Irish Primary
خدمات الرعاية الصحية األولية في
أيرلندا

Guide
دليل توجيهي
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مدينة كورك و كاونتي
قبل أن يشرح هذا الدليل التوجيهي األدوار المختلفة ومسارات الرعاية الصحية األولية  ،من المهم أن تفهم
ما تحتاج إلى القيام به في حالة حدوث حالة طارئة.

من المهم معرفة ما يجب القيام به في حاالت الطوارئ الطبية و من
يتوجب عليك االتصال بهم كونهم متخصصين في إنقاذ األرواح.
حالة طوارئ تهدد الحياة
اتصل بالرقم  112أو  999في حالة الطوارئ الطبية عندما يكون هناك شخص مصاب بمرض خطير
أو جروح خطيرة.

كيفية االتصال بالرقم  112أو 999
اتصل بخدمات الطوارئ عن طريق االتصال بالرقم  112أو  999من هاتف محمول أو خط هاتف
ثابت ،مجانًا.
 112يعمل أيضا في أي بلد من دول االتحاد األوروبي ومن أي هاتف ،مجانا.

اضطراب في الكالم أو ضعف في السمع
إذا كنت تعاني من ضعف في السمع أو اضطراب في الكالم ،فيجب عليك التسجيل للحصول على خدمة SMS 112
مقد ًما والتي ستسمح لك بكتابة رسالة نصية على الرقم  112في حالة الطوارئ.
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ماذا يحدث عند إجراء مكالمة على الرقم  112أو 999؟
بمجرد اتصالك بمشغل خدمة الطوارئ ،سيقومون بتوجيه المكالمة إلى خدمة الطوارئ المناسبة.
هذا يمكن أن يكون:
• سياره اسعاف
• قوات الشرطة
• فرقة االطفاء
• خفر السواحل

طلب سيارة إسعاف
بمجرد االتصال بخدمة اإلسعاف الوطنية  ،ستحتاج إلى معرفة ما يلي:
• رقم الهاتف الذي تتصل منه (حتى إذا قطع اتصالك ،يمكنهم االتصال بك مرة أخرى)
• العنوان أو مكان وجودك
•  Eircodeالخاص بك  ،إذا أمكن ذلك
• ماذا حدث
يرجى مالحظة أنه بمجرد وصول خدمة اإلسعاف إلى موقعك ،فسوف يرسلون إليك مسعفا .على الرغم من أن متلقي
مكالمة الطوارئ سيظل يطرح عليك أسئلة ،إال أن هذا ال يؤخر وصول المسعف إليك.
سوف يسألك مقدم مكالمة الطوارئ أسئلة أخرى عن المريض وحالته .قد يعطونك تعليمات عبر الهاتف لمساعدة
المريض .يرجى االستماع بعناية إلى تعليماتهم .أخبرهم إذا تغيرت حالة المريض بأي شكل من األشكال .وسيبقى مقدم
مكالمة الطوارئ على الخط ألطول فترة ممكنة.
هناك بعض األشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة خدمة اإلسعاف.
على سبيل المثال ،ابق هادئًا و:
• إذا كنت في الشارع ،ابق مع المريض حتى وصول المساعدة
• اتصل بخدمة اإلسعاف إذا تغيرت حالة المريض
• اتصل بخدمة اإلسعاف إذا كان موقعك يتغير
• إذا كنت تتصل من المنزل أو العمل ،اطلب من شخص ما فتح الباب وتوجيه المسعفين إلى حيث يحتاجون إليه
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• أغلق على الحيوانات األليفة العائلية في مكان مناسب
• إذا كان بﺈمﻜانﻚ  ،قﻢ بﺘﺪويﻦ تفاصﻴﻞ الطبيب الذي يتابع حالة الﻤﺮيﺾ وجﻤع أي دواء يﺴﺘﺨﺪمه
• إذا كنت تستطيع  ،أخبر المسعفين الطبيين عن الحساسية إذا كان يعاني منها المريض

حالة طوارئ غير مهددة للحياة
إذا لم تكن هناك حالة طوارئ تهدد الحياة وال حاجة إلى عناية طبية عاجلة  ،ففكر في خيارات أخرى قبل االتصال بالرقم
 112أو .999
على سبيل المثال ،ضع في اعتبارك:
• زيارة أو االتصال بطبيبك أو حتى خارج ساعات عمل الطبيب
• الذهاب إلى الوحدة المحلية لعالج إصاباتك
• خذ طريقك بوسائلك الخاصة إلى قسم الطوارئ المحلي  -وصولك في سيارة إسعاف ال يعني أن حالتك سوف تتابع بشكل
أسرع
• الرعاية الذاتية في المنزل
• التحدث إلى الصيدلي
إن اختيار أفضل خدمة الحتياجاتك سيضمن أن خدمة اإلسعاف يمكن أن تستجيب لألشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة
أكثر من غيرهم.
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ستجد في هذا الدليل نظرة عامة على خدمات الرعاية الصحية األولية المقدمة من طرف هيئة الخدمات
الصحية ” ،“HSEوهي المنظمة المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية في أيرلندا .انظر .www.hse.ie

ما هي الرعاية الصحية األولية؟
تعﻨي خﺪمات الﺮعاية الﺼﺤﻴة األولﻴة جﻤﻴع خﺪمات الﺮعاية الﺼﺤﻴة أو االجﺘﻤاعﻴة الﺘي يﻤﻜﻨﻚ العﺜﻮر علﻴها في
مﺠﺘﻤعﻚ ،خارج إﻃار الﻤﺴﺘﺸفى .وهذا يشمل الممارسين العامين وممرضات الصحة العامة ومجموعة من الخدمات
األخرى المقدمة من خالل مكتب الصحة المحلي.

