ARABIC

فهم النظام

الطبي األسترالي

النظام الطبي األسرتايل نظام معقد .إذا كنت أنت أو
عائلتك مرىض ،أحيانًا قد يكون من الصعب أن تعرف
ما هي الخدمات الصحية التي تستطيع استخدامها
ومتى ميكنك استخدامها وكم ستكلف .هذه املعلومات
هي مقدمة لفهم النظام الطبي يف أسرتاليا بشكل
قليل.
أفضل ً
يرجى مالحظة أنه إذا كنت طالب لجوء سوف تتلقى العالج
الطبي املجاين يف قسم الطوارئ .يعتمد غريه من استحقاقات
الخدمات الطبية عىل التأشرية التي أنت عليها .وغالبًا ما تتغري مع
الوقت ،لذلك نشجعك عىل مراجعة املسؤول عن ملفك بخصوص
النظام الحايل.

المترجم الفوري
املرتجم الفوري هو خبري لغوي يجيد لغتني
أو أكرث ومهمته هي مساعدتك عىل التواصل مع من
يتحدث بلغة غري لغتك.
يتعني عىل املرتجمني يف أسرتاليا أن يحصلوا عىل اعتامد من هيئة
اعتامد املرتجمني الخطيني والفوريني (.)NAATI
إذا مل تتمكن من العثور عىل طبيب يتحدث اللغة الخاصة بك،
ميكنك االتصال بخدمة الرتجمة الخطية والفورية ( )TISعىل
 131 450للحصول عىل مرتجم فوري .كام ميكنهم مساعدتك عىل
حجز موعد طبي.
يجب أال تشعر بالحرج أو القلق من طلب مرتجم فوري.
لن يقوم املرتجم بإعطاء البيانات الخاصة بك إىل أي شخص آخر.
وهي خدمة تقدم مجانا.
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بطاقة المديكير

يساعد املديكري األسرتاليني عىل الحصول عىل
خدمات طبية مجانية أو منخفضة التكلفة.

إذا كان لديك بطاقة مديكري فمعناه:

بطاقات تخفيضات سنترلينك

ال يدفع املديكري تكلفة:

سنرتلينك هو برنامج حكومي يقدم مختلف الخدمات
واملساعدات االجتامعية أو الرعاية.

• ومعظم خدمات طب األسنان  

ميكن لبعض الناس الحصول عىل بطاقة سنرتلينك للرعاية الصحية
أو بطاقة تخفيضات سنرتلينك ملتلقي املعاشات .هذه البطاقات
تعني أنك تدفع أقل عند استخدام بعض الخدمات الصحية.عىل
سبيل املثال:

• عربة اإلسعاف 

• والنظارات ،واإلقامة يف مستشفى خاص

• عالج مجاين أو منخفض التكلفة عند الطبيب
• أشعات واختبارات دم مجانية أو منخفضة التكلفة

• وبعض الخدمات الصحية األخرى.

• عالج مجاين يف املستشفيات العامة

يجب عليك أن تحرض معك دامئًا بطاقة املديكري الخاصة بك،
وتبينها عند استخدام الخدمات الصحية.

Medicare card

Health Care card

• تكون بعض األدوية املوصوفة من قبل الطبيب أرخص
• عالج منخفض التكلفة عند خدمة طب األسنان العامة
إذا كان لديك بطاقة تخفيضات يجب عليك أن تحرضها معك
دامئًا ،وتبينها عند استخدام الخدمات الصحية.

Pensioner Concession card

الذهاب إلى الطبيب

خاصا بك مع
يعملون يف عياداتهم الخاصة .ميكنك حجز موعدًا ً
الطبيب عندما تكون مريضً ا أو تشعر باإلعياء.

ميكنك رؤية الطبيب حتى إذا كنت تشعر بأنك بصحة جيدة ولكن
فحصا طب ًيا للتأكد من أنه ليس لديك أي مشاكل صحية .ميكن
تريد ً
للطبيب أيضً ا أن يقول لك إذا كنت بحاجة إىل التطعيم أو اللقاح
لحاميتك من بعض األمراض.
ميكنك اختيار طبي ًبا أو طبيبة.

ميكنك اختيار تغيري طبيبك يف أي وقت .إذا كنت تريد أن تذهب
إىل طبيب مختلف يجب أن تعطي الطبيب الجديد قامئة باألدوية
التي تتناولها ونسخة من سجالتك الطبية.
إذا كنت مريضً ا وتحتاج إىل الذهاب إىل طبيب أثناء الليل ويف
عطلة نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ميكنك:
للحصول عىل نصيحة طبية:
•

املمرضة املناوبة عىل الرقم ( 1300 60 60 24يف فيكتوريا)

•

خط املساعدة الطبي بعد ساعات الدوام عىل الرقم
1800 022 222

لطلب حضور طبيب لزيارتك يف املنزل
•

•

الطبيب الزائر عىل الرقم ( 13 74 25يف فيكتوريا)

الدفع للطبيب

يتقاىض األطباء املختلفون مبال ًغا مختلفة من املال.
يستخدم بعض األطباء نظام تعويضات املديكري
“ ”bulk billإذا كان لديك بطاقة مديكري.

