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 مالحظة مهمة قبل القراءة

 ����� ���� وا��اد 
�آ� ا��وا�� ����� ����� ����� �� �����و��او�� وا$���ا�� ),�اض ���ر�� او 
�*�� دون ا)
�رة ا�% ا$# ، د��!  ��
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  الصحي المركز في التسجيل

ioner GPGeneral Practit 
 

 

 

 

فان الوجهة القادمة ستكون للتسجيل في اقرب  الشرطة عند والتسجيل الوصول بعد
 أفراد ولجميع لكم مكتب صحي من مقر سكنكم وهذا أمر غاية في األهمية

 .أسرتكم

 واليستغرق وقت طويل جدا سهل  General Practitioner( GP(في  التسجيل و
يحتويان على المعلومات الشخصية   نموذجين ةتعبئ ويتطلب مجاني إضافة إلي انه
) وجد إذا (يتناولها التي األدوية وعائلته وعن التاريخ الطبي للمعني باالضافة الى

 . أجراها التي العمليات وعن
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 :هي التسجيل لغرض المطلوبة األوراق

 . النماذج التي تعطى لك من المركز الصحيتعبئة -1

 )قة تعريف بها صورةاو أي بطا (السفر جوازات -2

 . او أي ورقة بها عنوانكالبيت إيجار عقد -3

 

ان تدون عنوان المركز الصحي ورقم الهاتف المكانية  التسجيل بعد يفضل

 .االتصال بهم لترتيب مواعيد في حالة حاجتك لرؤية طبيب

منزلك تحتوي  في عنوانك على بطاقة ستبعث لك ثالثة أو أسبوعين حوالي بعد
 .الميالد وتاريخ وعنوانك اسمك و لتسجيلا رقم على

 

 طبيب أي مراجعة ه يمكنك منالن  جدامهم هو GP في التسجيل والحقيقة

   GP بعد تحويلك من قبل دكتورك العام (Consultant) اختصاصي

 تتطلب الحالة أن رأى وإذا GP  الطبيب العامإلى أوال الذهابضرورة  يعنيمما 
 التابع العامة المستشفى في اختصاصي مع تصالباال شخصيا هو يقوم اختصاصي

 The National Health Service األهلية أو القومية الصحية الخدمة إلى

 )NHS (اختصارها و
 

 

   لألسف لكن الحالة، اضطرارية حسب الموعد منحه ويتم إليه المريض لتحويل
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 بالكامل مجاني ولكنه )قد يمتد الى شهر (وقت المستشفى إلى التحويل يأخذ غالبا

   .أشهر 6 عن ألتقل لمدة طالب ألنك

 غالبا (الموعد لتحديد بنفسك خاص مستشفىب تتصل ان يفضل سريع وعدم والخذ

 عن االال تستطيع زيارتهم  خاصال المستشفى حتىو) أيام 5 أو 4 ظرف في

  )GP (عام ال طبيبال طريق
 

 وصفة منحكو GP عامال طبيبلل المريض ذهب إذا لألدوية وبالنسبة

 الدواء سعر كان مهما باوند 6.85 فقط تدفع الصيدلية ففي  (Prescription)طبية

 يقوم 6.85 من أرخص الوصفة في موصي بهال الدواء سعر كان إذا إال طبعا
  .األقل بالسعر لكن تماما الموصوف حسب الدواء بإعطاء الصيدلي

 :مثل عاملون معاملة خاصة ولهم لوائح خاصة بهمي فئات وهناك

 .عاما 60 فوق األشخاص -

  الوضع بعد شهر 12 حتى الحمل بداية من الحوامل السيدات و -

 .سنة 16 عمر حتى األطفال و -

 .منتظمة دراسة وتدرس سنة 19 من اقل إذا -

 

 .طبيبة أو طبيب GP يطلب أن الحق وللمريض

  

 القصوى الطوارئ حالة في

  

 لإلسعاف 999 ب اتصل

 مستشفى اقرب في ) Emergency Department (الطوارئ قسم إلى اذهب أو

 .لك
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   نصائح

 وقت أي في وأسرتك أنت  الذي سجلت معه GP طبيبك العام ريتغي  تستطيع-

 عن إخباره يفضل  اخر GP  طبيب عامالتسجيل عند لكن األسباب أبداء دون

 .عنده من المرضي السجل خذبأ يقوم حتى الطبيب االول

ادناه يمنحك معلومات عن اقرب طبيب عام لعنوانك بمجرد ادراج الرمز  الموقع

 اقرب وكذلك )Post code(البريدي لمنزلك والذي يطلق عليه في بريطانيا 
 مدينتك في مستشفى

07q#aspx.ChoosingyourhospitalFAQ/Pages/choices/uk.nhs.www://http 
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