بلفاست
للرعاية الصحية
واالجتماعية
Belfast
Health &
Social Care
Trust

Cathy Lavery كاثي الفري
رئيسة وحدة المساواة
Floor 1st
Hill Building
St Luke’s Hospital
Loughgall Rd
ARMAGH
BT61 7NQ
Susan سوزان تومسن
Thompson
مديرة شؤون المساواة
Floor 2nd
Lough House
Ards Hospital
Newtownards
BT23 4AS

جمعية الجنوب
للرعاية الصحية
واالجتماعية
Southern
& Health
Social Care
Trust

Jennifer Mayse جينفر مايز
مديرة شؤون المساواة
Fermanagh & Tyrone
Hospital
Donaghanie Road
Omagh
Co Tyrone
BT79 ONS

جمعية الغرب
للرعاية الصحية
واالجتماعية
Western
& Health
Social Care
Trust

جمعية الجنوب
الشرقي
للرعاية الصحية
واالجتماعية
South
Eastern
& Health
Social Care
Trust

028 2766 1377
الهاتف:
المحمول/الهاتف النصي07825667154 :
alison.irwin@northerntrust.hscni.net
equality.unit@northerntrust.hscni.net

جمعية الشمال
للرعاية الصحية
واالجتماعية
Northern
& Health
Social Care
Trust

أليسن إيروين Alison Irwin
رئيسة شؤون المساواة
Route Complex
8e Coleraine Road
Ballymoney
Co Antrim
BT53 6BP

جمعية أيرلندا
الشمالية لخدمات
اإلسعاف
Northern
Ireland
Ambulance
Service
Trust

الهاتف02890 400717 :
جون جاو John Gow
مسؤول شؤون المساواة والمشاركة john.gow@nias.hscni.net
www.nias.hscni.net
العامة بمقر خدمات اإلسعاف
Site 30, Knockbracken
Healthcare Park
Saintfield Road
BELFAST
BT8 8SG

المترجمون الفوريون

1.4

تسعى خدمات الترجمة الفورية في مجال الرعاية
الصحية واالجتماعية ،التابعة لمؤسسة خدمات
األعمال ( ،)BSOإلى تيسير سبل وصول
المرضى الذين ال يتكلمون اإلنجليزية  -كلغة
أولى أو لغة ثانية بكفاءة  -إلى خدمات الرعاية
الصحية واالجتماعية .وتوفر خدمات الترجمة
الفورية التابعة لمؤسسة خدمات األعمال
مترجمين فوريين مباشرين ،وهذا يعني أن
حاضرا بشخصه في أثناء موعدك
المترجم يكون
ً
مع االختصاصي .والخدمة مجانية حيث يحق لك
قانونًا أن تحصل على مساعدة لغوية من أحد المتخصصين فيها.





وتعمل الخدمات  24ساعة على مدار سبعة أيام في األسبوع.
والمترجمون الفوريون مدربون مهنيا ،ومعتمدون للقيام بالترجمة الفورية المجتمعية.
يُطلب من المترجمين الفوريين ارتداء شارتهم الخاصة بخدمات الرعاية الصحية واالجتماعية
في كل األوقات .
ويلتزم المترجمون الفوريون بالسرية.
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 لن يتصل المترجم الفوري بالمريض/العميل قبل الموعد إال إذا طلب منه اختصاصي الرعاية
الصحية واالجتماعية القيام بذلك ،من أجل تأكيد حضورك الموعد ،أو إيصال
أي تعليمات محددة بشأن الموعد.
ويجب أن يحصل المترجمون الفوريون في جميع األوقات على موافقة

المرضى/العمالء على الترجمة لهم عند التعريف بأنفسهم.
وسيحاول الفريق التشغيلي الذي يتعامل مع طلبات الترجمة الفورية أن

يوفر نفس المترجم الفوري ،إذا ُ
طلب منه ذلك ،ألغراض االستمرارية.

ما يمكن أن يقوم به مترجمك الفوري






أن يتكلم لغتين ،ويعرف كيف يقوم بالترجمة الفورية ،وييسر التواصل.
أن يترجم بدقة (ال تكون الترجمة دائما حرفية ،ولكن المهم إيصال المعنى الشامل).
أن يتسم بالحيادية ويحافظ على السرية.
أن يوضح االختالفات الثقافية الدقيقة ،وأن يدرك المشاكل األخرى المتصلة بالجوانب الثقافية أو
التفاصيل الدقيقة المحيطة بالظرف.
أن يوجه العمالء أو المرضى إلى الخدمات األخرى ،متى كان ذلك ممكنًا.

ما ال يمكن أن يقوم به مترجمك الفوري







أن يقوم بترجمة تحريرية لوثيقة طويلة.
أن يقدم المشورة للعميل (خدمات الدفاع عن حقوق العميل الصحية).
أن يتكلم ً
بدال منك  -فال بد أن يترجم ما تقوله فقط.
أن يقوم برعاية أطفال.
أن يقدم اإلرشاد النفسي أو وسيلة انتقال.
أن يعطي رقم هاتفك أو بيانات االتصال بك.

طلب مترجم فوري
تعرفهم
يجب أن تُخبر مكتب الحجز أو موظف االستقبال إذا احتجت مساعدة في اللغة .واألفضل أن ِّ
بذلك قبل موعدك بمدة كي يحاولوا الوصول إلى مترجم فوري يتحدث باللغة التي تفضلها .وسيقوم
العاملون أو موظف االستقبال بحجز مترجم فوري بالنيابة عنك.

الترجمة الفورية عبر الهاتف

في بعض األوقات ،قد يكون أنسب توفير مترجم فوري للترجمة عبر الهاتف ،أو إذا لم يتوفر مترجم
فوري للحضور شخصيًا .ويمكن أن يستعمل اختصاصيو الرعاية الصحية واالجتماعية الترجمة الفورية
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عبر الهاتف ،من خالل شركة ذا بيج وورد لخدمات الترجمة الفورية عبر الهاتف Big Word
 Telephone Interpreting Serviceتوفر بيج وورد مترجمين عبر الهاتف للمساعدة في مواعيد
الرعاية الصحية واالجتماعية في أيرلندا الشمالية .وهؤالء المترجمون الفوريون يتسمون بالمهنية،
ومؤهلون ،وملتزمون بقواعد سلوك مماثلة لتلك التي يلتزم بها العاملون في خدمات الترجمة الفورية
المقدمة في إطار الرعاية الصحية واالجتماعية التابعة لمؤسسة خدمات األعمال.

1.5

أهلية الحصول على عالج للرعاية الصحية

تُقدَّم عادة ً خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية في أيرلندا الشمالية مجانًا ،في مكان
تقديمها ،لألشخاص الذين يُعتبرون مقيمين بصورة اعتيادية ،وهو ما يعني أنك غير
مضطر ألن تدفع مقابل الحصول على خدمة طبيب ،أو أن يكون لديك تأمين صحي.
وقد تضطر ألن تدفع مقابل الحصول على بعض الخدمات الصحية ،حسب ظروفك ،مثل
عالج األسنان ورعاية العيون.
مضطرا لدفع مصاريف عالجك أو غير مضطر ،فإن هذا يتوقف على نوع
وفي األساس ،سواء كنت
ً
العالج وإذا كنت تعيش في أيرلندا الشمالية أو مجرد زائر .إذا كان العالج حالة طارئة وحصلت عليه
في قسم الطواري ،أو العيادات المفتوحة ،أو وحدات اإلصابات البسيطة ،فإن الخدمة مجانية .بعد
الحصول على العالج في حاالت الطوارئ ،قد تضطر ألن تدفع مصاريف الرعاية في مرحلة ما بعد
الطوارئ؛ مثل دخول المستشفى سواء في قسم المرضى الخارجيين أو النزالء ،وهذا إذا كنت غير مقيم
"بصورة اعتيادية" في أيرلندا الشمالية ،أو كنت غير مستوفٍ لمعيار واحد من معايير اإلعفاء من دفع
مقابل الحصول على خدمات الرعاية.