فريق الرعاية األولية ( )PCTهو فريق من المهنيين الصحيين الذين يعملون بشكل وثيق معًا لتلبية احتياجات األشخاص
الذين يعيشون في المجتمع .فإنهم يوفرون نقطة اتصال واحدة للنظام الصحي .بشكل مثالي  ،سيكون جميع أعضاء فريق
الرعاية األولية متواجدين في مبنى فريق الرعاية األولية  ،ولكن في بعض الحاالت ال يكون هذا هو الحال .
وتشمل خدمات فريق الرعاية األولية ؛
-

خدمة الطبيب العام
خدمة ممرضة ممارسة
خدمة الممرضة المجتمعية (ممرضة الصحة العامة والممرضة العامة المسجلة في المجتمع)
المساعدة المنزلية /خدمة الرعاية المنزلية
خدمة العالج المهني
خدمة العالج الطبيعي
خدمة عالج النطق واللغة
خدمة العمل االجتماعي
هناك أيضًا شبكة من الخدمات األخرى التي تدعم الفريق بما في ذلك علم النفس  /اإلرشاد  ،علم السمع  ،عالج
األرجل  ،ضباط المنطقة الطبية  ،رعاية المجتمع  ،طب األسنان  ،الحمية  ،طب العيون  ،صحة البيئة  ،تنمية
المجتمع  ،مقدمي الرعاية إلخ.

يهدف فريق الرعاية األولية إلى توفير خدمات الرعاية األولية التي يمكن الوصول إليها  ،والمتكاملة  ،وذات الجودة
العالية والتي تلبي احتياجات السكان المحليين.

للعثور على معلومات حول الخدمات ،راجع هذا الموقع:
www.hse.ie/eng/services/list/

سينقلك إلى صفحة ويب تحتوي على ما يلي:
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الخدمات الصحية في أيرلندا
تقدم  HSEالخدمات الصحية واالجتماعية لكل من يعيش في أيرلندا .يتم تقديم خدماتنا إلى الصغار والكبار في المستشفيات والمرافق الصحية والمجتمعات في جميع أنحاء البالد.
Specialist Care
الرعاية المتخصصة

Community and Social Care
المجتمع والرعاية االجتماعية

Care when you need it
الرعاية التي تحتاج إليها

Everyday Care
رعاية يومية

Apply & Register
تطبيق وتسجيل

Addiction Services

Children and Family Services

Carers Support

Pharmacies

Benefits and Schemes

Support tor people with alcohol and drug addiction
problems

Welfare and Protection. Family
Support. Adoption. Social
Workers

HSE services , support groups ,
organizations , statutory
assistance to support carers

Pharmacy services. Find a local
pharmacy on a map

Medical and GP visit Cards , drugs payments ,EHCI
and more

خدمات االدمان
خدمات الطفل والعائلة

الصيدليات

فوائد و برامج

خدمات الصيدلة .أعثر على صيدلية
محلية على الخريطة

بطاقات الزيارة الطبية والطبيب العام ،دفع تكاليف األدوية ،مؤشر
المستهلك الصحي األوروبي ( .)EHCIوأكثر من ذلك

دعم مقدمي الرعاية

دعم لألشخاص الذين يعانون من مشاكل إدمان الكحول والمخدرات
الرفاهية والحماية .الدعم األسري .التبني.
العمال االجتماعيين

خدمات الصحة والسالمة  ،مجموعات
الدعم  ،المنظمات  ،المساعدة القانونية
لدعم مقدمي الرعاية

Sexual Health Services

Disability Services

Injury Units

GPs and Family Doctors

Births. Deaths. Marriages

The Sexual Health and Crisis Pregnancy Programme
provides information to help people living in Ireland to
experience positive Sexual Health and wellbeing

Including intellectual , physical
or sensory disabilities

Injury Units treat a wide rang
of injuries such as broken
bones, dislocations, sprains
and strains

How to access GP or Family
Doctors. Find GPs on a map

Registration, Certificates and Civil Ceremonies

خدمات اإلعاقة

والدات .وفايات .زيجات
الممارسين العامين وأطباء األسرة
التسجيل والشهادات واالحتفاالت المدنية

بما في ذلك اإلعاقة الذهنية أو الجسدية أو
الحسية

خدمات الصحة الجنسية

وحدات اإلصابات
تعالج الوحدات اإلصابات نطاقا ً واسعا ً من
اإلصابات مثل كسر العظام
واالضطرابات وااللتواء والسالالت

يوفر برنامج الصحة الجنسية والحمل في األزمات معلومات لمساعدة
األشخاص الذين يعيشون في أيرلندا على تجربة الصحة الجنسية اإليجابية
وتحقيق الرفاهية

كيفية الوصول إلى الممارسين العامين
أوأطباء األسرة .أعثر على الممارسين
العامين على الخريطة

Public Health

Mental Health Services

Acute Hospitals

Dental Services

Environmental Health

Public Health aims to improve the health and well being of
people

Information on mental health
services provided in hospitals
and communities across
Ireland

Delivering Hospitals services
throughout the country

Dental services provided by
the HSE to adults and children

Food Safety, Environmental Health. Water Ouality
and more

الصحة العامة
الصحة العامة تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية الناس

خدمات الصحة العقلية

المستشفيات المخصصة للحاالت الخطرة

خدمات طب األسنان

الصحة البيئية

تقديم خدمات إستشفائية في جميع أنحاء
البالد

خدمات طب األسنان التي تقدمها هيئة
الخدمات الصحية  HSEللبالغين واألطفال

سالمة الغذاء ،صحة البيئة .جودة المياه وأشياء أخرى

معلومات عن خدمات الصحة النفسية
المقدمة في المستشفيات والمجتمعات في
جميع أنحاء أيرلندا
Cancer Services

Audiology

Maternity Care

Health Centres

Local Health Offices

Cancer prevention , diagnosis and treatment is a major
healthcare challenge

Hearing screening for babies ,
children and adults

Services for parents expecting
a baby, hospital care, mother
and infant scheme

HSE Health Centres are an
important part of your
community

32 offices nationwide. admin centres for HSE shemes
and community services
مكاتب الصحة المحلية

