
 اتصل بخط العيادة 
)088-1122112(

اتصل بعيادة GZA )الرعاية 
الصحية لطالبي اللجوء( الخاصة بك.

هل أنت 
طالب لجوء؟

نعم!

 اتصل
بعيادة األطباء المناوبين.

تتم مساعدتك هناك من قبل طبيب عائلة 
أو تتم إحالتك إلى المستشفى.

الالال

 هل هناك خطر
على الحياة؟

نعم!

نعم

نعم

ال

نعم

ما الذي يمكن لطبيب العائلة الخاص بك مساعدتك به؟

اتصل عندئذ 
 بالرقم

!112 

الوقاية من األمراض، مثل 
حقنة اإلنفلونزا والتوقف عن 

التدخين

 الشكاوى 
الجسدية  

طرح أسئلة حول شكاواك  •

•   الفحص الجسدي

منح النصيحة  •

•  عند الضرورة:
فحص الدم، األشعة  •  

وصف األدوية  •  
اإلحالة إلى مقدم رعاية آخر مثل:  •  

-   أخصائي التغذية، المعالج الطبيعي، طبيب    
األسنان، القابلة

-  األخصائي في المستشفى   

اإلسعاف األولي \ العمليات 
الصغرى مثل إزالة شامة

 هل الوقت مساء اوليال
 أو أثناء نهاية األسبوع؟

 هل الوقت مساء اوليال
 أو أثناء نهاية األسبوع؟

التكاليف

•   يدفع RMA )الرعاية الصحاية لطالبي اللجوء( 
تكاليف رعايتك كطالب لجوء.

•   يجب عليك إبرام تأمين رعاية إلزامي كحامل 
لتصريح اإلقامة. ال تدفع مقابل موعد لدى طبيب 

العائلة أبدا عند وجود تأمين رعاية.
•   يجب عليك الدفع )بشكل إضافي( أحيانا من أجل 
فحص دم أو أشعة أو أدوية أو موعد لدى مقدم 

 رعاية آخر.

إذا مرضت في هولندا

ما الذي يقوم به 
 طبيب العائلة 
أثناء الموعد؟

كيف تعثر على طبيب عائلة؟

•  عبر البلدية
www.kiesuwhuisarts.nl عبر  •

 www.zorgkaartnederland.nl عبر  •

 التوتر والخوف
 وصعوبة النوم واالكتآب

التوجيه في حالة األمراض التي ال 
تزول مثل الربو أو ارتفاع ضغط 

الدم أو السكري

اتصل هاتفيا بعيادة 
طبيب العائلة.

http://www.kiesuwhuisarts.nl
http://www.zorgkaartnederland.nl


 تريد الحديث
 مع مقدم للمساعدة

•  تقيّم شدة شكواك عبر الهاتف
•   وهي حاصلة على تدريب طبي ويسمح لها 

بمنح النصيحة بنفسها
•   لديها ساعة مراجعة خاصة بها من أجل 

العالجات الصغرى
•   تحدد إن كنت تحتاج موعدا مع مقدم 

رعاية

مساعدة الطبيب

ما الذي يمكنك فعله بنفسك؟

طبيب العائلة

 •  العيش بشكل صحي والحركة واتباع نصائح الصحة 
 )Thuisarts.nl أو 

)moetiknaardedokter.nl
 •  األكل بشكل صحي 

)voedingcentrum.nl(
 •  تبادل التجارب والبحث

 عن الدعم
)refugeehelp.nl(

•   لديها ساعة مراجعة خاصة بها من أجل 
الشكاوى الجسدية

•   يسمح لها بطلب الفحوصات ووصف 
األدوية مع طبيب العائلة سوية

•   لديه ساعة مراجعة خاصة به من أجل 
الشكاوى مثل التوتر والخوف واالكتئاب

•   يسمح لها بطلب الفحوصات ووصف 
األدوية مع طبيب العائلة سوية

مقدم الدعم للعيادة في الصحة 
النفسية

الممرضة \ مقدم الدعم للعيادة

المترجمين
يجب أن يستطيع طبيب العائلة 
فهمك بشكل جيد لكي تحصل 

على المساعدة المناسبة.

لذلك فإن طبيب العائلة يشرك 
مترجما )هاتفيا( أحيانا. 

المترجمون المحترفون يكونون 
قد التحقوا بدراسة خاصة 

لمساعدة الطبيب يشكل جيد. ال 
تستعن لذلك بفرد من العائلة أو 

بأصدقاء كمترجمين.

 أي أنك ال ترى
طبيب العائلة أحيانا.

 يكون طبيب العائلة
 على علم دائما.

ما هو طبيب العائلة؟

 تتم معالجة 
شكوى واحدة في كل موعد. 

 اعمل موعدا مزدوجا 
إن كنت تحتاج إلى وقت 

 أطول.

يمكن لطبيب العائلة غالبا عالج 
 شكاواك سواء كنت
طفال أو بالغا.  

 يطلب طبيب العائلة رأيك
ويجعلك تفكر معه.

  يريد طبيب العائلة األخذ بما
 تحتاجه بعين االعتبار

بقدر اإلمكان.  يعلم طبيب العائلة أي الفحوصات 
الالحقة ضروري.

 يحيلك طبيب العائلة إن كان يجب
 أن تذهب إلى أخصائي

في المستشفى.

A

تشعر بأنك مريض

 طبيب العائلة هو
  الطبيب األول الذي تذهب إليه
من أجل شكاواك او مرضك 

 في هولندا.

 طبيب العائلة قد التحق
بدراسة مختصة 

الحقة.

عيادة طبيب العائلة

http://Thuisarts.nl
http://moetiknaardedokter.nl
http://voedingscentrum.nl
http://voedingscentrum.nl
http://voedingscentrum.nl
http://voedingscentrum.nl
http://voedingscentrum.nl
http://refugeehelp.nl
http://voedingscentrum.nl