بيانات االتصال بكل جمعية من جمعيات الرعاية الصحية واالجتماعية
جمعية بلفاست للرعاية الصحية
واالجتماعية Belfast
Social Care & Health
Trust

أيلين مورفي  ،Eileen Murphyللوصول إلى مدير الرعاية
الصحية واالجتماعية
الهاتف02895048408 :
eileenm.murphy@belfasttrust.hscni.net
accesshealthcare@belfasttrust.hscni.net
سارة كريج  ،Sarah Craigللوصول إلى مدير الرعاية
الصحية واالجتماعية
الهاتف02896155436 :
sarah.craig@belfasttrust.hscni.net
accesshealthcare@belfasttrust.hscni.net
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جمعية الجنوب للرعاية الصحية بريجيد كوين  ،Brigid Quinnللوصول إلى مدير الرعاية
الصحية واالجتماعية ،جمعية الجنوب للرعاية الصحية
واالجتماعية Southern
 Social Care & Healthواالجتماعية  ،SHSCTإدارة المالية بمستشفى ديزي هيل
Daisy Hill Hospital
Trust
الهاتف02837565296 :
access.healthcare@southerntrust.hscni.net
جمعية الجنوب الشرقي للرعاية فريق التقييم المالي Financial Assessment Team
الصحية واالجتماعية  Southالهاتف028 44 513857 :
& Eastern Health
Social Care Trust
جمعية الغرب للرعاية الصحية
واالجتماعية Western
Social Care & Health
Trust

للوصول إلى فريق الرعاية الصحية
مستشفى ألتناجيلفن Altnagelvin Hospital
الهاتف 02871 345171 :الخطوط الداخلية،214959 :
 214960، 214436،213052أو
مستشفى ساوثويست أكيوت Southwest Acute Hospital
الهاتف 028 6638 2000 :الخط الداخلي255502 :

جمعية الشمال للرعاية الصحية
واالجتماعية Northern
Social Care & Health
Trust

ميالني سلون  ،Melanie Sloanللوصول إلى مدير الرعاية
الصحية واالجتماعية
مستشفى أنتريم Antrim Hospital
الهاتف 028 9442 4000 :الخط الداخلي334271 :

 1.6كيف تصل إلى خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية؟
بطاقتك الطبية
للوصول إلى الخدمات ،يجب أن تسجل نفسك في عيادة أسرة General
.Practitioner (GP) Practice
وطبيب األسرة ،المعروف أيضا باسم الممارس العمومي  ،GPهو نقطة الوصول إلى مجموعة متكاملة
من الخدمات .يعمل بعض أطباء األسرة بصورة فردية ،في حين يعمل غيرهم مع أطباء أسرة آخرين
في إحدى عيادات األسرة أو في أحد مراكز الصحة والرعاية.
ويجب أن تسجل اسمك في عيادة أسرة فور قدومك إلى أيرلندا الشماليةً ،
بدال من االنتظار إلى أن تجد
نفسك بحاجة للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أو االجتماعية.
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ولتسجيل اسمك ،يجب ملء نموذج طلب .ويُس َّمى هذا النموذج  .HSCR-1وهو متاح بمجموعة
متنوعة من اللغات األخرى .اضغط على الرابط للحصول على النموذج-
http://www.hscbusiness.hscni.net/1814.htm
كما يتوفر نموذج  HSCR-1والنسخ المترجمة منه في أي عيادة من عيادات األسرة ،أو من مؤسسة
خدمات األعمال ( ،)BSOالتي ستعتني بتسجيلك .وفيما يلي بيانات االتصال بها:
Business Services Organisation
Headquarters
2 Franklin Street
Belfast BT2 8DQ
الهاتف028) 9032 4431( :
الهاتف النصي028) 9053 5575( :
الشكاوىComplaints.bso@hscni.net :
الموقع اإللكترونيhttp://www.hscbusiness.hscni.net :
يجب الحصول على نموذج الطلب وملؤه ،ثم التوجه به  -مع أي وثيقة مطلوبة إلثبات الهوية واألهلية -
إلى عيادة األسرة التي يقع عليها اختيارك .وسوف تُرسل وثائقك إلى مؤسسة خدمات األعمال التي
ستحيلك إلى إحدى عيادات األسرة .ثم ستحصل على بطاقة طبية صادرة من مؤسسة خدمات األعمال.
مضطرا لدفع مقابل حصولك على
قد تستغرق هذه اإلجراءات مدة تصل إلى ثمانية أسابيع .ولست
ً
بطاقتك الطبية .وبطاقتك الطبية وثيقة مهمة؛ إذ إنها تمنحك الحق في الحصول على مجموعة متنوعة من
الخدمات.
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 .2ما الخيارات المتعلقة بالعناية بصحتك؟
ت َ َذكَّر أن تُحسن االختيار!
العناية بالنفس
الصيدلية
طبيب األسرة
وحدة اإلصابات البسيطة
رعاية الطوارئ
999

2.1

العناية بالنفس

العناية بالنفس هي أفضل اختيار لعالج األمراض والعلل واإلصابات البسيطة .فيمكنك عالج مجموعة
من األمراض والشكاوى الشائعة؛ من مثل األوجاع واآلالم ،والسعال ،ونزالت البرد ،واضطرابات
المعدة ،واحتقان الحلق ،وذلك بالحصول على أدوية متاحة بدون روشتة طبيب وتناول قسط كبير من
الراحة .ت َ َذ َّكر أن معظم حاالت اعتالل الصحة ستتحسن مع الوقت ،سواء عالجتها أم لم تعالجها .بعض
المستلزمات األساسية للعناية بالنفس  -فيما يلي المستلزمات المتاحة لشرائها بدون روشتة طبيب:
الباراسيتامول ،واألسبرين ،وأيبوبروفين ،وخلطات استعادة نسبة ترطيب الجسم ،وعالجات عسر
الهضم ،والبالسترـ والترمومتر( .اتبع دائما اإلرشادات المذكورة على العبوة)
إذا استمر شعورك بالوعكة الصحية ،يجب أن تتصل بطبيبك المحلي أو طبيب األسرة المسجل لديه.
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ما يتعلق بطبيبك الممارس العمومي ( )GPأو طبيب
األسرة)

2.2

األطباء المحليون أو أطباء األسرة ،ويُسمون أيضا الممارسين العموميين ( ،)GPsيعتنون بصحة
األشخاص في مجتمعاتهم المحلية ،ويتعاملون مع مجموعة متكاملة من المشاكل الصحية .وهناك ما
يزيد على  330طبيب أسرة على مستوى أيرلندا الشمالية.

خدمات طبيب األسرة

2.3

يقدم أطباء األسرة مجموعة من الخدمات تشمل ما يلي:










المشورة الطبية بشأن مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية
الفحوص الجسدية
تشخيص األعراض
كتابة روشتات األدوية
التوعية الصحية وفحص الصحة
التطعيم
القيام بعمليات جراحية بسيطة
تقديم الرعاية المستمرة للحاالت المزمنة أو األطول أجالً
تقدم بعض عيادات األسرة خدمة حجز المواعيد عبر اإلنترنت ،أو خدمات تكرار صرف
األدوية (عبر مواقع عياداتها)

وطبيب األسرة مسؤول عن مساعدتك للعناية باحتياجاتك الصحية .سيقرر الطبيب إذا كان ضروريًا
إحالتك إلى اختصاصي صحي آخر ،وفي هذه الحالة ،سيقوم بكل الترتيبات الالزمة .كما سيقرر طبيبك
أي األدوية ستحتاجها ،ويمكنه كتابة روشتة باألدوية.
ومن حقك الحصول على عالج من أحد أطباء األسرة في العيادة المسجل فيها .ولكن ليس من حقك
تلقائيًا أن ترى طبيبا محددًا بالعيادة .فعندما تسجل اسمك في عيادة أسرة ،قد يقوم أي طبيب أسرة بتقييم
حالتك الصحية في العيادة ،ولن تتعامل دائما مع نفس الطبيب ،إال أنك ستحصل على رعاية مستمرة من
تلك العيادة.

 2.4كيف تعثر على عيادة أسرة
هناك ما يزيد على  330طبيب أسرة في أيرلندا الشمالية .ابحث في منطقتك على عيادة
أسرة  .Find a GP practice | nidirect -من المهم أن تكون مدر ًكا لحقوقك
األساسية:
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 من حقك طلب العالج من طبيب من نفس جنسك.
 ويجب اإلحاطة عل ًما بأن من حقك تغيير عيادة األسرة المسجل بها في أي وقت من األوقات.

