
 

 
 

 

 

 
 

هذا يعني أن طبيبك يمكنه بعد ذلك تحديد ما إذا 
كنت بحاجة إلى هاتف / فيديو أو استشارة وجهاً 

 لوجه معهم
 

أو أخصائي رعاية صحية آخر مما يعني أنه 
يمكنهم تقديم أفضل رعاية شخصية للمرضى 

 .األفراد
 

نريد الحفاظ على سالمة  -يرجى التحلي بالصبر 
 !جميع مرضانا وموظفينا

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 وتظل مفتوحة لدينا العام الممارس عيادات جميع

 إذا المرضى لجميع متاحة لوجه وجًها المواعيد
 اآلن تعمل GP ممارسات ذلك، ومع. إليها احتاجوا

 .مختلف بشكل
 

 أولا  ستحتاج العام، طبيبك مع موعد أي إلى للوصول
 إما يمكنكو .اإلنترنت عبر أو بُعد عن فرز إلى

 خدمة استخدام أو بذلك للقيام بالعيادة التصال
eConsult موقع على عليها العثور يمكنك التي 

 .عيادةـــــبال اصـــــالخ الويب

 
 
 
 
 
 
 

 جميع على للحصول ساسيةاأل االتصال نقطة

 الرعاية احتياجات بشأن والمشورة المساعدة

 .واألطفال للكبار االجتماعية

 

 الرعاية مجال في املينع من يتألف فريقلدينا 

 الطبيعي والعالج المهني والعالج االجتماعية

 إرشادك أو/  و التقييمات جراءإل العام والتمريض

 .تحتاجها التي الخدمة إلى

 

 بسبب معزوالً  كنت إذا المساعدة ذلك يتضمن

 الغذاء في مساعدة إلى وتحتاج اصابتك بكرونا

 والدواء
 م١٠ص الي ٨االتصال متاح يومياً من 

 أو أرسل أيميل علي ٠١٧٤٤٦٧٦٧٦٧أتصل بـ 
contactcares@sthelens.gov.uk 

 
 

 هل تأثر أطفالك بالمناخ؟

 

 وهو" Catch تطبيق" هاتفك الجوال عن في ابحث
 الخدمات لهيئة تابع مجاني محلي صحي تطبيق

 الرعاية ومقدمي لآلباء( NHS) الوطنية الصحية
 سنوات 5 سن حتى الحمل من لألطفال

 

 

 معلومات أكثر يرجي زيارة موقع: علىللحصول 

www.catchapp.co.uk  

or @catchapp_uk  

 

 

 

 

 
  
 

 
 
 
 

 على العقلية للصحة ونصائح دعم على الحصول يمكنك
 إرسال خالل من األسبوع أيام طوال الساعة مدار

 خدمة. 85258 إلى REACH كلمة إلى نصية رسالة
 أيام طوال الساعة مدار على متاحة النصية الرسائل
ا وتقدم األسبوع  واألطفال للبالغين وسرياا مجانياا دعما
 REACH  النصية المراسلة طريق عن. والشباب

 المتطوعين أحد مع التواصل يمكنحيث  85258 إلى
 التالية الخطوات لتخاذ معهم سيعملون الذين المدربين
 .بالتحسن للشعور

 
 العقلية، الصحة في أزمة من يعاني ما شخص كان إذا

 على المحلي العقلية األزمات بخط التصال فيمكنك
 المجاني الرقم على األسبوع أيام طوال الساعة مدار

08000511508 
 

 
 
 
 
 

اتخاذك   دليلك السريع إلي

اختيار سليم بشأن أمورك 

الصحية وسبل الرعاية 

 هيلينز سانتالمناسبة في 

  

كمامة  ارتداء وتذكر
 أتيت إذا للوجه طبية

 !لزيارتنا

 الوطنية الصحية الخدمات هيئة

هل تشعر باإلحباط 
 وثقل هموم الحياة؟!

