الصحية
مقدمو الرعاية
ّ
ّ
حزمة المعلومات الترحيبية الخاصة بمدينة تورونتو
صفحة 1

ما المقصود بالرعاية األولية؟

يستخدم مصطلح الرعاية األولية لوصف مق ّدمي اخلدمات الصحية الذين يساعدون األشخاص يف البقاء أصحاء ويف الوقاية من األمراض .قد يكون مق ّدم
الرعاية الصحية طبيب العائلة ،املمرض ،أخصائي احلالة ،إخل .من الضروري أن يكون لك طبيب عائلة ألن ذلك سيساعدك على االتصال باخلدمات
األخرى والدعم الذي يساعدك على البقاء بصحة جيدة.

مقدمو الرعاية الصحية الذين يمكنني الذهاب إليهم؟
من هم ّ

عندما حتتاج إىل الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية يف كندا ،فإنك على األرجح ستقابل جمموعة متنوعة من املهنيني الذي سيعتنون بصحتك .تسرد
خمتصرا حول مق ّدمي الرعاية الصحية وأدوارهم.
شرحا
القائمة التالية ً
ً

مق ّدمو الرعاية الصحية


متنوعة يف املراكز الصحية اجملتمعية واملستشفيات ،حيث يفحصون املرضى ويعاجلوهنم
ّ
يتحمل املمرضون مسؤوليات ّ
كما يقومون باملتابعة والعمل بشكل وثيق مع األطباء.



حيصل املمرضون املمارسون على مزيد من التدريب ،كما ميكنهم طلب بعض الفحوصات التشخيصية وتشخيص
األمراض ووصف األدوية.



األطباء مرخصون ملزاولة مهنة الطب؛ يطلبون الفحوصات ويشخصون األمراض ويعاجلوهنا ويصفون األدوية.



يق ّدم أطباء العائلة الرعاية األولية للوقاية من األمراض وعالجها واحملافظة على الصحة.



تعقيدا .عادة ما يكون هناك حاجة لوجود إحالة
مدربني يف جماهلم على املشاكل األكثر ً
يكون األطباء األخصائيون ّ
من طبيب العائلة للذهاب إىل أخصائي.



يراجع الصيادلة األدوية اليت يصفها األطباء ويصرفوهنا .كما يعلِم الصيادلة املرضى مبعلومات الدواء ويعطيهم
التعليمات اخلاصة باألدوية املوصوفة أو تلك اليت ال حتتاج إىل وصفة طبية.



عندما يعطيك الطبيب وصفة طبية ،سيتعني عليك أخذها إىل الصيدلية حيث سيقوم الصيدالين بصرف الدواء.
ميكنك اختيار أي صيدلية ولكن من األفضل أن تتعامل مع الصيدلية ذاهتا حىت يتسىن للصيدالين االطالع على
مجيع األدوية اليت تعاطيتها وتلك اليت ال تزال تتعاطاها ومراجعتها.



أخصائيو التغذية متخصصون يف التغذية ومدربون على إرشاد العمالء ودعمهم فيما خيص العادات الغذائية لتعزيز
الصحة والوقاية من األمراض.

الفين
الطيب



الفنيون الطبيون مدربون على تشغيل األدوات التشخيصية كفحص املوجات فوق الصوتية واألشعة السينية والصور
املقطعية والتصوير بالرنني املغنطيسي.

فين



يدير فنيو املختربات الطبية خمتربات العيادات واملستشفيات ،وهم يأخذون عينات فحوصات الدم والعينات املخربية

املمرض

املمرض املمار

الطبيب

الصيدالين

أخصائي التغذية
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األخرى لغايات الفحص.



إن أطباء األسنان مدربون على فحص املشاكل املتعلقة باألسنان واللثة والعظام التحتية اليت تؤثر على التجويف
الفموي.



أخصائيو صحة األسنان مدربون على احملافظة على الرعاية الفموية الصحية ومنع املشاكل املتعلقة باألسنان ،وهو
يقومون بعمل تصوير األشعة السينية لألسنان ،وتنظيف األسنان وتعليم العمالء الطرق الصحيحة لصحة األسنان.



يساعد أخصائيو العالج الطبيعي العمالء الذين يعانون من صعوبة جسدية بسبب املرض أو اإلصابة أو العجز أو
الشيخوخة .إهنم مدربون على تقييم وعالج احلاالت املتعلّقة حبركة اجلسم ووظيفته على مدى العمر وعرب العديد من
األجهزة.



املرشدون الصحيون مدربون على مساعدة العمالء على التكيف مع األوضاع العصيبة اليت ميرون هبا يف أي فرتة من
فرتات حياهتم .بعض املرشدين الصحيني متخصصون يف جماالت كالصحة العقلية واإلدمان وغريها من اجملاالت
األخرى.



يقدم األخصائيون النفسيون االستشارات فيما خيص السلوك والذاكرة وحاالت الصحة العقلية ،كما ميكنهم االشرتاك
يف أحباث لتعزيز فهم الصحة العقلية.



األطباء النفسيون هم أطباء يواصلون دراستهم للتخصص يف الصحة العقلية ،وميكنهم وصف األدوية للصحة
والسالمة العقلية.



يساعد مرشدو االستقرار على إعادة استقرار القادمني اجلدد ومساعدهتم على فهم حقوقهم ومسؤولياهتم ،كما
يساعدون العمالء يف نو ٍاح كالتوظيف والتعليم واإلسكان والبطاقات الصحية وتقد م طلبات احلصول على اجلنسية
واملساعدة يف احلصول على املساعدات املالية.



يساعد مرشدو احلاالت العمالء يف العديد من املسائل كاملسائل املالية وحىت اإلحالة إىل الرعاية الصحية .كما
يرشدون العمالء من خالل املعلومات واخلدمات اخلاصة باحتياجاهتم ،كالتوظيف والفقر والعنف األسري واملعونات
االجتماعية.

أخصائي العالج الطبيعي

املرشد الصحي

األخصائي النفسي

الطبيب النفسي

مرشد االستقرار

مرشد احلالة

التحدث عبر الهاتف مع
إن برنامج الصحة عبر الهاتف في أونتاريو ( )Telehealth Ontarioهو برنامج يمكنك من خالله
ّ
التحدث مع شخص ما بلغتك1-866-797-0007 .
أحد الممرضين ،حيث المكالمات مجانية ويمكنك طلب
ّ
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