 2.5كيف تحصل على تقييم صحي من طبيب أسرة
في ظل جائحة كوفيد ،19-غيرت عيادات األسرة طريقة عملها .وإذا احتجت االتصال بطبيب أسرة ،ال
تذهب إلى العيادة شخصيًا .ولكن اتصل بها ً
أوال  -اتصل بعيادة األسرة المسجل بها واطلب التحدث مع
طبيب أسرة .وستُصنَّف المكالمات الهاتفية لتقرير ترتيب أولوية عالج كل مريض .ومن المرجح أن
تكون مواعيد طبيب األسرة غير مباشرة ،أي أنها تتم عبر مكالمة هاتفية أو مكالمة بالفيديو .وقد يقرر
ضا ضرورة ن رؤيتك شخصيًا.
طبيب األسرة أي ً

 2.6الزيارات المنزلية
إذا شعرت بوعكة صحية حادة يصعب معها ذهابك إلى العيادة ،فقد يحق لك أن يزورك طبيب أسرة
بالبيت .ويجب أن تتصل بعيادة األسرة المسجل فيها لطلب ذلك .ولكنك ال تستطيع اإلصرار على أن
يزورك طبيب أسرة بالبيت .إذ إن طبيب األسرة قد يزورك بالبيت فقط إذا رأى أن حالتك الطبية
تستدعي ذلك.

 2.7األدوية/روشات (وصفات) األدوية
إذا قرر طبيب األسرة أنك بحاجة لألدوية ،فسيقوم بكتابة روشتة لك ،وعليك أن تأخذها من عيادة األسرة
وتصرفها من أي صيدلية للحصول على األدوية .انظر إلى قسم "خدمات الصيدليات".

 .3الخدمات خارج ساعات العمل
ساعات العمل االعتيادية لعيادات األسرة من االثنين إلى الجمعة ،في األوقات المعلن عنها في العيادة.
أما في الليل وعطالت نهاية األسبوع والعطالت العامة ،فإن الخدمات تقدَّم من خالل الخدمات خارج
ساعات العمل .ترد في العيادات معلومات حول كيفية االتصال بالخدمات خارج ساعات العمل إذا
احتجت طبيبًا .يكون على هاتف العيادة رسالة مسجلة ،كما تُعلَّق المعلومات على الباب بتفاصيل
إضافية.
جميع مراكز الخدمات خارج ساعات العمل تقدم الرعاية الطبية العاجلة للمشاكل الصحية التي ال يمكن
ً
مسجال في
أن تنتظر إلى حين فتح عيادة األسرة أبوابها مجددًا .كما أنها تقدم خدمات حتى لو لم تكن
عيادة محلية.
وخدمات عيادة األسرة خارج ساعات العمل متاحة إذا احتجت رعاية طبية عاجلة ،عندما تكون عيادة
األسرة المسجل بها مغلقة .تعمل خدمات عيادة األسرة خارج ساعات العمل من الساعة السادسة مسا ًء
كل يوم من أيام األسبوع ،إلى أن تفتح عيادة األسرة المسجل بها أبوابها في الصباح التالي ،و 24ساعة
في أيام السبت واألحد والعطالت العامة .ت َ َذ َّكر أن تتصل بالخدمات ً
أوال .سوف يعطيك الطبيب أو
الممرض المشورة عبر الهاتف ،ويقرر إذا احتجت أن يراك طبيب ،أو أن تحال إلى خدمة أخرى ،حسب
اللزوم .وسيكون لدى عيادة األسرة المسجل بها بيانات االتصال للحصول على الخدمات في منطقتك.
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يمكن العثور على خدمات الرعاية العاجلة لعيادات األسرة خارج ساعات العمل على الموقع:
www.nidirect.gov.uk/choosewell

 3.1رعاية عاجلة أو وحدة اإلصابات البسيطة
يمكن أن تعالج وحدة الرعاية العاجلة اإلصابات غير الحرجة أو غير المهددة للحياة ،مثل:









اإلصابات في األطراف العليا والسفلى من الجسم
كسور العظام وااللتواء والكدمات والجروح
القَرص  -سواء بشري أو حيواني أو حشرات
الحروق والتسلخات
الدمامل وتقيحات الجروح
إصابات الرأس البسيطة
كسر ونزيف األنف
دخول أجسام غريبة في العينين واألنف

إذا كنت تعاني ،أنت أو طفلك الذي يزيد عمره على  5سنوات ،من إصابة بسيطة ،يمكنك الذهاب إلى
إحدى وحدات اإلصابات البسيطة .أما األطفال في سن دون  5أعوام ،فيجب اصطحابهم إلى قسم
الطوارئ في منطقتك.

3.2

المستشفيات

قد يحيلك طبيب األسرة المسجل معه إلى طبيب اختصاصي بالمستشفى ،أو قد تضطر الذهاب إلى
المستشفى إذا احتجت عال ًجا طارئًا.
إذا لم يستطع طبيب األسرة المسجل معه أن يعالج مشكلة صحية ،فعادة ً ما سيتم إحالتك إلى مستشفى
لعمل اختبارات أو الحصول على عالج أو رؤية استشاري لديه معرفة طبية متخصصة.
إذا قام طبيب األسرة بترتيبات إحالتك ،فهذا يعني أنه رتب عرضك على استشاري أو اختصاصي لعمل
اختبارات أو الحصول على عالج .وستحصل على خطاب من المستشفى أو العيادة ومعه تفاصيل
الموعد الذي تحدد لك لرؤية طبيب اختصاصي .وقد يكون هناك قائمة انتظار للعرض على معظم
االختصاصيين .إذا لم تتمكن من حضور الموعد ،يجب إلغاؤه .وسيتم تحديد موعد جديد لك.
سيراك االختصاصي ويناقش معك مشكلتك الصحية .وإذا لزم األمر فسيرتب إلجراء اختبارات لك.
في هذه الحالة ،ستستلم خطابًا آخر من المستشفى وبه معلومات عن تاريخ ووقت الموعد الذي يجب أن
تذهب فيه إلى المستشفى لعمل االختبار.
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 3.3خدمات المسجلين الجدد في أيرلندا الشمالية ()NINES
قامت جمعية بلفاست والجنوب للرعاية الصحية واالجتماعية ،بالتعاون مع جهاز
الصحة العامة ومجلس الرعاية الصحية واالجتماعية ،بإنشاء خدمات يديرها طاقم
التمريض للمسجلين الجدد في المناطق التابعة لجمعية بلفاست للرعاية الصحية واالجتماعية وجمعية
الجنوب للرعاية الصحية واالجتماعية.
وتوفر الخدمات مجموعة متنوعة من العيادات لدعم الصحة والحالة العامة للمهاجرين الجدد والالجئين
واألطفال من سن  0إلى  16عا ًما ،من أجل الكشف على مرض السل.
وتهدف هذه الخدمة الخاصة إلى مساعدة كل المسجلين الجدد بتوفير خدمات الفحص والتوعية الصحية
وتوجيههم للخدمات األخرى .ويمكن وصول بعض فئات العمالء إلى مجموعة متنوعة من العيادات
لتلبية احتياجات الصحة والحالة العامة ،بما يشمل ذلك التقييم الصحي ،وعيادات تعزيز الصحة،
الفيروسات المحمولة في الدم ،واختبار مرض السل ( ،)IGRA/Quantiferonوعيادات اختبارات
مرض السل والتطعيم ضده ( )Mantoux/BCGللفئات األقل من  16سنة.
ويقدَّم للعمالء تقييم صحي شامل ،وفحص لألمراض المعدية  -مثل السل والتهاب الكبد الوبائي  BوC
وفيروس نقص المناعة البشري  - HIVوذلك للعمالء الوافدين من بلدان بها مخاطر صحية عالية .وتقدَّم
المساعدة/المشورة بشأن التسجيل في عيادة األسرة وخدمات طب األسنان ،وتوجيههم للخدمات األخرى
واإلحاالت التالية حسب اللزوم.
تقديم الخدمات:











