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الوصول إىل خدمات هيئة
الصحة الوطنية خالل
جائحة كوفيد19-

أثناء جائحة كوفيد ،19-تستمر هيئة الصحة الوطنية يف فتح
أبوابها الستقبال المراجعين وتواصل تقديم المساعدة لتلبية
احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بك.
تم إنتاج هذا الدليل بواسطة Sussex NHS Commissioners
(مفويض ساسكس لهيئة الصحة الوطنية) بهدف دعمك للوصول إىل
الخدمات اليت ما تزال هيئة الصحة الوطنية تقدمها من أجلك أثناء
جائحة كورونا (كوفيد ،)19-بحيث توفر لك المعلومات المفيدة اليت
توضح لك كيفية الوصول إىل الخدمات بطريقة مختلفة يك تتمكن من
البقاء آمنًا.
هذا الدليل متوفر ً
أيضا بمختلف اللغات ولغة اإلشارة البريطانية
عند الطلب.

الصيدلية
مىت يجب أن أستخدم الصيدلية؟
• الوصفات الطبية
• األدوية اليت ال تستلزم وصفة طبيب
• األوجاع واآلالم
• التهاب الحلق
• السعال ونزالت البرد الشائعة
• األنفلونزا
• ألم األذن
• التهاب المثانة
• الطفح الجلدي
• التسنين
• وسائل منع الحمل يف حاالت الطوارئ

كيف يمكنين الوصول إىل هذه الخدمة؟

يُفترض أن تكون الوصفات المتكررة متاحة كالمعتاد.
من المهم أن تطلب أدويتك فقط عندما تصبح عىل
وشك النفاذ (عىل سبيل المثال ،أن تكون الكمية
ً
عادة.
المتبقية عندك كافية لمدة أسبوع) كما تفعل
إذا كنت بصحة جيدة وقادر ًا عىل زيارة صيدليتك ،يُرجى اتباع
القواعد اإلرشادية للتباعد االجتمايع .كما يرجى مالحظة أن
أوقات عمل الصيدليات تختلف من صيدلية ألخرى.
إذا كنت تقوم بعزل نفسك أو كنت غير قادر عىل الذهاب
بنفسك إىل الصيدلية ،فإن أصدقاءك والعائلة قادرون عىل
صرف الوصفات الطبية بالنيابة عنك.
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العناية الذاتية
من المهم ج ًدا أن تعتين جي ًدا بجسدك وحالتك النفسية كل يوم،
وليس فقط عندما تمرض .إن معرفة كيفية تناول الطعام بشكل جيد،
وتقليل التوتر ،وممارسة الرياضة بانتظام ،واالستراحة عندما تحتاج إليها
يه طرق فعالة للعناية الذاتية ،وهذه الطرق يمكنها أن تساعدك عىل
التخلص من التوتر وأن تظل بصحة جيدة وقادر ًا عىل التحكم بنفسك يف
األوقات الصعبة.

االهتمام بصحتك النفسية يف هذه الظروف
• تحدث عن همومك؛ من الطبييع أن تشعر ببعض القلق أو
الخوف يف هذا الوقت
• خطط لألشياء العملية مثل الطعام واألدوية
• قلل من الوقت الذي تقضيه يف مشاهدة األخبار
اعتن بجسمك؛ من خالل تناول الطعام الصحي وممارسة
•
ِ
الرياضة
• افعل األشياء اليت تستمتع بها؛ هناك الكثير من الدورات
والدروس المجانية عىل اإلنترنت
• ابق عىل اتصال مع اآلخرين؛ من خالل مكالمات الهاتف،
ومكالمات الفيديو أو وسائل التواصل االجتمايع

لمزيد من المعلومات والدعم الحتياجات صحتك النفسية
يرجى زيارة الموقع اإللكتروين التايل:
https://www.nhs.uk/oneyou
/every-mind-matters/
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أداء الممارس العام
مىت يتوجب عيلّ االتصال بالممارس العام المتابع لحاليت؟
• الجروح الطفيفة
• تضميد الجرح
• إدارة األمراض المزمنة
• خدمات/فحص السرطان
• التطعيمات
• احتياجات الصحة النفسية
• اإلحاالت
• تحاليل الدم
• االلتهابات