خدمات السرطان

العالج السمعي

يعتبر الوقاية من السرطان وتشخيصه وعالجه أحد التحديات الرئيسية في
مجال الرعاية الصحية

فحص السمع للرضع واألطفال والبالغين

رعاية األمومة

المراكز الصحية

خدمات للوالدين الذين ينتظرون مولودا ،
الرعاية في المستشفى  ،ونظام األمهات
والرضع

تعد المراكز الصحية  HSEجز ًء ا مه ًما
من مجتمعك

National Rare Diseases Office

Older People

National Ambulance Service

Primary Care

Current and reliable information about genetic and rare
diseases

Nursing Home Support
Scheme. Home Care. Tips for
Healthy Aging

Infermation for the public and
staff on National Ambulance
Service

GPs Public Health Nurses and
other staff working as teams to
care for your community

المكتب الوطني لألمراض النادرة
العجزة

خدمة االسعاف الوطنية

الرعاية الصحية األولية

المعلومات الحالية والموثوق بها عن األمراض الوراثية والنادرة
نظام دعم التمريض المنزلي  .رعاية
منزلية .نصائح لشيخوخة صحية

معلومات للعامة والعاملين في خدمة
اإلسعاف الوطنية

Kerry Health Services

Out of Hours Services

Community and hospital based health services in Co Kerry

How to access urgent services
outside of normal hours

الخدمات الصحية في كيري
خارج ساعات الخدمات
الخدمات الصحية المجتمعية والمستشفيات في كيري
كيفية الوصول إلى الخدمات العاجلة
خارج الساعات العادية
Community Intervention
Teams
A specialist nurse led health
professional team providing a
rapid integrated response
فرق التدخل المجتمعي
تقوم ممرضة متخصصة بقيادة فريق
مختص بالصحة لتقديم استجابة متكاملة
سريعة
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الممارسين العامين للصحة العامة
والممرضات والموظفين اآلخرين الذين
يعملون كفرق لرعاية مجتمعك

 32مكتبا على الصعيد الوطني .مركز االدارة لبرامج الخدمات الصحية
 HSEوالخدمات المجتمعية

اختر الخدمة التي تريدها .ستأخذك إلى صفحة ويب حيث تشرح المزيد عن الخدمة وقد يكون لديها خريطة توضح لك مكان
توفرها في منطقتك.
بدالً من ذلك ،إذا كنت تعرف الخدمة التي تحتاجها ولكنك تريد معرفة مكانها ،فيرجى االطالع على ما يلي.

للعثور على الخدمات الموجودة في منطقتك  ،انتقل إلى:
www.hse.ie/eng/services/list/
> اختر مكاتب الصحة المحلية (كما هو موضح في الرسم البياني في الصفحة )6
> اختر من مكاتب الصحة المحلية التالية حسب المكان الذي تعيش فيه.
• كورك الشمالية
• كورك الجنوبية
• كورك الشمالية لي
• كورك الجنوبية لي
سيعرض هذا قائمة بالخدمات الموجودة في منطقتك في كورك.
إذا لم تكن متأكدًا من مكتب الصحة المحلي لديك ،فاستخدم التالي الذي تم العثور عليه في نفس الصفحة.
انقر على لست متأكدًا من مكتب الصحة المحلي لديك؟ استخدم خريطة محدد الخدمة لدينا للتحقق من عنوانك .ثم اكتب
السطر األول من عنوانك حيث توجد عبارة "اكتب العنوان" .سيؤدي ذلك إلى عرض قائمة بالخدمات في منطقتك .

طبيب العائلة (الممارس العام)
الطبيب العام هو طبيب األسرة.
يوفر الممارسين العامين خدمة واسعة لمرضاهم في جميع القضايا الصحية ،ويمكن أن يحيلوا المرضى لرؤية
"متخصصون أو استشاريون في المستشفيات" (أطباء متخصصون في المستشفيات) إذا كان هناك حاجة إلجراء معاينة
دورا محوريًا في صحة مجتمعنا ،ويهتمون بالناس بشكل عام فضال عن
طبية أكثر تحديدًا .يلعب الممارسون العامون ً
إيالء المزيد من االهتمام لحديثي الوالدة واألطفال ،عالوة على رعاية كبار السن والطاعنين في السن.
إذا قام الممارس العام الخاص بك بﺈحالتك إلى موعد عام للعالج الخارجي ،أو إلى مستشفى عام إلجراء فحص باألشعة
السينية أو فحص الدم ،أو إلى قسم الطوارئ ،فلن يتم تحصيل رسوم منك مقابل خدمات المستشفى .إذا ذهبت مباشرة إلى
قسم الطوارئ دون إحالة من الممارس العام ،فهناك رسوم للخدمة.
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معظم الممارسين العامين في أيرلندا هم ممارسون خاصون ،ولكن معظم الممارسين العامين يقدمون خدمات نيابة عن
 ،HSEإلى األشخاص الذين لديهم بطاقات طبية ،وبطاقات زيارة الممارس العام ”“GPوغيرها من البرامج .يقدم معظم
الممارسين العامين خدمات التحصين المجانية للمرضى نيابة عن  ، HSEومن خالل نظام رعاية األمومة والرضع ،يتم
دفع رسوم بعض الزيارات الطبية أثناء الحمل من طرف " ."HSEمعظم األشخاص الذين ليس لديهم بطاقة طبية أو بطاقة
زيارة الممارس العام سيدفعون رسو ًما لزيارة الممارس العام.
لرؤية طبيبك "الممارس العام" ،من المهم أن ترتب لموعد  ،إحرص على تعيين الوقت والتاريخ .إذا كان طلبك عاجالً ،
فأخبره بذلك على الهاتف .سوف يسألون عن اسمك وتاريخ ميالدك.

