COMMUNITY HEALTH PLAN
TM

of Washington

The power of community

غرفة الطوارئ والرعاية
العاجلة والرعاية الصحية عن
بعد:إىل أين أذهب؟

عندما تكون لديك مشكلة طبية،
يمكنك الحصول عىل الرعاية من خالل
عدة طرق .اكتشف أيهما مناسب
الحتياجاتك.

الرعاية العاجلة

الرعاية ف ي� حاالت يغ� الطارئة
أ
أ
ت
ال� قد تذهب فيها إىل تلقي الرعاية العاجلة:
بعض المثلة عىل بعض الوقات ي
التواء أو تمزق
يستيقظ طفلك ف ي� منتصف الليل مصابًا
بالحمى أو القيء
ألم المعدة
لديك مشكلة تريد مراجعة طبيب الرعاية أ
الولية
ي ت
ال� قد تحتاج إىل غرز
الجروح
بشأنها ،لكنه يغ� متوفر
الصغ�ة ي

عىل مدار الساعة ،وطوال أيام أ
السبوع

المستشفى/غرفة الطوارئ
خط�ة أو أعراض تهدد الحياة
إصابات ي
أ
ت
ال� تحتاج إىل رعاية طارئة هي:
بعض المثلة عىل المشكالت ي

حروق بليغة

ضيق ف ي� التنفس

حوادث السيارات

ألم ف ي� الصدر

محاولت النتحار

آلم شديدة ف ي� المعدة

عىل مدار الساعة ،وطوال أيام أ
السبوع

نزيف ل يتوقف

مقدم الرعاية أ
االولية

الرعاية ف ي� حاالت يغ� الطارئة
المثلة لزيارة مقدم الرعاية أ
بعض أ
الولية الخاص بك:
للرعاية الروتينية ،مثل الفحوصات والتطعيمات
إدارة مرض مزمن

أ
أخصا�
إذا كنت بحاجة إىل إحالة لرؤية
ي
لديك مشاكل مثل الحساسية الخفيفة أو الزكام

تختلف ساعات العمل ،وقد ل تشمل اللياىل أو عطلت نهاية أ
السبوع
ي

الرعاية ت
االف�اضية
رعاية يغ� طارئة عن طريق الهاتف أو مكالمة الفيديو

اف�اضية؛ قد يعرضها عليك طبيب الرعاية أ
تقدم  CHPWرعاية ت
أيضا
االولية الخاص بك ً
أ
ال� يمكن معالجتها بع� الرعاية ت
ت
الف�اضية:
بعض المثلة عىل المشكالت الصحية ي
التهاب باطن ي ف
الع�
ال�د والنفلونزا
ب
إلتهاب الحلق
ألم المعدة

الحساسية

طفح جلدي
أ
ت
ال� تُرصف بوصفة طبية
الدوية ي

عىل مدار الساعة ،وطوال أيام أ
السبوع

خط المساعدة التمريضية
رعاية يغ� طارئة بع� الهاتف

أسئلة عن الصحة العامة أو رعاية أ
االطفال أو تعاطي المخدرات
أ
ف
ت
ت
تعا� منها
نصيحة بشأن الرعاية إ
ال� ي
ال� تحتاجها بنا ًء عىل االعراض ي
االضافية ي
اتصل بنا عىل مدار الساعة طوال أيام أ
السبوع عىل الرقم  :TTY( 1-866-418-2920اطلب رقم )711
للعثور عىل الطبيب المناسب الحتياجاتك الصحية ،قم بزيارةchpw.org/find-a-doctor/ :

ن
صباحا ت
ح�  5:00مسا ًء ،من
إذا احتجت إىل مكان إقامة ،أو كنت بحاجة لمستندات بلغة أو تنسيقات أخرى ،يرجى التصال بالرقم
المجا� ) 1-800-440-1561 (TTY: 711من الساعة ً 8:00
ي
أ
ن
الثن� إىل الجمعة .تمتثل  Community Health Plan of Washingtonلقو ي ن
ين
تم� عىل أساس العرق أو اللون أو الصل القومي أو العمر أو إالعاقة
ان� الحقوق المدنية الفيدرالية المعمول بها ول ي ّ
أ
أ
ن
ن
ش
المحارب� القدامى الذين تم ت�يحهم ب�ف أو
للتمي� بسبب العرق أو العقيدة أو اللون أو الصل القومي أو الجنس أو
ي
أو الجنس .بموجب قانون واشنطن ،يحق للشخاص عدم التعرض ي
الوضع العسكري أو الميول الجنسية أو وجود أي إعاقة حسية أو عقلية أو جسدية أو استخدام كلب إرشاد مدرب أو حيوان خدمة من ِقبل شخص من ذوي الحتياجات الخاصة.
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-440-1561 (TTY: 711). ATENCIÓN: si habla español, tiene a
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