في جمعية بلفاست ،يمكن تقديم الخدمات في نطاق العيادة ،أو في محل إقامة الفرد .وفي جمعية
الجنوب ،تقدَّم الخدمات في نطاق العيادة.
أنشأت جمعية بلفاست للرعاية الصحية واالجتماعية برنامجا تجريبيا يمنح العمالء الجدد
سل مع التسجيل في عيادة األسرة للمساعدة في
باسبور (متوقف حاليا بسبب كوفيد )19-يُر َ
تسهيل العملية.
[]1
عمل اختبارات مرض السل والتطعيم ضده برنامج لألطفال من سن  0إلى  16عا ًما.
الدعم المقدم للتسجيل لدى طبيب أسرة/طبيب أسنان/اختصاصي بصريات
الفحص الصحي.
اختبارات فحص الفيروسات المحمولة في الدم.
أعدت قنوات إحالة للحصول على خدمات االختصاصيين؛ مثل عيادة طب األعضاء التناسلية
والمسالك البولية ،وخدمات األمومة ،وأمراض الكبد ،وعيادات الصدر ،وأمراض األطفال
المعدية.
ويتم اإلسراع بإحالة المرضى لعمل أشعة الصدر للكشف المبكر عن مرض السل ،ويليها
اإلحالة إلى عيادة الصدر لعمل الفحوص وتقديم العالج حسب اللزوم.
الدفاع عن حقوق العمالء الصحية
سرية المساعدة والمشورة

[ BCG ]1هو التطعيم المستخدم للمساعدة في منع اإلصابة بمرض السل .ومعنى اختصار  BCGهو "عصيات كالمات
جيران  - " Bacille Calmette-Guerinوهما الطبيبان كالمات وجيران الذان اكتشفا اللقاح ضد السل
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لالطالع على مزيد من المعلومات حول الخدمات المتاحة ،أو أوقات عمل العيادات ،أو اإلحالة ،يمكن
االتصال بخدمات المسجلين الجدد في أيرلندا الشمالية كما يلي:
جمعية بلفاست  -من االثنين إلى الجمعة (028) 95042830
جمعية الجنوب  -من االثنين إلى الجمعة (028) 37561370

 3.4خدمات الرعاية العاجلة والطوارئ
تقوم خدمات الرعاية العاجلة والطوارئ في أيرلندا الشمالية بأدوار حيوية لتلبية احتياجات المرضى.
وعلى الرغم من االرتباط الوثيق بين خدمات الرعاية العاجلة وخدمات رعاية الطوارئ ،فمن المهم فهم
االختالفات فيما بينهما.
وحدة الرعاية العاجلة أو وحدة اإلصابات البسيطة:
األمراض أو اإلصابات التي تتطلب عناية عاجلة ولكنها ليست من الحاالت المهددة للحياة .ومن بين
الرعاية العاجلة في أيرلندا الشمالية ما يلي :خدمات عيادة األسرة في أيام األسبوع ،وخدمات عيادة
األسرة خارج ساعات العمل في الليل وعطالت نهاية األسبوع ،ووحدات اإلصابات البسيطة ،ومركز
العالج العاجل ،وأقسام الطوارئ ،وخدمات اإلسعاف في أيرلندا الشمالية.
خدمة "اتصل ا
تشغل بعض جمعيات الرعاية الصحية
أوال" ِّ -
ا
واالجتماعية في أيرلندا الشمالية خدمة "اتصل أوال" .وهي معدة
خصيصا للمرضى بمن فيهم األطفال ،الذين يتعرضون لوعكات صحية
ويفكرون في الذهاب إلى قسم الطوارئ أو مركز عًلجي للرعاية
العاجلة ،بسبب إصابات أو أمراض تتطلب عًلجا طارئا ولكن حالتهم
ليست فورا مهددة لحياتهم.
عندما تتصل بخدمة "اتصل ً
ُجرى تقييم طبي لحالتك أو حالة
أوال" ،سي َ
الشخص الذي تتصل بالنيابة عنه ،وتُعمل الترتيبات الالزمة للوصول
إلى الخدمة األنسب لتلبية احتياجاتك.
وقد تتلقى مشورة هاتفية حول العناية بالنفس ،أو قد تُو َّجه  -بتحديد موعد لك  -إلى المركز العالجي
صى بالذهاب إلى طبيب
للرعاية العاجلة ،أو وحدة اإلصابات البسيطة ،أو قسم الطوارئ ،أو قد تو َ
األسرة المسجل معه.
وفي حاالت اإلصابة في حادث خطير أو في حاالت الطوارئ ،يجب الذهاب إلى قسم الطوارئ أو
االتصال برقم  999أو 112
الوصول إلى خدمات الرعاية العاجلة أو رعاية اإلصابات البسيطة في منطقتك
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جمعية بلفاست للرعاية
الصحية واالجتماعية
& Belfast Health
Social Care Trust

إذا حضرت إلى قسم الطوارئ ،ستو َّجه إلى خدمات الرعاية العاجلة أو
رعاية الطوارئ ،حسب احتياجاتك.
الرابط:
أقسام الطوارئ | جمعية بلفاست للرعاية الصحية واالجتماعية
()hscni.net

جمعية الجنوب للرعاية
الصحية واالجتماعية
& Southern Health
Social Care Trust

تعمل خدمة "اتصل ً
أوال" من الساعة التاسعة صبا ًحا إلى الساعة
السادسة مسا ًء  -من االثنين إلى الجمعة
الهاتف0300 123 3 111 :
خدمة حاالت فقدان السمع18001 0300 123 3 111 :
في خارج ساعات العمل المشار إليها ،يجب الذهاب إلى وحدة
اإلصابات البسيطة.
الرابطhttps://southerntrust.hscni.net/phone-first- :
/for-urgent-care

جمعية الجنوب الشرقي
للرعاية الصحية
واالجتماعية South
& Eastern Health
Social Care Trust

في المستشفيات الثالثة التابعة لجمعية الجنوب الشرقي ثالث طرق
مختلفة للوصول إلى خدمات الرعاية العاجلة واإلصابات البسيطة -
يُر َجى الدخول على الروابط التالية لكل مستشفى.
مستشفى الجن فالي - Lagan Valley
https://setrust.hscni.net/our-hospitals/hospital/3/emergency-department-lagan-valley-hospital
مستشفى ألستر https://setrust.hscni.net/our- - Ulster
/hospitals/ulsterhospital
مستشفى داون https://setrust.hscni.net/our- - Downe
/hospitals/downehospital

جمعية الغرب للرعاية
الصحية واالجتماعية
& Western Health
Social Care Trust

الخدمات الهاتفية األولى
الهاتف0300 020 6000 :
خدمة حاالت فقدان السمع0870 240 5152 :
الرابط:
https://westerntrust.hscni.net/services/emergency/department-and-urgent-care-services/phone-first

جمعية الشمال للرعاية
الصحية واالجتماعية
& Northern Health
Social Care Trust

الخدمات الهاتفية األولى
الهاتف0300 123 1 123 :
خدمة حاالت فقدان السمع18001 0300 123 1 123 :
متاحة أيضا من خالل تطبيق الترجمة الفورية Interpreter Now
.App
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الرابط:
ً
الخدمة الجديدة "اتصل أوال" ألقسام الطوارئ ووحدات اإلصابات
البسيطة  -جمعية الشمال الرعاية الصحية واالجتماعية ()hscni.net
هذه البيانات في مجملها خاضعة للتغيير ،لذلك يجب التأكد بالدخول على الموقع ،وإذا ساورك الشك
واحتجت رعاية عاجلة ،يجب الذهاب إلى قسم الطوارئ.
رعاية الطوارئ:
ً
مركزا فوريًا .تقدَّم
األمراض أو الحوادث المهددة للحياة التي تتطلب عال ًجا
اآلن رعاية الطوارئ في المستشفيات التي بها طوارئ للنوعين األول
والثاني وفي خدمات اإلسعاف في أيرلندا الشمالية.

