هكذا تعمل عيادة أطباء األسرة للحاالت املستعجلة خارج أوقات الدوام الرسمي
أن كنت بحاجة ماسة ملراجعة الطبيب خارج األوقات املعتادة للدوام الرسمي ؟
أتصل أذن بالرقم 0900 112 0 112
تكلفة املكاملة  0.10سنت بالدقيقة.

*.يتم حتويلك تلقائيا إلى العيادة املسائية لطبيب األسرة بحسب منطقة سكناك
ستستقبل مساعدة الطبيب مكاملتك

بيانات املريض

معلومات عامة

حتتفظ عيادة أطباء األسرة للحاالت املستعجلة خارج أوقات

أوقات االتصال الهاتفي

الدوام الرسمي بكافة البيانات الشخصية للمريض في

ميكن االتصال بالعيادة املسائية اخلاصة ألطباء األسرة خالل أيام

احلاسوب التابع لها  ،إضافة إلى أيجاز للمكاملة الهاتفية و نتائج

األسبوع ابتداء من الساعة  17:00مسا ًء و حتى الساعة 08:00

الكشف الطبي الذي توصل أليه الطبيب .و حتفظ هذه البيانات

من صباح اليوم التالي.

في العيادة طبقا ً للقواعد القانونية املعمول بها .و يتلقى

كما ميكنك االتصال خالل عطلة نهاية األسبوع أو األعياد

طبيبك اخلاص أخطارا تلقائيا ً حول زيارتك إلى العيادة املسائية.

الرسمية طيلة األربع و عشرين ساعة.

و يتضمن

الهاتف الذي تتصل عليه هو :

اإلخطار نتيجة الكشف الطبي الذي أجراه الطبيب املناوب.

0900 – 112 0 112

و طبقا ً للقانون ،تسجَ ل و حتفظ كافة احملادثات الهاتفية التي
يجريها املرضى مع عيادة أطباء األسرة للحاالت املستعجلة خارج

ستسألك عن املشكلة الصحية املستعجلة التي تعاني منها؟
هل أن حياة املريض في خطر ؟
نعم

كال
| ستقدم نصيحة العناية الذاتية إليك عبر الهاتف 
| تقوم مساعدة الطبيب بالتشاور مع الطبيب املناوب
في العيادة املسائية.

| يتم ترتيب موعد لزيارة العيادة
| يتم ترتيب موعد لزيارة يقوم بها الطبيب إلى محل 
إقامة املريض.

| يتم حتويلك إلى طبيبك اخلاص

ستأتي سيارة اإلسعاف الفوري أو سيارة الطبيب إليك
مباشرة و على وجه السرعة

”البيانات الشخصية.

حتدد تعريفة االستشارة الطبية في عيادة أطباء األسرة للحاالت

تأكد من حملك بطاقة التأمني الصحي أثناء زيارتك للعيادة

املستعجلة من قبل احلكومة املركزية.

اخلاصة ألطباء األسرة خارج أوقات العمل الرسمي.

من يسدد تكلفة الزيارة العالجية إلى العيادة اخلاصة ألطباء

هل تتناول بعض األدوية ؟ أحرص على أن يكون دواءك الشخصي

األسرة خارج أوقات العمل الرسمي ؟

أو الغالف اخلارجي للعبوة معك عند االتصال بالعيادة املسائية

يتم تسوية التكلفة املالية للزيارة مباشرة مع شركة التأمني .

ألطباء األسرة و أحرص على أن تكون هذه األدوية بحوزتك عند

أما األشخاص غير املؤمَنني صحيا ً أو املقيمني خارج البالد فينبغي

وصول الطبيب الزائر أو سيارة اإلسعاف إليك.

الشكوى ؟

هل لديك شكوى ضد عيادة أطباء األسرة للحاالت املستعجلة
خارج أوقات الدوام الرسمي أو ضد الطبيب الذي عاجلك ؟ ميكنك
أذن تقدمي شكوى لدى موظفينا

* تنبيه للمتصلني من الهواتف النقالة!!!
يحتمل حصول قطع أثناء املكاملة الهاتفية نتيجة خللل في الشبكة أو النتهاء
قد يستمع بعض املتصلني من الهواتف النقالة



رصيدك الشخصي.

