
 

Use the Emergency Department wisely during the busy winter months [Arabic] 

 
 المزدحمة إستخدم قسم الطوارئ بحكمة أثناء أشهر الشتاء 

 . الطارئة   حاالتقسم الطوارئ للإحتفظ ب ة أثناء فصل الشتاء ويط مسبقاً للرعاية الصحخط  

أقسام الطوارئ عادة زيادة في عدد المرضى في هذا الوقت من السنة  من المهم أن تختار خيار الرعاية الصحيح للحصول على المساعدة التي تحتاجها. تشهد 
 ويتم أوالً معاينة المرضى الذي هم بحاجة إلى رعاية عاجلة. 

ق مبدأ من  لم يتم تهيئتها لتقديم الرعاية للحاالت المرضية الروتينية، وال تعمل وف  ، ولكنتكون فيها الحياة مهددةأقسام الطوارئ هي أقسام حيوية للمواقف التي 
. في مثل هذه الحاالت، يمكنك النظر في  معاينتكيأتي أوالً، يحصل على الخدمة أوالً. إذا كانت إحتياجاتك للرعاية غير طارئة، قد تنتظر لوقت طويل لحين 

 خيارات أخرى للرعاية الصحية، والتي قد تكون أسرع، ومالئمة ومريحة أكثر وفق إحتياجاتك المتعلقة بالرعاية.  

تاحون  خدمات الترجمة الفورية متوفرة أيضاَ ألولئك الذين ال يرا كان ممكناً، خذ بعين اإلعتبار الخيارات التالية لإلحتياجات الصحية لك وألسرتك. كلم
. لمزيد من المعلومات، يمكنك أو يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك اإلتصال هاتفياً على الخدمة اإلقليمية للغة  إلستخدام اللغة اإلنجليزية

(Provincial Language Service على الرقم )2557-228-877-1أو  8400-297 -604 . 

نفس  في إتصل أوالً بطبيب أسرتك. يعرفك طبيب أسرتك ويعرف سجلك المرضي. قد يتم إعطاء مواعيد مراجعة  ألية مخاوف تتعلق بالصحة،  •
 اليوم وللحاالت الطارئة. 

 
الفورية ولكن  ، أو إذا تعرضت إلى إصابة أو مرض يتطلب الحصول على الرعاية أو لم يكن لديك طبيب األسرةإذا لم يكن طبيب أسرتك متاحاً  •

 . fraserhealth.ca/urgentcare ة. يمكن إيجاد مواقعها علىعاجلبادر بزيارة مركز الرعاية األولية والغير الطارئة، 
 

، إتصل هاتفياً بفريق الرعاية الصحية اإلفتراضية في صحة فريزر للتحدث مع ممرضة مسجلة من  للحصول على المشورة الصحية الموثوقة بها •
 خارج هذه األوقات.   811مساءاً وعلى مدار سبعة أيام في األسبوع. إتصل هاتفياً على الرقم   10صباحاً ولغاية الساعة   10الساعة 

 
صيدالني الخاص بك. قد يكون الصيدالني الخاص بك قادراً على إعادة ملء وصفة الدواء  ، تحدث مع الألعادة تعبئة األدوية في الحاالت الطارئة •

 على في الحاالت الطارئة، وبضمنها األدوية الخاصة باألمراض المزمنة. إتصل بالصيدالني الخاص بك للمشاكل البسيطة التي قد تكون فيها قادراً 
 بية.  وصفة ط ال تستلزممعالجتها بإستخدام األدوية التي  

 
، بادر بزيارة:  19-، وبضمنها عيادات اإلنفلونزا وفحص أو لقاحات كوفيدلخيارات الرعاية الصحية األخرى في مجتمعك المحلي •

pathwaysmedicalcare.caد مسبق لها، بادر بزيارة  . لمعرفة أوقات اإلنتظار وساعات العمل للعيادات التي ال تتطلب عمل موع
medimap.ca . 

ət m̓xixɑɬə، خدمة ألبناء الشعوب األصلية من األمم األولى والميتي واإلنويت من كافة األعمارلخدمات الرعاية األولية الشاملة واآلمنة ثقافياً  •
We are Caring for the People -ct tə məlsteyəxʷ ct   .أي نحن نعتني بالناس( متاحة في مجتمعات عديدة( 

o  الشعوب األصلية وكنت تحصل على الرعاية من منطقة ساليش فريزر، يمكنك اإلتصال بموظف إرتباط صحة  إذا كنت من أبناء
 . 6960-766-866-1الشعوب األصلية لمساعدتك على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لتلبية إحتياجاتك: 

o  :لخطوط هواتف األزمات التي تقدم خدمات دعم آمنة ثقافياً، يرجى اإلتصال بـ 

 8717-588-800-1 ( لألزمات:  Kuu-usوس ) -ألمم األولى: خط هاتف كوو ا ▪

 4722-638-833-1شعب الميتي: خط هاتف األزمات لشعب الميتي:  ▪

 

  7ساعة في اليوم و   24إتصل هاتفياً بخط هاتف األزمات في صحة فريرز على مدار للمخاوف المتعلقة بالصحة العقلية أو تعاطي المخدرات،  •
 . 7444-820-877-1أو الرقم المجاني  8855-951-604أيام في األسبوع على الرقم 
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 . 7811-782-844-1( التابع لصحة فريرز على الرقم STARTستارت )إتصل ببرنامج صحة العقلية لألطفال والشباب، الألزمات  •

 
وبضمنها الموارد وأفالم الفيديو، بادر بزيارة صفحتنا التالية:  لثقافات العابرة للموارد الصحة النفسية وتعاطي المخدرات المتعلقة بالصحة العقلية  •

 . ثقافاتلل ابرةعالصحة العقلية الخدمات دعم 
 

عاني من حالة طارئة تتعلق بالصحة العقلية أو تعاطي المخدرات )والتي ال تتطلب الرقود في  ت ،أو أحد أحبائك  ، لسكان مدينة سيري، إذا كنت أنت •
   بادر بزيارة مركز سيري لإلستجابة للرعاية الطارئة المتعلقة بالصحة العقلية وتعاطي المخدرات. المستشفى(، 

 
. إتصل هاتفياً على  8911-567-800-1سموم على الرقم إتصل بمركز السيطرة على اللحاالت التسمم المحتملة أو التعرض لمواد سامة،  •

 . 8911-567-800-1الرقم: 
 

أو إذهب إلى أقرب قسم للطوارئ. تشمل بعض أمثلة الحاالت الطارئة   911إتصل على الرقم للحاالت المرضية الحرجة أو المهددة للحياة،  •
 وبدون أي حصر على:  

 
o  آالم الصدر 
o التنفس في   صعوبة 
o  نزيف حاد 
o  كسر في العظام، أو إشتباه في حدوث كسر في العظام 
o  أعراض جلطة دماغية أو سكتة قلبية 
o  أعراض تلوث الدم 
o  ألم في بداية الحمل 

 

https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/mental-health-and-substance-use/cross-cultural-mental-health-substance-use-resources#.YYlq3PnMI2w