3.5

الحوادث الخطيرة أو الطوارئ

في الحوادث الخطيرة أو الطوارئ ،يجب الذهاب إلى قسم الطوارئ أو االتصال برقم  999أو 112
لخدمات الطوارئ  -ويجب ترك خدمات اإلسعاف الطارئة لحاالت الطوارئ الخطيرة التي تكون حياة
اإلنسان معرضة للخطر .وإذا كنت حقيقةً بحاجة لمساعدة اإلسعاف ،يجب أن تقوم أنت أو من ينوب
عنك باالتصال برقم  999أو  ،112وعندما يسألك عامل التليفون عن الخدمة التي تطلبها ،يجب أن
تقول له "اإلسعاف (أمبوالنس .")ambulence
حول إلى غرفة عمليات اإلسعاف التي ستسألك أسئلة تتعلق بما يلي:
وبعدها ست ُ َّ
 رقم هاتف المتصل
 موقع الحادث
 طبيعة الحادث
وستُرسل سيارة إسعاف إليك في أقرب وقت ممكن ،حسب األحوال.

3.6

ماذا لو أن اللغة اإلنجليزية ليست لغتك األولى؟

إذا لم تكن اإلنجليزية لغتك األولى ،فإن خدمة اإلسعاف تستطيع اإلسراع بطلب
مترجم فوري معتمد عبر مكالمة هاتفية لتمكينك من التواصل معهم.
المترجمون الفوريون عبر الهاتف:
 متوفرون  24ساعة 7 ،أيام في األسبوع 365 ،يوم في السنة
 مدربون ومؤهلون مهنيًا
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 متوفرون من خالل تعاقد مع شركة ذا بيج وورد The Big Word
والمترجم الفوري:





يتكلم لغتين ،ويعرف كيف يقوم بالترجمة الفورية ،وييسر التواصل.
يترجم ترجمة دقيقة
يتسم بالحيادية ويحافظ على السرية.
ال يتكلم ً
بدال منك  -فال بد أن يترجم ما تقوله فقط.

 3.7كيف تُرتَّب أولوية حالتك؟
سيسألك الشخص عبر الهاتف مزيدًا من األسئلة لتقرير مدى خطورة حالتك وضرورة التعجيل بالتعامل
معها.
سل
وتُرتَّب أولوية المكالمات الواردة إلى غرفة عمليات اإلسعاف بنا ًء على االحتياج الطبي ،حيث تُر َ
أول استجابة لمن هو في أشد الحاجة للرعاية الطبية.

 3.8ماذا يمكنك عمله في خالل انتظارك سيارة اإلسعاف؟
قد يبقى الموظف الذي استقبل مكالمتك على الخط معك إلعطائك نصائح عملية في أثناء انتظارك لقدوم
سيارة اإلسعاف ،وذلك حسب األحوال.
وقد تتضمن هذه النصائح إجراءات يجب اتخاذها لما يلي:





تحديد وضعية المريض
إخالء الممرات الهوائية للمريض
فقدان الدم الجذعي
عمل اإلسعافات األولية (اإلنعاش القلبي الرئوي)

 3.9ماذا لو أن سيارة اإلسعاف ليست الخيار األفضل لك؟
قد يتضح من المعلومات المقدمة أن خدمات إسعاف الطواري ليست بالفعل هي الخطوة المباشرة التي
يجب اتخاذها للتعامل مع حالتك .في هذه الظروف ،قد توجهك غرفة عمليات اإلسعاف إلى طبيب معالج
يعمل في غرفة العمليات ،وسيعطيك النصائح بشأن عالج حالتك.
في بعض األحيان ،قد توجهك غرفة عمليات اإلسعاف إلى خدمات أنسب للرعاية الصحية واالجتماعية
لتلبية احتياجك ً
بدال من الذهاب إلى قسم الطوارئ.

سل إليك؟
 3.10من سيُر َ
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في حاالت الطوارئ المهددة للحياة ،غالبًا ما يتوقع الناس في أيرلندا الشمالية حضور طاقم إسعاف من
شخصين .إال أن خدمات اإلسعاف في أيرلندا الشمالية تستعمل طاقم اإلسعاف السريع االستجابة
استعماال ً
ً
فعاال ،وسيحضر الطاقم في سيارة .وهذه السيارات مجهزة بمعدات حيوية إلنقاذ األرواح قد
تكون ضرورية في حالة طوارئ .وقد تحضر السيارة إلى المكان بصورة أسرع ،وتتيح لرجال
اإلسعاف تقديم العالج بسرعة أكبر.
كما يمكن إرسال سيارة اإلسعاف لتقديم دعم أكبر لرجال اإلسعاف ،ونقل المريض إلى قسم الطوارئ.
وسيسألونك عن بيانات تتعلق باسمك ،ومكانك ،وطبيعة المشكلة الطبية .وستُرسل سيارة إسعاف إليك
في أقرب وقت ممكن .وال يوجد رسوم لهذه الخدمات.
ضا
سوف تُقلك سيارة اإلسعاف إلى قسم الطوارئ في المستشفى حيث سيفحصك طبيب .وهذا العالج أي ً
مجاني.
وفيما يلي قائمة بخدمات المستشفى:





أقسام الطوارئ  -تقدم عالج حاالت الطوارئ  24ساعة
خدمات المرضى النزالء  -تقوم بالعمليات أو تقدم العالج ،ويمكث المرضى في المستشفى لمدة
ليلة أو أكثر.
الخدمات النهارية  -تقوم بالعمليات الصغيرة والفحوصات ،وتقوم بإجراءات خروج المرضى
للعودة إلى البيت في نفس اليوم.
خدمات المرضى الخارجيين  -ترتيب المواعيد مع األطباء االختصاصيين أو اختصاصيي
الرعاية (مثل الممرضين أو اتحاد اختصاصيي الصحة) في مجموعة متنوعة من
االختصاصات الطبية.

 3.11ماذا سيحدث بعد وصول رجال اإلسعاف؟
بعد تقييم حالة المريض ،وربما تقديم العالج له ،قد يقرر طاقم اإلسعاف ما يلي:






ضرورة تقديم عالج آخر في قسم الطوارئ ،واالستعانة بسيارة إسعاف لنقل المريض
ضرورة تقديم عالج آخر في قسم الطوارئ ،دون الحاجة لسيارة إسعاف لنقل المريض
عدم ضرورة تقديم عالج آخر وقد يبقى المريض في البيت
قد يحال المريض إلى اختصاصي آخر في الرعاية الصحية في نطاق خدمات الرعاية الصحية
واالجتماعية ،مثل طبيب األسرة أو ممرض الزيارات المنزلية
قد يحال المريض إلى اختصاصي ومركز أنسب للعالج في نطاق خدمات الرعاية الصحية
واالجتماعية
ت َ َذكَّر  -دع خدمات اإلسعاف لحاالت الطوارئ الحقيقية
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 .4جميع الخدمات األخرى

 4.1خدمات األمومة
ً
حامال ،يجب االتصال بطبيب األسرة المسجلة معه في
إذا كنت تخططين للحمل أو ظننت أنك قد تكوني
أقرب وقت ممكن .ويستطيع طبيب األسرة تأكيد حملك ،وإحالتك إلى خدمات األمومة ،وإعطاءك
النصائح الصحية .والبديل أن تحيلي نفسك إلى خدمات األمومة باالتصال بالمستشفى عبر الهاتف أو
البريد اإللكتروني وطلب نموذج إحالة لملئه على اإلنترنت.
صا لرعايتك أنت وطفلك الوليد ،ويستطعن مساعدتك في تقرير مكان
والقابالت مدربات تدريبًا متخص ً
الوالدة وطريقتها .وهن يعملن في المستشفيات وفي المجتمعات المحلية .ويعتنين بك ويساعدنك على
ً
حامال ،وفي وقت الوالدة ،وبعد الوالدة إلى اليوم الثامن والعشرين من
التحضير للوالدة عندما تكونين
تاريخ الوالدة .ستتصل بك القابلة المجتمعية لرؤيتك بعد الوالدة ،أنت وطفلك الوليد ،للتأكد من سير
األمور على النحو الصحيح .وستزورك القابلة في بيتك بعد رجوعك من المستشفى .ولست بحاجة لعمل
أي ترتيبات بنفسك  -فالمستشفى ستقوم بذلك.