اخلدمات املركزية ألطباء األسرة أو لدى جلنة الشكاوي التابعة
ألطباء األسرة في مقاطعة درينثه  .و ميكن احلصول على استمارة

صندوق بريد 409
9400 AG Assen

ألطباء األسرة.

فاكس ( ) 0592 - 391 909املكتب العام


أقامته.

االستماع .و تبلَغ جميع السجالت و البيانات إلى “ وكالة حماية

تعريفة االستشارة الطبية

الصحي.

التي جتيز االستماع إلى هذه التسجيالت أو الهدف من طلب

الشكوى من نفس العيادة املسائية أو من مكتب اخلدمة املركزية

هاتف ( ) 0592 - 391900املكتب العام

إلى قائمة اختيارات تطلب من املتصل اختيار العيادة املسائية القريبة من محل

أوقات الدوام الرسمي .و توجد الئحة قانونية خاصة تنظم احلاالت

املعلومات املالية

أو لدى طبيبك اخلاص .كما ميكنك أيضا إيداع الشكوى لدى أدارة

اخلدمة املركزية ألطباء األسرة في درينثــه

البريد االلكتروني info@chd.nl
املوقع االلكتروني www.chd.nl

بيانات التأمني الصحي
تطلب مساعدة الطبيب من الشخص املتصل تزويدها برقم
الهاتف ،العنوان ،تأريخ ميالد املريض و كذلك بيانات التأمني

أن الغرض من العيادة املسائية ألطباء

كيف تعمل العيادة

هو معاجلة “  “huisartsenpostاألسرة

املسائية ألطباء األسرة

احلاالت املرضية املستعجلة التي حتصل

خارج أوقات الدوام

.خارج أوقات العمل الرسمي

الرسمي؟

أن احلالة املرضية املستعجلة هي مرض أو إصابة ينبغي

من يفـعـل ماذا ؟

الكشف عنها أو معاجلتها على الفور ألنها و ألسباب طبية
ال حتتمل االنتظار حتى مراجعة الطبيب اخلاص بشأنها في
اليوم التالي.

أن العناية الطبية املستعجلة خارج أوقات العمل
املعتادة لطبيبك اخلاص ،هي خدمة يقدمها أطباء
األسرة العاملني ضمن نفس محـل أقامتك .و ميارس
هؤالء األطباء مهامهم اإلضافية هذه من مقر العيادة
اخلاصة ألطباء األسرة خارج أوقات العمل الرسمي
و ال ميكن زيارة هذه العيادة دون (huisartsenpost ).
.موعد مسبق يجري ترتيبه هاتفيا ً

عليهم تسديد تكلفة املعاينة نقدا ً لدى زيارتهم العيادة
املسائية ألطباء األسرة.

ميكنك احلصول على الدواء بناء على وصفة يكتبها الطبيب

و ال تؤثر الزيارة التي يؤديها املريض إلى العيادة املسائية ألطباء

املناوب و ذلك من الصيدلية املناوبة في نفس مبنى العيادة

األسرة للحاالت املستعجلة على رصيده من اإلعفاء املالي

املسائية.

)  ( No-claim regelingالسنوي الذي متنحه شركة التأمني.
ال يكتب الطبيب املناوب في عيادة أطباء األسرة للحاالت
املستعجلة أي وصفة دوائية ذات االستخدام املتكرر أو طويل
) (herhalingsreceptenاألجل.

للمزيد من املعلومات حول اإلدارة املركزية ألطباء األسرة في
مقاطعة درينثه  ،ميكنك زيارة املوقع االلكتروني
www.chd.nl

لديك حاجة ماسة ملساعدة الطبيب بعـد أوقات

هاتف عيادة أطباء األسرة للحاالت املستعجلة خارج أوقات الدوام

العمل الرسمي؟

لرسمي 0900 – 112 0 112

أتصل بالرقم 0900-1120112
* تكلفة املكاملة  0.10سنت للدقيقة الواحدة
لالتصال من الهاتف النقال يضاف تكلفة استخدام الهاتف النقال إلى سعر املكاملة بحسب تعريفة
.الشبكة