أحضر معك البطاقة الطبية إلى جميع المواعيد الطبية !
إذا كان لديك بطاقة طبية صادرة من اإلدارة التنفيذية للخدمات الصحية ( ،)HSEيمكنك
الحصول على خدمات صحية معينة مجانا ً .يرجى الرجوع إلى دليل المعلومات المتعلقة
بالبطاقات الطبية المأخوذ من معلومات المواطن للحصول على مزيد من المعلومات حول
االستحقاقات.

إذا قرر الممارس العام أنك بحاجة إلى دواء ،عليك الذهاب إلى الصيدلة  /الصيدلي ألخذ الدواء.
إذا كنت غير قادر على حضور الموعد المحدد مع الممارس العام الخاص بك ،فيجب عليك إلغاء هذا الموعد.

SouthDOC
 SouthDocهي خدمة توفر لك ولعائلتك إمكانية الوصول إلى خدمات طبيب العائلة لتلبية االحتياجات الطبية العاجلة.
تعمل خارج ساعات العمل العادية  -مساءا ،ليال ،عطلة نهاية األسبوع والعطالت الرسمية.

رقم الهاتف1850 335 999 :
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عندما ستتصل ،سيأخذ موظف االستقبال بياناتك الشخصية.
ستتم إحالة مكالمتك إلى ممرض الفرز الذي سيراجعك.
بعد إجراء مناقشة مع ممرض الفرز ،سيقوم الطبيب بﺈجراء تقييم سريري لما إذا كنت بحاجة إلى مشورة التمريض عبر
الهاتف .إما تحديد موعد مع الطبيب العام أو إجراء مكالمة منزلية أو إحالة إلى قسم الطوارئ؛ أو طلب سيارة إسعاف.
يشار إلى القرارات أو العالجات السريرية في سجلك ويتم إرسال المعلومات إلى طبيبك للتأكد من متابعة العالج الخاص
بك إذا لزم األمر.
إذا كنت حامل بطاقة طبية أو حامل بطاقة زيارة الطبيب أو الممارس العام (أقل من  6سنوات وأكثر من  )70يجب
عليك إحضار بطاقتك معك وإال سيطلب منك دفع ثمن هذا الموعد.
أيام األسبوع من الساعة  6:00مسا ًء حتى الساعة  8:00مسا ًء (اليوم التالي)
عطالت نهاية األسبوع  1.00مسا ًء * (السبت)  8.00 -صبا ًحا (االثنين)
* (تبدأ التغطية في الساعة التاسعة صباحا ً في مدينة كورك ومراكز مختارة) .يرجى التحقق من ساعات العمل في
مركزك المحلي.
المواقع:
باندون  -بانتري  -كاستلتاونبير  -كلوناكيلتي  -كورك سيتي (بالكبول)  -كورك سيتي (ساوثسايد  /طريق كينسال) -
ضونمانواي  -فيرموي  -كانتورك  -كينسالي تاون  -ماكروم  -مالوي  -ميدليتون  -سكيبيرين –يوجال

صيدلية/صيدلي

في أيرلندا  ،تبيع الصيدلية أو الصيدلي المواد الطبية األساسية  ،و "مسكنات األلم" بدون وصفة طبية (مثل
الباراسيتامول)  ،وأدوية السعال وما إلى ذلك .يرجى الرجوع إلى "دليل من دون وصفة طبية" في باقتك
للحصول على توضيحات حول كيفية استخدامك لألدوية الخاصة باألطفال والكبار بدون وصفة طبية.
نما دور الصيدلي مع الصيادلة الذين يقدمون حبوب منع الحمل الطارئ بدون وصفة طبية وأيضا ً لقاح اإلنفلونزا.
إذا أعطاك طبيبك العام وصفة طبية  ،احضر هذه الورقة إلى الصيدلي  /الصيدلية.
سوف تعطيك الصيدلية الدواء .من فضلك اطلب من الصيدلي أن يشرح لك مقدار الدواء الذي يجب أن تتناوله وكم مرة.
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تكاليف الوصفات الطبية
إذا كانت لديك بطاقة طبية  ،فﺈن األدوية التي تتناول عبر وصفة طبية عادة ما تكون مجانية من الصيدلية ولكن قد تضطر
إلى دفع رسوم وصفة طبية.
اعتبارا من  1يناير  ، 2018تبلغ رسوم الوصفة طبية  2يورو لكل عنصر مقدم لك بموجب نظام البطاقة الطبية ،بحد
ً
أقصى  20يورو شهريًا لكل شخص أو عائلة.
في ميزانية عام  ، 2019تم اإلعالن عن أن رسوم التذكرة الطبية لحاملي البطاقات الطبية الذين تزيد أعمارهم عن 70
سنة سيتم تخفيضها من  2يورو لكل عنصر إلى  1.50يورو لكل عنصر.
معظم الصيدليات  /الصيادلة مفتوحة من االثنين إلى السبت من  9الى غاية  .18.00إذا راجعت طبيبًا خارج ساعات
العمل  ،فتذ ّكر أن تسأل ما هي الصيدليات المفتوحة أي المناوبة (ساعات الليل المتأخرة) .

أطباء األسنان
يتم توفير خدمات طب األسنان في أيرلندا من خالل نوعين رئيسيين من الخدمات:
 )1أطباء األسنان الخواص ،الذين يعاينون مرضاهم وأيضا العديد منهم يقدمون الخدمات لألشخاص الذين يحملون
بطاقات طبية.

 )2عيادات طب األسنان التابعة للخدمات الصحية التنفيدية " ، "HSEالتي تقدم خدمات لألطفال منذ الوالدة وحتى 15
عا ًما .يتم الحصول على هذه الخدمة من خالل مواعيد الفحص في المدرسة االبتدائية لطفلك.