 4.2الزائرات الصحيات
الزائرات الصحيات ممرضات متخصصات في الرعاية المجتمعية العامة ،ومدربات لدعم األسر
واألطفال في جميع نواحي الصحة والحالة العامة.
وستزورك الزائرة الصحية في البيت قبل والدة طفلك وبعدها بعشرة أيام إلى أربعة عشر يو ًما .وسيُحدَّد
عدد الزيارات بنا ًء على نتيجة التقييم الصحي األسري .ستفحص الزائرة الصحية صحة طفلك ونموه
إلى أن يقترب من سن المدرسة .كما ستقدم الدعم والمساعدة إلى األسر في كل نواحي الصحة ،مثل
اكتئاب ما بعد الوالدة ،والنوم ،والطعام ،والتحصين ،وتنظيم السلوك .إذا تعرض طفلك لمشكلة صحية،
ستحيله الزائرة الصحية لعمل مزيد من االختبارات والحصول على عالج.

 4.3خدمات تنظيم األسرة
تقدم خدمات تنظيم األسرة النصائح المجانية حول وسائل منع الحمل ،وفحص عنق الرحم ،والكشف على
الصحة الجنسية ،والنصائح ،والعالج.
هذه الخدمات تقدمها عيادات تنظيم األسرة المحلية وبعض عيادات األسرة.
يمكنك الحصول على تفاصيل حول عيادات تنظيم األسرة من عيادة األسرة المسجلة فيها ،أو القابلة ،أو
الزائرة الصحية .خدمات تنظيم األسرة مجانية ومحاطة بالسرية التامة.
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تقدم جمعية تنظيم األسرة ( )FPAخدمات هاتفية سرية بالسعر المحلي ( )0845 122 8687من
الساعة التاسعة صبا ًحا إلى الخامسة مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة ،ومعها معلومات ونصائح حول
مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية الجنسية.

 4.4خدمات الصحة الجنسية األخرى
تُس َّمى العيادات المتخصصة في األمراض المعدية جنسيًا عيادات األمراض التناسلية والمسالك البولية
( ) GUMوالصحة الجنسية .ويمكنك الحصول على رقم العيادة الموجودة في منطقتك من دليل التليفون
تحت اسم طب األمراض التناسلية والمسالك البولية ( ،)GUMأو األمراض المعدية جنسيًا ( ،)STDأو
العيادة الخاصة ،أو عيادة الصحة الجنسية .كما يمكنك إحالة نفسك إلى هذه العيادات التي تقوم هي
األخرى بما يلي:
 تقديم خدمات مجانية محاطة بالسرية  -لن تتصل العيادة بأحد وال حتى طبيب األسرة المسجلة
معه بدون إذنك ،وهي مفتوحة للجميع (بصرف النظر عن السن والميول الجنسية وما إلى
ذلك).
للعثور على عيادتك المحلية لطب األمراض التناسلية والمسالك البولية أو للصحة الجنسية ،يُر َجى
الضغط على الرابط التاليhttps://www.sexualhealthni.info/gum-clinics-northern- :
ireland

 4.5المرشدون االجتماعيون
يقدم المرشدون االجتماعيون النصح والدعم لألشخاص الذين يحتاجون مجموعة متنوعة من الرعاية
االجتماعية .وقد يتضمن هذا العالقات ،والمشاكل الكحولية واألسرية ،واإلعاقات ،ومشاكل الصحة
العامة والصحة النفسية ،وحماية األطفال.
تغطي الخدمات كل األعمار بد ًءا بفئة األطفال إلى الفئة األكبر سنًا .ويقوم المرشدون االجتماعيون الذين
يعملون في مجال تقديم خدمات للبالغين بتقييم احتياجات األشخاص األكبر سنًا ،أو األشخاص ذوي
اإلعاقات الجسدية أو إعاقات التعلم ،أو الذين لهم احتياجات صحية نفسية .وسيعملون مع األفراد
لمساعدتهم على اختيار أسلوب حياتهم ،ومع أسرهم ومجتمعهم ،لتحقيق النتائج التي يرغبون في
الوصول إليها .وقد يساعد المرشد االجتماعي في الوصول إلى الخدمات أو الموارد ،كجزء من نتيجة
تقييم االحتياجات؛ مثل الرعاية والدعم في البيت ،والرعاية النهارية ،وتوفير فترات راحة من خدمات
الرعاية ،أو رعاية المسنين في بيوت الرعاية أو التمريض .ويساعد المرشدون االجتماعيون األشخاص
في مواصلة حياتهم بعد واقعة مسببة لصدمة نفسية ،ويدعمونهم لتحديد الحلول المالئمة لهم.

 4.6خدمات حماية األطفال والبالغين
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في بعض الظروف يجوز للمرشد االجتماعي التدخل لحماية األطفال أو البالغين من الضرر أو اإلساءة.
إذ تلتزم الخدمات االجتماعية في أيرلندا الشمالية بواجب قانوني لحماية المعرضين لمخاطر أو الذين
تعرضوا إلساءة أو سوء معاملة في مجتمعنا.
ضا لمخاطر
إذا ساورك أي مخاوف بشأن سالمة طفلك أو حالته العامة ،أو تظن أنه قد يكون معر ً
الضرر ،يُر َجى االتصال بفريق بوابة رعاية الطفل  Child Care Gateway Teamباستخدام
األرقام التالية:
028 9050 7000
جمعية بلفاست:
0300 1234333
جمعية الشمال:
028 7131 4090
جمعية الغرب:
جمعية الجنوب الشرقي0300 1000300 :
0800 7837745
جمعية الجنوب:
ضا
إذا ساورك أي مخاوف بشأن سالمة شخص بالغ أو حالته العامة ،أو كنت تظن أنه قد يكون معر ً
لمخاطر تضره ،يُر َجى االتصال بفريق بوابة رعاية البالغين Child Care Gateway Team
باستخدام األرقام التالية:
028 95041744
جمعية بلفاست:
028 9441 3659
جمعية الشمال:
028 71611366/ 028 82835960
جمعية الغرب:
جمعية الجنوب الشرقي028 92501227 :
028 3756 4423
جمعية الجنوب:
يمكن االتصال بخدمات المرشدين االجتماعيين في حاالت الطوارئ خارج ساعات العمل للبالغين أو
األطفال على الرقم التالي028 9504 9999 :
في حاالت الطوارئ يمكن االتصال بخدمات الشرطة في أيرلندا الشمالية على الرقم999 :

 4.7خدمات الصحة النفسية
إذا تعرضت لمشكلة صحية نفسية ،يجب أن تتصل ً
أوال بطبيب األسرة المسجل معه .وسيقيِّم المشكلة،
وقد يقدم لك األدوية ويتابع حالتك ،أو قد يحيلك إلى اختصاصي؛ على سبيل المثال ،طبيب نفسي ،أو
قادرا على
معالج نفسي ،أو مرشد نفسي ،وذلك حسب اللزوم .وقد يكون طبيب األسرة المسجل معه ً
توصيتك باالنضمام إلحدى مجموعات الدعم التي تساعد على حل هذه المشكلة الخاصة .وفيما يتعلق
باآلخرين الذين لهم عالقة برعايتك ،مثل الطبيب النفسي أو المرشد االجتماعي أو أفراد األسرة ،فقد
ينسق طبيب األسرة معهم لتزويدك بأفضل صيغة شاملة من العالج والرعاية والدعم.
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 4.8خدمات ذوي اإلعاقات
تقدَّم خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية على نطاق أيرلندا الشمالية لتلبية احتياجات ذوي اإلعاقات
(بما في ذلك إعاقات التعلم ،واإلعاقات العقلية والجسدية والحسية) وأسرهم أو القائمين على رعايتهم.
وهذا يتضمن التقييم واإلرشاد النفسي والمساعدة في المعيشة اليومية وتوفير المعدات المتخصصة
والتأهيل والدفاع عن حقوقهم وخدمات الرعاية المؤقتة.
ويستطيع طبيب األسرة المسجل معه أن يقدم لك معلومات إضافية حول الخدمات المتاحة.