السائق املساعد

الطبيب الزائر

األطباء املناوبون

مساعدة الطبيب تقدم العون للطبيب

أن السائق الذي يرافق الطبيب في الزيارة اخلارجية هو أكثر من

في بعض األحيان ،يتطلب األمر قيام الطبيب بإجراء زيارة سريعة

يؤدي الطبيب املناوب في العيادة املسائية للحاالت املستعجلة

تؤدي مساعدة الطبيب عددا ً من املهام أثناء عملها في عيادة

مجرد سائق .فهو ميتلك تدريب خاص يؤهله لقيادة السيارة في

إلى مكان أقامة املريض .و يحصل هذا األجراء ألسباب طبية

– و إلى حد كبير – نفس املهام التي يؤديها أثناء عمله اليومي

طبيب األسرة للحاالت املستعجلة خارج أوقات العمل الرسمية،

مختلف الظروف .كما أنه يحمل إلى جانب ذلك ،مؤهل طبي و

كأن يكون املريض طريح الفراش ،أو ألسباب تتعلق بعامل السن

في عيادته الصباحية اخلاصة .و الفرق الوحيد أنه يستقبل هنا،

و تقوم أحيانا بأجراء اختبارات طبية منفردة كتحليل البول.

هو يقدم املساعدة الالزمة للطبيب متى ما أستدعى األمر ذلك.

أو بطبيعة احلالة املرضية التي قد متنع املريض من احلضور إلى

احلاالت املرضية املستعجلة فقط و التي ال حتتمل االنتظار .و في

كما تهتم أيضا باخلدمات اإلدارية املتعلقة باالتصال بني املريض

و في أغلب األحيان ،يرافق السائق الطبيب إلى داخل محل أقامة

.العيادة اخلـفـر ألطباء األسرة

العادة يقوم الطبيب املناوب بالكشف عن املرضى و معاجلتهم  ،و

و العيادة .و حترص دائما ً على جتديد معرفتها العلمية مبا يتعلق

املريض .و يعرف السائق جيدا ً كيف تعمل املعدات الطبية داخل

و في هذه احلاالت ،يقوم الطبيب بزيارة املريض في محل أقامته.

يكتب لهم الوصفات الطبية أو يحيلهم للطبيب األخصائي في

في مجال عملها ،كما تخضع باستمرار للبرامج التدريبية

املستشفى بحسب احلاجة .و في بعض األحيان ،يجري الطبيب

التنشيطية الكتساب املهارات التي تعينها على أداء مهامها

ذلك ،قد يجري السائق االتصاالت الضرورية أثناء قيادته السيارة أو

يستقل الطبيب الزائر سيارة خاصة يقودها سائق و تكون

جراحات صغيرة كمعاجلة اجلروح.

بالشكل الصحيح.

في محل أقامة املريض مع العيادة اخلفر ألطباء األسرة أو مع

مجهزة باملعدات و األدوات الطبية املساعدة التي تعني الطبيب

قسم اإلسعاف الفوري بحسب الظرف القائم.

للمباشرة مبعاجلة املريض على الفور خصوصا ً عند انتظار سيارة

أن جميع املهام املوكلة إلى مساعدة الطبيب تكون حتت

اإلسعاف الفوري.

مسؤولية األطباء العاملني في العيادة  .و على سبيل املثال،

السيارة و هو قادر على التعامل معها عند الضرورة .عالوة على

يراجع الطبيب أو يراقب أو يفوض  -على مدار الساعة  -جميع
ذا كانت حياة املريض في خطر ،يحق للسيارة استخدام الوميض

النصائح الطبية املتعلقة بالرعاية الذاتية التي تقدمها

األزرق و صفارة الطوارئ للوصول إلى اجلهة املقصودة بالسرعة

املساعدة إلى املرضى و السائلني.

املمكنة.
في بعض األحيان ،تتصل غرفة األمن التابعة خلدمة اإلسعاف
بالطبيب الزائر و تطلب منه التوجه فورا ً إلى مكان ما بدال من
سيارة اإلسعاف ،حيث ميكن للطبيب في بعض احلاالت بلوغ مكان
املريض قبل سيارة اإلسعاف.