 هل أنت متوتر

 تحدث إلينا

 سانت هيلينز

 ترعاك
 العيادةالذهاب الي 

 لروية الطبيب العام
 الصحة العقلية

حياةورفاهية ال  
 برعاية التصال

 سانت هيلينز



 
 
 

 

 

 

 تكون أن يجب التي الرئيسية العناصر بعض هذه

 :بك الخاصة األدوية خزانة في

 باراسيتامول،: اآللم مسكنات •

 ايبوبروفين

 الهيستامين مضادات •

 لإلسهال المضاد األدوية •

 الفموية اإلماهة أمالح •

 الهضم عسر عالج •

 بما األولية اإلسعافات مجموعة •

 الضمادات اللصقات ذلك في

 الحرارة وميزان
 

 كيفية لمعرفة www.nhs.uk موقع بزيارة قم
 المنزل في الشائعة األمراض عالج

 
 

 الصيدلي 
لتابع لك  ا

 
 

 من لمجموعة واألدوية المشورة تقديم للصيادلة يمكن

 غرفة ابه الصيدليات ومعظم البسيطة األمراض من

 موظفي مع الصحية المشكالت مناقشة يمكنك حيث

 يتطفل أحد عليكم. أن دون الصيدلية

 

 تعني عندما إخبارك على الصيادلة تدريب ويتمهذا 

 زيارة إلى بحاجة أنك منها تعاني التي األعراض 

 .الطبيب

 

 

 

 
 

www.nhs.uk/service  
search/find-a-pharmacy/ 

 
 

 

 
 

 من مجموعة بك الخاص عيادة طبيب العائلة تضم
 مثل وعالجك رؤيتك يمكنهم الذين الموظفين
 وواصف إكلينيكي وصيدلي ممارسة، ممرضة

. العام طبيبك رؤية إلى دائًما تحتاج ال قد - اجتماعي
 بك الخاص عيادة طبيبك العائلة موقع من تحقق

 .المعلومات من مزيد على للحصول

أطباء  مع األسبوع نهاية وعطلة المسائية المواعيد
 في اآلن متاحة الصحيين المهنيين من وغيرهم العائلة
 طبيبك عيادة مع تواصل. هيلينز سانت أنحاء جميع

 المعلومات من لمزيد المحلي

 
 

 

 

 

 

 

 

 مشورة أو طبية مساعدة إلى ماسة بحاجة نتأ

ا يمكنك. حياتك تهدد حالة ليست ولكنها  أيًض

 :على اإلنترنت عبر 111 إلى الوصول

 www.111.nhs.uk 
 

 ساعة 24 مدار على المدربون المستشارون يتوفر

 العالج مركز في لك موعد حجز ويمكنهم اليوم في

 االتصال أو متكررة طبيةروشتة  طلب أو العاجل

 .صحية رعاية بأخصائي
 

 

ز عالج   مرك

ة ئ ر ا ط ل ا الت  حا ل  ا

 
 365 طوال هيلين سانت في العاجل العالج مركز عملي

 غير واإلصابات األمراض لعالج السنة في يوًما

 .للحياة المهددة

 

 مواعيد العمل:

 السبت( – االثنينم )١٠ –ص ٧

 م )أيام األحد(١٠ –ص ٩
 

The Millennium Centre, 

Corporation Street,  
St Helens 
WA10-1HJ 

 
 معلومات أكثر يرجي زيارة موقع: علىللحصول 

www.sthk.nhs.uk/urgent- 
treatment-centers 

 
 

دث  ا حو ل ا ة  ر ا د  إ
رئ طوا ل ا  ٩٩٩و و

 
 

 مخصص 999 الـو والطوارئ الحوادث قسم
 مثل فقط الحياة تهدد التي واإلصابات لألمراض
 المفتوحة والكسور الدم وفقدان الصدر وألم االختناق

 
 
وفي حالة حضورك بنفسك الي  

قسم الطواري والحاالت الحرجة 
 تعتبر مول 999 برقم اتصلت أو

 حياتك،ي لع تهديًداتمثل  حالتك
 المحلية بالخدمات إخطارك فسيتم

 لك مالءمة كثراأل األخرى

 هل تعتقد أنك بحاجة 

 لزيارة طبيب العائلة؟
 

 إلي هل تحتاج
طبية أو  استشارة

 مساعدة في الحال؟
 أتصل

١١١ 

ك  ت ي و د أ ة  ن ا ز خ أل  م أ
ة ي س ا س أل ا ت  ا ج ال ع ل ا  ب