األطفال دون  16عا ًما:
سيحصل األطفال على خطاب من طبيب أسنان التابع للخدمات الصحية التنفيدية " "HSEأثناء وجودهم في المدرسة .لن
تأتي هذه الرسائل على الفور وستعتمد على فئة المدرسة التي ينتمي إليها طفلك.
من المهم جدا حضور هذا الموعد .انه مجانا.
إذا لم يحضر طفلك هذا الموعد ويحتاج إلﯽ فحص في وقت آخر ،فسوف يقوم اﻵباء بدفع مقابل طبيب أسنان خاص.

الكبار:
يمكن للبالغين (الذين تزيد أعمارهم عن  16عا ًما) والذين لديهم بطاقة طبية صالحة الوصول إلى مجموعة من خدمات
وعالجات األسنان في إطار خطة خدمة عالج األسنان.
يحق لجميع حاملي البطاقات الطبية الحصول على عالجات أسنان محددة  ،مثل فحص األسنان  ،وحشوين في كل سنة
تقويمية  ،وعمليات اإلزالة حسب الضرورة.
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تتطلب بعض العالجات مثل توفير أطقم األسنان موافقة  HSEقبل أن يتمكن طبيب األسنان من المتابعة وفي هذه الحالة ،
يحتسب طبيب األسنان العالج مباشرة على .HSE
تتوفر عالجات إضافية على سبيل المثال  ،تنظيف األسنان ألولئك األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية محددة ومرة
أخرى  ،سيكون طبيب األسنان الخاص بك قادرا على تقديم النصح لك عن استحقاقك إذا كان هذا هو الحال .قد يطلب قسم
طب األسنان في  HSEوثائق مكتوبة تحدد حالتك الصحية و  /أو أدويتك من الطبيب العام  .G.Pأو أي شخص طبي آخر
ذي صلة.

المستشفيات الصحية العامة)(PHNs
ممرضات الصحة العامة يعملن من المراكز الصحية المحلية .تقدم ممرضة الصحة العامة مجموعة من الخدمات المجانية
لألشخاص في مجتمعك .وهي تشمل الزيارات الصحية لألطفال والزيارات المدرسية والزيارات ورعاية كبار السن
و المساعدة في مغادرة المستشفى .للعثور على ممرضة صحية عامة ،اتصل بالمركز الصحي المحلي.

الكبار:
توفر ممرضة الصحة العامة الرعاية التمريضية في المنزل والعيادية لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  65سنة والذين
لديهم بطاقة طبية .وتشمل الخدمات الرعاية لفترة ما بعد المستشفى ،والضمادات ،والحقن ،واإلحالة إلى فترة الراحة
والرعاية النهارية وتقييم إعانة التمريض المنزلي ،والدعم المنزلي ،والمساعدات التمريضية واألجهزة.

األطفال:
ستزورك ممرضة الصحة العامة خالل  48ساعة من لحظة مغادرتك المستشفى بعد والدة طفلك .سيستمرن في زيارتك
خالل فترة ما قبل المدرسة .خالل هذه الزيارات سوف يقدمن المشورة والتوجيه فيما يتعلق بالغذاء والنظام الغذائي بما في
ذلك الرضاعة الطبيعية ،الرضاعة من الزجاجة والفطام ،التحصينات والسالمة.
تزور ممرضة المدرسة جميع المدارس وتقوم بفحص الرؤية والسمع لجميع أطفال المدارس االبتدائية.
إذا كانت لديك مخاوف بشأن التبول في الفراش لطفلك ،خاصةً فوق سن الخامسة ،يمكنك االتصال بممرضة الصحة
العامة المحلية أو طبيبك العام.

أطباء العالج الطبيعى )(PTs

يستخدم العالج الطبيعي طرقًا جسدية  ،مثل التدليك وتحريك أطراف الجسم  ،لتعزيز الشفاء والرفاهية .غالبًا ما تُستخدم
معالجات العالج الطبيعي للمساعدة في استعادة نطاق حركة الشخص بعد اإلصابة أو المرض.
أخصائيو العالج الطبيعي هم من أخصائيي الرعاية الصحية الذين تدربوا على وجه التحديد في العالج الطبيعي .يعملون
في عدد من األماكن المختلفة  ،بما في ذلك:
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• المستشفيات
• عيادات الطبيب لعام
• العيادات الخاصة
• أماكن العمل
• المجتمع
يقوم أخصائيو العالج الطبيعي في كثير من األحيان بمعالجة المشاكل التي تؤثر على:
• العضالت
• المفاصل
• القلب ،الدورة الدموية والرئتين
كما يساعد أخصائيو العالج الطبيعي األشخاص الذين يعانون من حاالت صحية نفسية وظروف عصبية (تلك التي تؤثر
على الدماغ والجهاز العصبي) والظروف الصحية المزمنة (طويلة األجل).
يجب أن يحدد لك العالج الطبيعي من طرف طبيبك  /استشاري مستشفى  /ممرض الصحة العامة  /أخصائي عالج
طبيعي آخر أو معالج مهني.
إذا كان لديك بطاقة طبية أو بطاقة مرضية طويلة األجل ،فأنت مؤهل للحصول على خدمات العالج الطبيعي.

الخدمات البصرية
توفر  HSEخدمات بصرية مجانية لمجموعات معينة .يمكن توفير هذه الخدمات من قبل موظفي الخدمة صحية أو
الممارسين الخاصين.

الكبار
•
•

حاملي البطاقة الطبية ومعاليهم "عائالتهم".
األشخاص المصابون بالتهاب الكبد الوبائي  Cالذين أصيبوا بالمرض من خالل استخدام
الغلوبيولين المناعي البشري الطبيعي أو أي من نواتج الدم أو نقل الدم داخل أيرلندا والذين لديهم
بطاقة الصحة المعدلة قانونيا.