مساعدة الطبيب
جتري التقييم األولي للمريض
تطرح مساعدة الطبيب عدد من األسئلة الطبية لتقييم مدى
خطورة احلالة املرضية .و تخضع مساعدة الطبيب إلى تدريب
خاص يؤهلها لتقييم احلالة املرضية بشكل صحيح و مالئم
خالل االتصال الهاتفي.
و هي متتلك ما يكفي من اخلبرة لتقرر أذا كانت مساعدة الطبيب
ضرورية أم أن احلالة ميكن عالجها من خالل تقدمي النصح للرعاية
الذاتية عبر الهاتف
إن الوسائط املساعدة و املتبعة لتقييم حالة املريض تخضع
لعدد من القواعد على الصعيد الوطني  ،و إلى بروتوكوالت
اخلاصة باستقبال و معاجلة املرضى إضافة إلى عدد من ) (NHG
القواعد و اإلجراءات النظامية التي وضعتها اخلدمات الطبية
املركزية ملقاطعة درينثه  ،و التي تطبق جنبا إلى جانب مع
.املعايير الوطنية األخرى املوضوعة لهذا الغرض
عند وجود شك لدى مساعدة الطبيب في تقييمها خلطورة احلالة
املرضية ،تتشاور مع الطبيب اخملتص و تعيد االتصال بالسائل
لتقدمي النصح الالزم .و في بعض احلاالت ،تتحول املكاملة الهاتفية
إلى الطبيب مباشرة ،أو يقوم الطبيب مبعاودة االتصال باملريض

للمزيد من املعلومات حول اإلدارة املركزية ألطباء األسرة في
مقاطعة درينثه  ،ميكنك زيارة املوقع االلكتروني
www.chd.nl

أو الشخص املتصل .و يحصل ذلك خصوصاُ عند اإلجابة عن
األسئلة املتعلقة باستخدامات الدواء ،أو استخدام مزيج من
األدوية و العقاقير في وقت واحد ،ألن التأكد من أعطاء اإلجابة
.الشافية يجب أن يشمل كل شيء

مساعدة الطبيب

ما هي أوقات العمل في

أن مساعدة الطبيب هي الشخص األول الذي تتحدث إليه
عند االتصال بالعيادة املسائية ألطباء األسرة و اخلاصة
باحلاالت املستعجلة خارج أوقات الدوام الرسمي ،سواء كان
.ذلك هاتفيا أم عند زيارة العيادة
و متتلك مساعدة الطبيب الكفاءة العلمية الالزمة  ،كما
أنها تخضع لتدريب خاص يؤهلها للعمل في العيادة اخلاصة
.ألطباء األسرة بعد أوقات العمل الرسمي

العيادة املسائية ألطباء
األسرة ؟
و ما هي الظروف التي جتيز
لنا االتصال بهذه العيادة ؟

و تنقسم املهام املوكلة إلى مساعدة الطبيب إلى سبع
أقسام
						 
1
تقييم مدى خطورة احلالة املرضية خالل االتصال الهاتفي
.الذي يجريه املريض بالعيادة
2

						

.تقدمي مشورة الرعاية الذاتية خالل االتصال الهاتفي

	

3
ترتيب موعد لزيارة املريض إلى العيادة أو لزيارة الطبيب إلى
.مكان املريض
4
إرسال سيارة اإلسعاف إلى مكان املريض في حالة تطلب
.األمر ذلك
5
تقدمي املساعدة إلى أطباء األسرة العاملني ضمن العيادة
..اخلاصة للحاالت املستعجلة خارج أوقات العمل الرسمية
6
القيام ببعض التحليالت الطبية الصغيرة و اإلسعافات
البسيطة
7
العناية باملهام اإلدارية ذات العالقة بالعمل.

لديك حاجة ماسة للطبيب خارج أوقات العمل
الرسمية ؟
أتصل بالرقم 0900-112 0 112 :
* تكلفة املكاملة  0.10سنت للدقيقة
.عند االتصال من الهاتف النقال تضاف تكلفة استخدام الهاتف النقال بحسب تعريفة الشبكة