 4.9تحالف اختصاصيي الصحة
تحالف اختصاصيي الصحة ( )AHPsهو االسم الجماعي لعدد  12مجموعة من االختصاصيين:













علم التغذية
العالج الوظيفي
عالج النطق واللغة
العالج الطبيعي
طب عالج مشاكل القدم
علم األعضاء االصطناعية تقويم العظام
تقويم البصر
رجال اإلسعاف
التصوير باألشعة
العالج بالفن
العالج بالدراما
العالج بالموسيقى

يعمل تحالف اختصاصيي الصحة مع جميع الفئات العمرية وفي كل التخصصات .وقد تكون مهاراتهم
وخبراتهم الخاصة أهم عامل في مساعدة الناس فيما يلي:






استعادة الحركة أو القدرة على التنقل
التغلب على المشاكل البصرية
تحسين حالة التغذية
نطوير مهارات التواصل
استعادة الثقة في المهارات المعيشية اليومية

يعمل تحالف اختصاصيي الصحة في مجموعة متنوعة من المرافق ،بما فيها المستشفيات ومنازل الناس
والعيادات وعيادات األسرة والمدارس.
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ويعمل بالشراكة مع زمالء الرعاية الصحية واالجتماعية على مستوى الرعاية األساسية والثانوية
واالجتماعية ،وكذا القطاعات المستقلة والتطوعية.

4.10

ممرض المدرسة

يُجري ممرض المدرسة تقييمات صحية عامة في المدرسة لجميع األطفال في
ُ
ً
عى
عامهم األول بالمدارس االبتدائية ،وفي العام األول من المدارس الثانوية .وعادة تد َ
لحضور هذه الجلسات مع الممرض لمناقشة صحة طفلك ونموه .ومن بين ذلك التحصينات
والتطعيمات ،والكشف على البصر والسمع ،وقياس الطول ومؤشر كتلة الجسم .إذا كان للطفل احتياج
صحي ،سيناقش ممرض المدرسة هذا مع الوالدين أو األوصياء عليه ،وقد يحيل الطفل لعمل اختبارات
أخرى وتقديم العالج.

 4.11برنامج تحصين األطفال
التحصين هو أفضل وأسلم طريقة لمنع تعرض رضيعك أو طفلك لألمراض الشديدة العدوى ،مثل
الحصبة.
َ
ُ
وعادة ً يحصل طفلك الرضيع على أول تطعيماته في أسبوعه الثامن .وتعطى له في عيادة األسرة
المسجل فيها .ويتطلب األمر عدد من الحقن لتوفير الحماية الكاملة لطفلك ،لذا من المهم إتمام المجموعة
الكاملة.
وإذا لم يحصل طفلك على التطعيمات ،يمكن تعويضها حتى بعد فترة زمنية طويلة .وليس ضروريًا بدء
المجموعة الكاملة من جديد .قد تكون بعض األمراض خطيرة لألطفال األكبر سنًا ،ولذلك من المهم
صن منها في أيرلندا الشمالية ما يلي:
أي ً
ضا أن يحصلوا على الحقن المنشطة .من بين األمراض التي تُح َّ
شلل األطفال ،والدفتيريا ،والتيتانوس ،والسعال الديكي ،وااللتهاب السحائي ،والمكورات السحائية
مضطرا لدفع مقابل
المجموعة  ،Cوالحصبة ،والتهاب الغدة النكافية ،والحصبة األلمانية .ولست
ً
الحصول على هذه التحصينات.
يمكن العثور على معلومات حول مرض السل المعروف بمختصر  TBواللقاحات ضد مرض السل،
واألمراض المعدية ،بلغات مختلفة على موقع جهاز الصحة العامة.
/http://www.publichealth.hscni.net
يرد في منشورات المعلومات تفاصيل حول األعراض وطرق الوقاية من األمراض وعالجها.
ويستطيع طبيب األسرة أو الزائرة الصحية أو ممرض المدرسة أو ممرض بعيادة األسرة المساعدة في
الرد على أية أسئلة حول التحصينات.
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 4.12خدمات الصيدليات
الصيدالنيون (ويُطلق عليهم أحيانًا الكيميائيون) خبراء في األدوية وكيفية عملها .وطبيب األسرة
المسجل معه هو الشخص الذي يقرر األدوية التي تحتاجها .وسوف يعطيك ورقة اسمها روشتة (وصفة
الدواء) لتجيز لك استالم الدواء من الصيدلية .وبدون الروشتة ،ال يستطيع الصيدالني إعطاءك األدوية،
فيما عدا بعض األدوية البسيطة جدا ،مثل المسكنات التي يمكنك الحصول عليها في السوبرماركت
وغيرها من المحال .األدوية المصروفة بروشتة تقدَّم حاليًا مجانًا في أيرلندا الشمالية.
كما يقدم الصيدالنيون مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة بمشاكل صحية معينة  -مثل وسائل منع
الحمل في حاالت الطوارئ ،واختبارات الحمل ،وتبادل الحقن ،ومستلزمات األكسجين أو التبول
الالإرادي  -ويمكنهم تقديم النصائح حول طريقة العيش الصحي والعلل البسيطة  -مثل الجراثيم
والفيروسات ،أو الحساسية ،أو صحة المرأة ،أو األوجاع واآلالم.
تُنشر تفاصيل ورديات عمل الصيدليات في منطقتك على اإلنترنت على الموقع:
.http://www.hscbusiness.hscni.net/services/pharmacyrota.htm

 4.13أطباء األسنان
إذا كنت تبحث عن عالج لألسنان ،فال بد أن تسجل اسمك ً
أوال مع طبيب أسنان .وللقيام بذلك ،يجب أن
ضا الحصول على بعض أشكال العالج .ويجب أن
يكون معك بطاقة طبية .إذا كنت
زائرا فسيمكنك أي ً
ً
ً
حاصال على الرعاية
ضا
تتأكد مع طبيب األسنان الذي ستتصل به لو كان سيعالجك باعتبارك مري ً
الصحية ( .)HSCوقد تدفع أو ال تدفع مقابل الحصول على بعض خدمات األسنان ،حسب ظروفك؛
على سبيل المثال ،إذا كان عمرك أقل من  16سنة ،وإذا كان عمرك أقل من  19سنة وتحصل على
تعليم بدوام كامل ،وفي حالة حمل النساء.
العثور على طبيب أسنان في أيرلندا الشمالية
http://www.hscbusiness.hscni.net/services/2070.htm

 4.14اختصاصي البصريات
إذا احتجت الكشف على نظرك ،اتصل بأحد اختصاصيي البصريات المسجلين .وقد تدفع أو ال تدفع
مقابل الحصول على بعض خدمات البصريات ،حسب ظروفك؛ على سبيل المثال ،إذا كان عمرك أقل
من  16سنة ،وإذا كان عمرك أقل من  19سنة وتحصل على تعليم بدوام كامل ،وإذا كنت تعاني من
أوضاع محددة ،أو إذا كنت تتلقى إعانة مستحقة لك .إذا كنت تستحق العالج ،فستحتاج أيضا بطاقتك
الطبية للحصول على العالج المجاني لخدمات الرعاية الصحية واالجتماعية .كما تقدم عيادات
البصريات اآلن خدمة لألشخاص الذي يواجهون مشكلة بصرية جديدة أو مفاجئة ،مثل "آالم العين".
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى خدمات رعاية العيون على الرابط
التالي:
خدمات البصريات :معلومات للمرضى ()hscni.net
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راض عن الخدمات التي تحصل عليها؟
 .5ماذا لو أنك غير
ٍ

 5.1إجراءات الشكاوى
ال يؤثر تقديم الشكاوى على حقوقك ،وال يؤدي إلى حرمانك من أي خدمة تحتاجها حسب التقييم الصحي
الذي خضعت له.

 5.2كيف تقدم شكواك
يمكنك تقديم شكواك بالطريقة والصيغة واللغة األنسب لك .وقد يكون ذلك بالتحدث إلى المسؤول المعني
مباشرة ً (وجها لوجه) ،أو عبر الهاتف ،أو عبر البريد ،أو عبر البريد اإللكتروني .ويجب أن تحاول
تقديم التفاصيل التالية إلى قسم الشكاوى:





كيفية االتصال بك
َمن الشخص أو ما األمر الذي تشكو منه
أين ومتى حدثت الواقعة التي دفعتك لتقديم شكواك
ما اإلجراء الذي تريد اتخاذه ،حسب اإلمكان.