كيف يمكنين الوصول إىل هذه الخدمة؟

تظل عيادة الممارس العام مفتوحة وتعمل عىل الحفاظ عىل سالمتك مع
االستمرار يف توفير الرعاية اليت تحتاج إليها.
إذا كنت بحاجة إىل موعد مع ممارس عام ،يُرجى االتصال بالعيادة لترتيب
استشارة أولية عبر الهاتف أو الفيديو .تتوفر خدمات الترجمة الفورية
لألشخاص الذين ال تكون اللغة اإلنجليزية لغتهم األوىل ،بما يف ذلك
"( Signliveساين اليف)" لمستخدمي لغة اإلشارة البريطانية.
المواعيد الشخصية (وج ًها لوجه) متاحة إذا لزم األمر وقد يُطلب منك
الذهاب إىل عيادة محلية أخرى لموعدك.
تم إنشاء مواقع "ساخنة" حىت يمكن إحالة المرىض الذين يعانون من
أعراض كوفيد 19-إليها إذا كانوا بحاجة إىل زيارة ممارس عام ومواقع
"باردة" لتحديد مواعيد شخصية للمرىض الذين ال تظهر عليهم أي أعراض.
ويلتزم جميع الموظفين بعمليات الوقاية من العدوى.
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مراكز العالج العاجل
توجد مراكز العالج العاجل مع أقسام الحوادث والطوارئ
يف جميع أنحاء ساسكس .و هذه المراكز المفتوحة تحت إشراف الممارسين
العامين ،عىل األقل  12ساعة يومي ًا ،توفر كل يوم فرصة الحصول عىل مواعيد
يمكن حجزها من خالل االتصال بالرقم  111أو من خالل إحالة من الممارس
العام .وهذه المراكز مجهزة لتشخيص العديد من األمراض األكثر شيو ًعا
والتعامل معها واليت يأيت األشخاص إىل أقسام الحوادث والطوارئ بسببها
ومن بينها:
• الحروق الطفيفة
• االشتباه يف كسر يف العظام
• إزالة األجسام الغريبة
• التهابات الصدر
• اآلالم يف البطن
• حاالت األذن والحنجرة واألنف

كيف يمكنين الوصول إىل هذه الخدمة؟

تظل مراكز العالج العاجل مفتوحة خالل هذا الوقت .ويه خدمة
يمكنك الحضور إليها شخصي ًا ولكن ال بد لك من فضلك من تطبيق
إرشادات التباعد االجتمايع.
شرق ساسكس:
مستشىف منطقة إيستبورن العام
مستشىف هاستنجز كونكويست
مستشىف لويس فيكتوريا
غرب ساسكس:
مستشىف كرويل
مستشىف سانت ريتشاردز ،تشيشيستر
مستشىف وورثينج
برايتون وهوف:
مستشىف مقاطعة رويال ساسكس
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الحوادث والطوارئ
مىت يجب أن أذهب إىل قسم الحوادث والطوارئ؟
• فقدان الويع
• كسر العظام
• السكتة الدماغية
• ألم يف الصدر
• صعوبات يف التنفس
• الحروق البسيطة أو الشديدة
• حالة االرتباك الشديد والنوبات اليت ال تتوقف
• النزيف الحاد الذي ال يمكن إيقافه
• تفاعالت الحساسية الشديدة
الذهاب إىل الحوادث والطوارئ ليس بديال ً عن موعد مع الممارس العام

كيف يمكنين الوصول إىل هذه الخدمة؟

أقسام الحوادث والطوارئ يف كل منطقة ساكس مفتوحة وتستمر يف استقبال
المراجعين .إذا كان لديك حالة طبية طارئة وتحتاج إىل سيارة إسعاف ،يجب
عليك االتصال بالرقم .999