نظام تعويضات املديكري “ ”bulk billيعني أن الخدمة مجانية
بالنسبة لك ألن الطبيب سوف يتلقى املال مبارشة من مديكري نظري
موعده معك .ميكنك السؤال إذا كان الطبيب عىل نظام تعويضات
املديكري  bulk billعندما تحجز املوعد .

إذا مل يكن الطبيب عىل نظام تعويضات املديكري  ،bulk billسوف
يطلب منك أن تدفع مثن العالج.ومن املمكن أن تسرتد بعض
التكلفة من مديكري .ابق عىل جميع اإليصاالت من الخدمات
الصحية ،ألنك سوف تحتاجها السرتداد املال .
اتصل مبديكري عىل  132 011للسؤال عن كيفية اسرتداد املال بعد
زيارة الطبيب.

حجز موعد مع الطبيب

املوعد يعني املوافقة عىل أن تلتقي أحد ما ،مثل الطبيب ،يف وقت
ومكان معينني .يف أسرتاليا من املهم تحديد موعد ثم الوصول يف
الوقت املناسب ملوعدك.

تحتاج إىل حجز موعد ملعظم الخدمات الصحية .ميكنك استخدام
هذه الكلامت ملساعدتك عىل حجز موعد عن طريق الهاتف أو
عند زيارة الخدمات الصحية.

حجز موعد

عندما تتصل لحجز موعد مع الطبيب رمبا يطلب منك تقديم بعض
أو كل هذه املعلومات.
• اسمك
• تاريخ ميالد ك
• أي طبيب تريد أن ترى
• اليوم واملوعد اللذين ترى فيهام الطبيب

عند حجز موعد مع الطبيب ميكنك أن تسأل
• إذا كان الطبيب عىل نظام تعويضات املديكري bulk bill

• أن تحصل عىل مرتجم إذا كنت يف حاجة إليه
قد تساعدك كتابة وقت وتاريخ موعدك يف دفرت يومياتك أو
رزنامتك أو هاتفك املحمول عىل أن تصل يف الوقت املحدد يوم
موعدك .إذا كنت ال تستطيع الذهاب إىل املوعد ،يجب أن تخرب
الخدمة الصحية يف أقرب وقت ممكن.

الذهاب إلى أخصائي

األخصائيون هم األطباء الذين حصلوا عىل تدريب إضايف يف فرع
معني من الطب مثل طبيب القلب (أخصايئ القلب) أو طبيب
الجلد (أخصايئ األمراض الجلدية) .يف أسرتاليا لتحديد موعد مع
أخصايئ تحتاج إىل إحالة من الطبيب.

واإلحالة هي رسالة من طبيبك إىل األخصايئ حول املشاكل
الصحية الخاصة بك .إذا أحالك طبيبك إىل أخصايئ مبستشفى عام،
سوف يرسل رسالة إىل األخصايئ لطلب موعد لك .تاريخ موعدك
يعتمد عىل مشكلتك الصحية.
إذا أحالك طبيبك إىل أخصايئ خاص ،سوف تحتاج إىل االتصال
باألخصايئ هاتفيًا لتحديد موعد.

الطب والصيدليات

الصيدلية هي مكان ميكنك رشاء األدوية واملنتجات الصحية
األخرى منه .يف الصيدلية ميكنك أيضً ا طلب املشورة املجانية حول
اإلصابات واألمراض الطفيفة.

إذا كان طبيبك يريد منك أن تتناول أدوية معينة ،سوف يعطيك
قطعة من الورق تسمى “وصفة طبية” .تبني هذه الورقة للصيديل
الدواء الذي تحتاجه وكم مرة تحتاج تناوله ويف أي وقت .هناك
بعض األدوية التي ميكن رشاؤها فقط يف وجود وصفة طبية.

خذ الوصفة الطبية إىل الصيدلية مع بطاقة املديكري الخاصة بك
وبطاقة سنرتلينك للرعاية الصحية إذا كانت لديك .سوف تعني
بطاقة سنرتلينك للرعاية الصحية أن عليك دفع سعر أرخص
للدواء.
بالنسبة للعديد من األدوية ،ال تحتاج إىل وصفة طبية .ميكنك
رشاء األدوية للمشاكل الصحية الطفيفة مثل الصداع أو الربد من
الصيدلية من دون وصفة طبية .وتسمى هذه األدوية “املتاحة
بدون وصفة”.
يف أسرتاليا تدفع الحكومة بعض من تكلفة العديد من األدوية
ذات الوصفة الطبية ألنها ترى يف ذلك وسيلة هامة للتأكد من أن
الناس ميكنهم الحصول عىل األدوية التي يحتاجون إليها.
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