والوضع المثالي هو أن تحاول تقديم شكواك في أقرب وقت ممكن ،وعادة ً ما يكون ذلك في خالل ستة
شهرا من وقت حدوث
أشهر من معرفتك بوجود سبب لتقديم الشكوى ،على أال تتجاوز المدة 12
ً
الواقعة.

 5.3كيف تقدم شكوى بخصوص جهة تقديم رعاية صحية
إذا أردت الحصول على اعتذار ،أو تفسير ،أو مراجعة لعالجك ،يجب أن تتصل ً
أوال بالمكان الذي
حصلت فيه على الرعاية .ففي كل مستشفى ،أو عيادة األسرة ،أو مستشفى أو عيادة خاصة ،إجراءتها
الخاصة للشكاوى .يُر َجى االتصال بها لمعرفة التفاصيل.
يمكنك العثور على تفاصيل إجراءات الشكاوى بالخدمات الصحية في أيرلندا الشمالية على الموقع NI
http://www.nidirect.gov.uk/make-a-complaint-against-the-health- :Direct
service
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:كما يمكنك االتصال بمجلس المرضى والعمالء عبر البريد اإللكتروني
.0800 917 0222 : أو باالتصال على الرقم المجانيcomplaints.pcc@hscni.net

فيما يلي بيانات االتصال بكل قسم من أقسام الشكاوى بجمعيات الرعاية الصحية
:واالجتماعية
:Trust Belfast Health & Social Care جمعية بلفاست للرعاية الصحية واالجتماعية
:Complaints Department for the Belfast Health and Social Care Trust
Level 7, McKinney House
Musgrave Park Hospital
Belfast BT9 7JB
028) 9504 8000( :الهاتف
complaints@belfasttrust.hscni.net :البريد اإللكتروني
https://belfasttrust.hscni.net/contact-us/compliments-and- :الموقع اإللكتروني
/complaints/compliments-complaints-form
: Northern Health & Social Care Trust جمعية الشمال للرعاية الصحية واالجتماعية
,Service User Feedback Department
,Bush House
,45 Bush Road, Antrim
BT41 2Q3
.028) 9442 4655( :الهاتف
user.feedback@northerntrust.hscni.net :البريد اإللكتروني
http://www.northerntrust.hscni.net/contact-us/service-user- :الموقع اإلكتروني
feedback-form
Service User Feedback Form ضا ملء نموذج آراء المستفيدين من الخدمات
ً يمكنك أي
وتقديمه
South Eastern Health and جمعية الجنوب الشرقي للرعاية الصحية واالجتماعية
:Social Care Trust
Complaints Department
South Eastern HSC Trust
Lough House
Ards Community Hospital
Church Street
Newtownards
BT23 4AS
028) 9056 1427( :الهاتف
028) 9056 4815( :الفاكس
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complaints@setrust.hscni.net :البريد اإللكتروني
https://setrust.hscni.net/contact-us/complaints :الموقع اإللكتروني
Southern Health & Social Care Trust جمعية الجنوب للرعاية الصحية واالجتماعية
:
Service User Feedback Team
Southern Health and Social Care Trust
Beechfield House
Craigavon Area Hospital
68 Lurgan Road
Portadown
BT63 5QQ
028) 37564600( :الهاتف
serviceuserfeedback@southerntrust.hscni.net:البريد اإللكتروني
https://southerntrust.hscni.net/get-in-touch/service-user- :الموقع اإللكتروني
feedback-form

Western Health & Social جمعية الغرب للرعاية الصحية واالجتماعية
: Care Trust
Complaints Department
Trust Headquarters
Altnagelvin Area Hospital
Londonderry
BT47 6SB
214142 : – الرقم الداخلي028 7134 5171 :الهاتف
028 7161 1226 أو الرقم المباشر
077 8094 9796 :SMS Text وسيلة الرسائل النصية
complaints.department@westerntrust.hscni.net :البريد اإللكتروني

Northern Ireland Ambulance جمعية أيرلندا الشمالية لخدمات اإلسعاف
Service (NIAS) Trust
Administrative and Complaints Manager
,Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust Headquarters
Site 30
Knockbracken Healthcare Park
Saintfield Road
BELFAST
BT8 8SG
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الهاتف028 9040 0999 :
الفاكس028 9040 0901 :
www.niamb.co.uk

 5.4ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيصلك رد في خالل يومي عمل من استالم شكواك للتأكيد على أن الجهة المعنية قد استلمتها.
وستسعى للرد الوافي على شكواك في غضون  20يوم عمل .وقد تستلزم بعض الشكاوى وقتًا أطول
لحلها .ولكن الجهة المعنية ستُعلمك إذا اتضح أنها غير قادرة على الرد في خالل المدة الزمنية المحددة،
وستشرح لك السبب في ذلك.

راض بعد أن قامت الهيئة بالتحقيق في
 5.5ماذا سيحدث لو أنك ال زلت غير
ٍ
شكواك؟
راض ،يمكن إحالة شكواك إلى مأمور الشكاوى في أيرلندا الشمالية (مكتب
لو أنك ال زلت غير
ٍ
الشكاوى) .وسينظر مكتب الشكاوى في شكواك لتقرير إذا كان هناك ما يسوغ التحقيق فيها.
ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول الخدمات التي يقدمها مكتب الشكاوى بالتواصل مع
المكتب عبر البريد على العنوان التالي:
The Ombudsman
Freepost BEL 1478
Belfast
0800 34 34 24 :BT1 6BRFreephone
البريد اإللكترونيombudsman@ni-ombudsman.org.uk :
www.ni-ombudsman.org.uk

 6أي الجهات األخرى يمكنك التوجه إليها للحصول على مشورة ومعلومات؟
يمكن الحصول على المزيد من المشورة والمعلومات من:
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 مجلس الرعاية الصحية واالجتماعية http://www.hscboard.hscni.net
 جمعية الرعاية الصحية واالجتماعية التابع لها محليًا:
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
 جهاز الصحة العامة /http://www.publichealth.hscni.net
 مجلس المرضى والعمالء http://www.patientclientcouncil.hscni.net
 مؤسسة خدمات األعمال http://www.hscbusiness.hscni.net

6.1

شبكة خطوط المساعدة في أيرلندا الشمالية:
www.helplinesnetworkni.com

الموقع اإللكتروني  www.helplinesnetworkni.comيقدم نقطة واحدة ألرقام ومواقع خطوط
المساعدة في أيرلندا الشمالية ،حيث يمكن العثور على خط المساعدة الصحيح الذي يالئم احتياجاتك.
ويقدم الموقع السهل التصفح قائمة بتفاصيل أكثر من  20خط مساعدة في أيرلندا الشمالية تديرها
مؤسسات عامة وطوعية ومجتمعية ،وجميعها مؤسسات غير هادفة للربح .ويقدم الموقع وسيلة بحث
تتيح للمستخدمين البحث عن الدعم الصحيح بإدخال كلمة مفتاحية ،والعثور على معلومات حول ما تقدمه
خطوط المساعدة ،والحصول على بيانات االتصال المحدَّثة وأوقات العمل .ويقدم أعضاء الشبكة
مجموعة متنوعة من خدمات الدعم الحيوية ،بما فيها المعلومات والنصائح واإلرشاد النفسي واالستماع
للشكاوى والمصادقة ،وهي خدمات تغطي مجموعة كبيرة من االحتياجات والمشكالت.









الممثلون المنتخبون في منطقتك
http://www.nidirect.gov.uk/elections-in-northern-ireland
مكاتب تقديم المشورة للمواطنين في منطقتك
http://www.citizensadvice.co.uk
مراكز القانون في أيرلندا الشمالية http://www.lawcentreni.org
هيئة حقوق اإلنسان في أيرلندا الشمالية http://www.nihrc.org
الدعم األسري http://www.familysupportni.gov.uk
برنامج التمكين في جنوب تايرون South Tyrone Empowerment Programme
)(STEP
http://www.stepni.org
مجلس أيرلندا الشمالية لألقليات العرقية (http://www.nicem.org.uk)NICEM
مجلس أيرلندا الشمالية للعمل التطوعي ()NICVA
http://www.nicva.org

إذا أردت أي معلومات أخرى حول خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية في أيرلندا الشمالية ،يُر َجى
الضغط على الرابط المقدم:
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بوابة الرعاية الصحية واالجتماعية في أيرلندا الشمالية
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