الخدمات الطارئة والعاجلة األخرى

طوارئ طب األسنان
إذا كان لديك حالة طوارئ تتعلق باألسنان ،فاتصل بعيادة طب األسنان خالل
ساعات العمل العادية للحصول عىل المشورة ؛ اتصل بهيئة الصحة الوطنية عىل
رقم  NHS 111أو قم بزيارة  www.111.nhs.ukإذا لم يكن لديك طبيب
أسنان .إذا كنت بحاجة إىل رؤيتك بشكل عاجل ،فقد تلزم إحالتك إىل مركز محيل
للرعاية العاجلة لألسنان.
خط ساسكس للصحة النفسية
يقدم خط ساسكس للصحة النفسية رعاية األزمات لألشخاص الذين هم بحاجة
ماسة إىل المساعدة .للوصول إىل الخدمة ،اتصل عىل الرقم .03005000101
وتتوفر خدمة إيصال المكالمات النصية ومكالمات الجيل الجديدة.
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األسئلة األكثر شيو ًعا
كيف يمكنين الحصول عىل األدوية إذا ظهرت عيلّ أعراض فيروس كورونا؟
إذا كانت لديك أعراض ،يرجى البقاء يف المنزل والعزل الذايت .يمكن لألصدقاء والعائلة
إحضار الوصفات الطبية/األدوية بالنيابة عنك .إذا لم يكن لديك أي دعم ،فبإمكان
مجموعات المجتمع المحيل ً
أيضا إحضار الوصفات الطبية/األدوية بالنيابة عنك.
هل ال يزال بإمكاين الحصول عىل موعد لرؤية الممارس العام وج ًها لوجه؟
تستطيع عيادات الممارس العام تقديم مواعيد وج ًها لوجه ولكنها تتطلب منك
استشارة فيديو أو استشارة هاتفية مع الممارس العام لتحديد ما إذا كان الموعد
وج ًها لوجه ضروري ًا.
ماذا يمكنين أن أفعل إذا كانت لدي أعراض ولكين بحاجة إىل مقابلة مماريس
العام وج ًها لوجه إلجراء فحص دم/ضغط الدم وما إىل ذلك؟
توجد اآلن يف جميع أنحاء ساسكس مواقع أو أماكن مخصصة يمكن أن يراك فيها
ممارس عام وج ًها لوجه إذا ظهرت عليك األعراض .يمكن للممارس العام الخاص بك
إحالتك .يتم اتخاذ كل االحتياطات الالزمة لوقف انتشار الفيروس من خالل استخدام
معدات الحماية الشخصية وتنظيف المعدات بعد كل موعد.
هل ال يزال بإمكاين التسجيل كمريض يف عيادة الممارس العام؟
نعم ،يمكن ألي شخص التسجيل يف عيادة الممارس العام طالما أن العيادة
لديها القدرة عىل استقبال مرىض جدد وطالما َ
كنت تعيش ضمن النطاق
الجغرايف لعمل العيادة .وتستمر العيادة يف تسجيل جميع المرىض ،بما
يف ذلك أولئك الذين ليس لديهم عنوان ثابت وطاليب اللجوء والالجئين وأولئك
الذين ليس لديهم هوية تحمل صورة .تقوم عيادات الممارس العام بالترتيبات
المناسبة بحيث ال يتوجب عىل من يسعون للتسجيل الدخول للعيادة .يرجى
مراجعة عيادة الممارس العام الفردية.
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دليل الرعاية الصحية
دليل الرعاية الصحية:
 - NHS111الرعاية الصحية وطب األسنان ،ودعم أخصايئ العيون
خط ساسكس للصحة النفسية0300 5000 101 :

HEALTHWATCH
هيلث وتش يه هيئة مستقلة ،متواجدة لالستماع
لما يعجبك يف الخدمات وما تعتقد أنه يمكن أن يؤدي للتحسن .يمكنهم تقديم
المشورة والدعم للوصول لخدمات الصحة والرعاية المحلية.
:HEALTHWATCH BRIGHTON AND HOVE
info@healthwatchbrightonandhove.co.uk
هيلث واتش شرق ساسكس:
enquiries@healthwatcheastsussex.co.uk
هيلث واتش غرب ساسكس:
helpdesk@healthwatchwestsussex.co.uk
ال يلزمك الذهاب إىل قسم الحوادث والطوارئ إذا كانت لديك أعراض
كوفيد 19-إال إذا كانت شديدة
تتوفر خدمات  NHS111عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع عبر الهاتف
وعبر اإلنترنت ،ويمكنها تقديم النصح بشأن أفضل طريقة للحصول عىل
المساعدة المتعلقة باالحتياجات الطبية.
ال تزال أقسام الحوادث والطوارئ وعيادات الممارسين العامين مفتوحة لغير
احتياجات كوفيد 19-للرعاية الصحية
إذا كنت ترغب يف الحصول عىل هذه المعلومات يف صيغة أخرى ،فيرجى
االتصال بفريق هيئة الصحة الوطنية يف ساسكس للتواصل االجتمايع.
الهاتف01903 708411 :
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