يحق لحاملي البطاقات الطبية إجراء فحص مجاني والحصول على نظارات قياسية ضرورية مرة واحدة كل عامين
(في كثير من األحيان إذا لزم األمر في ظروف طبية معينة) .جميع الفحوصات وصرف األدوية تتطلب موافقة من
مكتب الصحة المحلي.
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األطفال
يشار إلى األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وأطفال المدارس االبتدائية المحالين من خدمة صحة الطفل وفحوصات
الخدمات الصحية المدرسية التي اكتشفت أن لديهم مشاكل في البصر إلى استشاري مناسب لتلقي العالج .إذا تم إجراء
هذا العالج في قسم المرضى الخارجيين في مستشفى عام ،فﺈن الخدمة مجانية وال يجب دفع أي رسوم للمستشفى.
سيستمر تقديم الخدمات في هذه الظروف حتى يبلغ الطفل سن  16عا ًم ا.

أخصائيي العالج المهني)(OTs
يمكن أن يساعد العالج المهني إذا كان اعتالل صحتك يتعارض مع قدرتك على القيام باألنشطة الضرورية لعيش حياتك.
وهم يعملون معك على أداء وظائفك في مجاالت الحياة اليومية مثل االعتناء بنفسك وعائلتك  ،أو القيام بعمل مدفوع
األجر أو بدون أجر  ،أو المشاركة في األنشطة الترفيهية .يمكن أن يساعدك العالج على التعامل مع تحديات الصحة
النفسية و العقلية.
يمكن أن تتم إحالتك من قبل الممارس العام أو مستشار المستشفى أو ممرض الصحة العامة كما أنه يمكنك القيام بذلك
بنفسك.

المتخصصين في معالجة القدرة على التحدث والقدرة اللغوية)(SLTs
تتوفر خدمة القدرة على النطق والعالج اللغوي لألطفال والبالغين الذين يعانون من اضطرابات في النمو أو اضطرابات
التواصل المكتسبة (مثل الكالم واللغة والسالسة اللغوية) و  /أو تناول الطعام والشرب ومشاكل البلع .يقوم المتخصصين
في معالجة القدرة على التحدث والقدرة اللغوية بتقييم وتشخيص العمالء الذين يعانون من اضطرابات التواصل.
يمكن إحالتك من قِبل طبيب  /ممرضة صحة عامة  /أخصائي عالج طبيعي  /مدرسة بموافقة الوالدين أو يمكنك القيام
بذلك بنفسك.

خدمة عالج األقدام
يقدم أطباء أمراض األقدام خدمة عالية المخاطر تشمل التقييم والتشخيص والعالج لألشخاص الذين يعانون من مشاكل
األطراف السفلية ،على سبيل المثال .تلف األعصاب  /ضعف الدورة الدموية واألحوال المرتبطة بالقدم .تعطى األولوية
لمن هم في أمس الحاجة إلى غيرهم ممن سيحصلون على موعد عندما يسمح الجدول الزمني بذلك.
يمكن إحالتك من طرف طبيبك العام  /ممرض الصحة العامة أو من أخصائي الرعاية الصحية األخرى.

خدمات مقدمة من طرف اختصاصي التغذية
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يهدف اختصاصي التغذية إلى تعزيز الصحة والوقاية من األمراض والقيام بدور هام في إدارة بعض األمراض .انهم يبنون
خطط إلدارة التغذية التي تركز على الحفاظ على التغييرات الغذائية ونمط الحياة .تقييم الوضع الغذائي هو الخطوة األولى
في إدارة التغذية للفرد.
بعد التقييم ،يقدم اختصاصي التغذية المشورة الفردية للعمالء ،يراقب التقدم ويقيم نتيجة التدخل .الغرض من التدخل الغذائي
هو الحصول على صحة جيدة.
يجب أن تحال من طرف طبيبك  /ممرضة الصحة العامة  /أخصائي العالج الطبيعي أو غيره من أخصائي الصحة.
وهي خدمة مجانية ومفتوحة للعمالء من جميع الفئات العمرية على أساس الحاجة السريرية .

خدمات الرعاية المنزلية
تدعم خدمة المساعدة المنزلية االحتياجات المقدرة لألشخاص الضعفاء في المجتمع الذين يحتاجون بسبب المرض أو
اإلعاقة إلى المساعدة في المهام اليومية .ينصب تركيز خدمة المساعدة المنزلية على الرعاية الشخصية مثل الغسيل أو
االستحمام ،أو المساعدة في االنتقال من مكان إلى آخر ،أو نظافة الفم  ،أو المساعدة في أوقات الوجبات و  /أو الواجبات
المنزلية األساسية.
تعتمد الدعامات الخاصة المقدمة لكل شخص على االحتياجات التي تم تحديدها أثناء التقييم والتي يقوم بها أخصائي
الصحة التابع ل  ، HSEو بصفة عامة ممرض الصحة العامة.

خدمات الرعاية اليومية
توفر هيئة الخدمات الصحية "  " HSEبشكل مباشر وتمول المنظمات الطوعية لتقديم الرعاية اليومية وخدمات الوجبات
المنقولة بعربات .يختلف نوع الخدمة اليومية المقدمة مع توفير بعض العناصر االجتماعية التي قد تقدم الرعاية الشخصية
مثل االستحمام ،عالج األقدام ،في حين أن الخدمات األخرى هي بقيادة ممرضة فضال عن توفير خدمة التمريض وكذلك
األنشطة االجتماعية .تستهدف بعض مراكز الرعاية النهارية حاالت محددة مثل مرض الزهايمر  /الخرف .يمكن أن
يساعدك مكتب الصحة المحلي أو ممرضة الصحة العامة على الوصول إلى الخدمات المجتمعية في منطقتك.

خدمات التمريض  /الرعاية المنزلية و خدمات الراحة
عادة ما تكون هناك حاجة للتمريض  /الرعاية المنزلية بعد مغادرة المستشفى إذا كان المريض غير قادر على إدارة
المنزل بمفرده .كما يمكن أن يكون الخيار األفضل عندما يصبح الشخص األكبر سنا غير قادر على العيش بمفرده ،
بسبب المرض أو اإلعاقة.
إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى الرعاية التمريضية أو الرعاية المنزلية ،فسوف يتم إحالتك إما من قبل المستشفى قبل
مغادرة المستشفى أو طبيبك العام وممرض الصحة العامة.
يتم التعرف على "خدمات الراحة" في كل من المنزل وفي دور رعاية المسنين على أنها مهمة للغاية بالنسبة لمقدمي
الرعاية حيث أنها توفر فرصة ألخذ استراحة من ضغوط العناية .يمكن لممرضات الصحة العامة مساعدتك في الوصول
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إلى خدمات الراحة في منطقتك .تعرف على منحة دعم مقدمي الرعاية المقدمة من الحكومة (التي كانت تُعرف سابقا ً
باسم منحة الرعاية المؤقتة).

خدمات نفسية
تقدم خدمات علم نفس للطفل والمراهق واألسرة التقييم والعالج لألطفال  /المراهقين (بين  18-0سنة) وعائالتهم.
يجب إحالة الحالة من قبل ممرض الصحة العامة  /المدرسة  /الصحة العامة أو من طرف الوالدين .

خدمات االمومة
إذا كنت تشكين في أنك حامل فقومي بزيارة طبيبك العام في أقرب وقت ممكن.
يقدم برنامج رعاية األمومة والرضع الرعاية المجانية للمرأة الحامل "األم والمولود الجديد" لمدة ستة أسابيع بعد الوالدة.
يقدم البرنامج نظام الرعاية المشتركة من قبل طبيبك العام ومستشفى كورك الجامعي للوالدة.
يتم إعداد هذه الخدمة بمجرد زيارتك للطبيب.

استشاري المستشفى والتعيينات "المواعيد"

إذا كانت حالتك تتطلب مزيدًا من التحري ،فسوف يحيلك الممارس العام إلى أحد المستشارين في المستشفى .هناك قوائم
انتظار لالستشاريين ،ويتم ترتيبها حسب االحتياجات الطبية.
قد تنتظر قدرا كبيرا من الوقت ألجل تسجيل خطاب الموعد وبعد ذلك الموعد.
إذا كانت حالتك تزداد سو ًءا في هذه األثناء ،فﺈنك بحاجة إلى رؤية طبيبك.

الخدمات الصحية الجنسية

السن القانونية للموافقة الجنسية والجماع في أيرلندا هو  17سنة من العمر.
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تشمل خدمات الصحة الجنسية ما يلي:
• موانع الحمل و المشورة المقدمة بشأن وسائل منع الحمل
• منع الحمل الطارئ ونصائح منع الحمل الطارئ
• اختبار ومعالجة األمراض المنقولة جنسيا ً ( ، )STIsمثل الكالميديا والزهري والسيالن والثآليل التناسلية
• اختبار وتقديم المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز.
وتوفر عيادات األمراض المنقولة باالتصال الجنسي  ،التي توجد عادة في المستشفيات  ،خدمات االختبار والعالج
واالستشارة لألمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي .يقدم العديد من الممارسين العامين وعيادات Well-
 Womanورابطة تنظيم األسرة األيرلندية خدمات منع الحمل واللقاحات واختبارات الحمل واختبار لطاخة عنق الرحم
باإلضافة إلى خدمات لألمراض المنقولة جنسيا ً
المعلومات ومعلومات االتصال متاحة لعيادات األمراض المنقولة جنسيا على الصعيد الوطني جنبا إلى جنب مع معلومات
حول منع الحمل عموما ومنع الحمل في حاالت الطوارئ في www.sexualwellbeing.ie
يمكن للصيادلة أيضا توفير حبوب منع الحمل الطارئ دون وصفة طبية .وسائل منع الحمل (الواقيات الذكرية وغيرها)
لها ثمن يجب دفعه.

خدمات استشارية
يمكن لحاملي البطاقات الطبية االستفادة من خدمة االستشارة المجانية في الرعاية األولية ( .)CIPCيجب أن يحيلك
الممارس العام إلى هذه الخدمة.
هذه الخدمة لألشخاص الذين يعانون من صعوبات نفسية خفيفة إلى متوسطة .وهي عبارة عن خدمة استشارية قصيرة
األجل توفر ما يصل إلى  8جلسات استشارية مع مستشار  /معالج معتمد ومؤهل مهنيًا.
هي خدمة لحاملي البطاقات الطبية الذين يبلغون من العمر  18عا ًما أو أكثر والذين يرغبون في الحصول على مساعدة في
المشكالت النفسية التي تتناسب مع االستشارات الزمنية المحدودة في الرعاية األولية.
الخدمة مناسبة لألشخاص الذين يواجهون صعوبات معينة مثل:
• الكآبة
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• القلق
• ردود الفعل المصاحبة لحالة الذعر
• مشاكل في العالقات
• مشاكل متعلقة بالخسارة أو الفقدان
• ضغط عصبى

خدمات متعلقة بحاالت الحمل المتأزمة

تم تصميم استشارات متعلقة بحاالت الحمل المتأزمة لمساعدتك ودعمك في التعامل مع الحمل غير المخطط له .قد يتم
تقديم المشورة من قبل مستشار مؤهل أو أخصائي اجتماعي أو متطوع مدرب على الخدمة التي تسعين إليها .سيساعدك
تدريب ومهارات االستشارات على استكشاف مشاعرك حول الحمل .ستقدم خدمات  HSEالمشورة المجانية لللواتي
يعانين من مشاكل متعلقة بحاالت الحمل المتأزمة.
انظر  www.sexualwellbeing.ieلتحديد أقرب موقع يقدم الخدمة لك.

خدمات أخرى  /الدعم  /مؤسسات خيرية

مركز حقوق المهاجرين والالجئين " " Nasc
يقدم مركز ناسك معلومات قانونية مجانية وخدمات مشورة لالجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء .ناسك هي الكلمة
األيرلندية لالرتباط ونحن نربط الالجئين والمهاجرين بحقوقهم.
العنوانNasc, the Migrant and Refugee Rights Centre, 34 Paul Street, Cork, T12 W14H :
الهاتف021 427 3594 :

البريد اإللكترونيreception@nascireland.org :
موقع الويبwww.nascireland.org :
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مشروع مجتمع الفانوس بمركز المهاجرين في كورك
يدعم مركز المهاجرين في كورك إدماج المهاجرين في أيرلندا مع التركيز بشكل خاص على تمكين أولئك المعرضين
لخطر الفقر واالستبعاد االجتماعي واالستغالل والتمييز .أنشأ المركز من قبل أخوات العرض في عام  ، 2006ويوفر
معلومات مجانية وسرية وحديثة عن الوصول إلى الخدمات وقضايا الهجرة .كما يوفر مجموعة من األنشطة االجتماعية
والبرامج التعليمية.
العنوانNano Nagle Place, Evergreen Street, Cork :
الهاتف086 174 6374 / 086 189 4855 :
البريد اإللكترونيinfo@lanternproject.ie :
موقع الويبwww.lanternproject.ie :

مركز الشراكة لمدينة كورك
تحسين فرص وإمكانيات حياة األشخاص الذين يعانون من آثار الفقر واالستبعاد االجتماعي من خالل تعزيز المساواة
والدمج للجميع .يوفر مجموعة متخصصة في تقديم الدعم والتدريب.
العنوانHeron House, Blackpool Retail Park, Blackpool, Cork :
الهاتف021 4302310 :
البريد اإللكترونيinfo@partnershipcork.ie :
موقع الويبwww.corkcitypartnership.ie :

الخدمات الصحية ()HSE
مستشفيات الرعاية الحادة والطارئة
المستشفى الجامعي في كورك ( )CUHومستشفى الوالدة الجامعي في كورك (* )CUMH
العنوانWilton, Cork, Cork :
www.cuh.hse.ie
الهاتف021 492 2000 :
* ال يوجد مقرهما في وسط المدينة.
مفتوح على مدار  24ساعة في اليوم
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مستشفى الرحمة الجامعي ()MUH
العنوانGrenville Place, City Centre, Cork :
www.muh.ie
الهاتف021 427 1971 :
مفتوح على مدار  24ساعة في اليوم

وحدات متخصصة في عالج اإلصابات
زيارة طبية لعالج كسر في العظام واالختالالت وااللتواء والسالالت والجروح والحروق والحروق الطفيفة التي تعتبر
حديثة.
لن تعالج وحدات اإلصابات األطفال دون سن الخامسة أو المشاكل المتعلقة بالحمل أو أمراض النساء أو األلم  /اإلصابات
في الصدر  /البطن  /الحوض أو إصابات خطيرة في الرأس  /العمود الفقري .لهذه يجب أن تذهب إلى المستشفى
الجامعي في كورك ( )CUHأو مستشفى الوالدة الجامعي في كورك ()CUMH
مستشفى سانت ماري الصحي *
مستشفى الرحمة  ،مركز الرعاية العاجلة
العنوانBaker's Road, Gurranabraher, Cork :
www.muh.ie/index.php/for-patients/urgent-care-centre
الهاتف021 492 6900 :

مركز خدمة حماية الطفل TUSLA
إذا كانت لديك مخاوف بشأن حماية ورفاهية الطفل ،فيجب عليك االتصال بمكتب العمل االجتماعي المحلي.
مكتب المنطقة المحلية في كورك -السيد باري موراي
العنوانChild and Family Agency Cork, Ground Floor, Aras Slainte, Wilton Road, Cork :
الهاتف021 492 3503 :
البريد اإللكترونيbarry.murray@tusla.ie :
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خدمات استشارية

مركز العنف الجنسي في كورك
رقم هاتف مجاني1800 496 496 :
رقم إلرسال رسالة نصية087 153 3393 :
ذهني (استشارات منخفضة التكلفة) :اذهب إلى www.mymind.org
إختر تحديد موعد
إذا كنت تتوفر على بطاقة طبية  ،فيمكنك الوصول إلى المشورة من خالل فريق الرعاية األولية عن طريق االتصال بـ
الطبيب العام - GPخدمات اإلرشاد التي تقدم في مرافق الرعاية الصحية األولية.)CIPC( .

خدمات اإلعاقة

جمعية كورك للصم

الهاتف021 450 5944 :

مركز المساعدة والخدمة المنزلية " "ASDفي كورك الشمالية لي

الهاتف021 455 8053 :

خدمة تشخيص والتدخل لألطفال مع تشخيص مقدم من طرف مركز المساعدة والخدمة المنزلية الذين تتراوح أعمارهم
بين  18-3سنة والذين يعيشون في شمال لي /منطقة المدينة.

مؤسسة كوب لخدمات التدخل المبكر

الهاتف021 450 7131 :

األطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية تتراوح أعمارهم من الوالدة إلى  6سنوات.

خدمة تمكين األطفال ذوي اإلعاقة في مدينة كورك -كاونتي أيرلندا

الهاتف021 429 4803 :

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  0و  18عا ًما من ذوي اإلعاقة الجسدية الذين يحتاجون إلى نهج فريق منسق.
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فريق األخوة الخيرية األيرلندي لمعالجة مرض التوحد في كورك وكيري

الهاتف021 434 7087:

األطفال الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما والذين يحتاجون إلى تقييم تشخيصي ألخصائي  ASDأو تدخل محدد بالشراكة
مع فريق اإلعاقة المحلي التابع لهم.

الجمعية اإليرلندية للكراسي المتحركة  -فرع كورك
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الهاتف021 435 0282 :

