
قسم الطوارئمقدم الرعاية الأولية

ك مقابل تلقي الرعاية الأولية،   سوف تدفع مبلغ السداد المش�ت
إذا حصلت عىل رعاية. وقد يكلفك ذلك ح�ت 50 دوالًرا. 

ورة دفع المبلغ المقتطع قبل  ك مع �ض ض مش�ت ك وتأم�ي من المرجح أن تدفع مبلغ سداد مش�ت
اوح مبلغ السداد  ن الصحي للتكاليف، والسيما إن لم تكن حالة طارئة. وقد ي�ت تغطية خطة التأم�ي

ن 50 و150 دوالًرا. ك ب�ي المش�ت

صابة أو المرض الشديد. يمكنك الزيارة عندما تشعر بالمرض وعندما تكون بصحة جيدة. ي حالة الإ
ن عليك الذهاب فقط �ن يتع�ي

ن دورك.تتصل مسبًقا لتحديد موعد. يمكنك الحضور وقتما تريد وتنتظر ح�ت يح�ي

ة ح�ت يتم إدخالك بعد الوصول ولكن عموًما سيتم  ة يس�ي  قد تنتظر ف�ت
توقيع الكشف عليك بحلول موعدك. 

قد تنتظر لعدة ساعات  قبل توقيع الكشف عليك إذا لم تكن حالة طارئة.

ي ذلك اليوم.عادة، سوف تقابل نفس مقدم الرعاية كل مرة.
سوف تقابل مقدم الرعاية الذي يعمل �ض

 من المحتمل أال يتمكن مقدم الرعاية الذي يوقع الكشف عليك سوف يّطلع مقدم الرعاية الصحية غالًبا عىل سجلك الصحي.
من الطالع عىل سجالتك الصحية. 

ن   يتعاون مقدم الرعاية معك لمتابعة حالتك المزمنة ومساعدتك عىل تحس�ي
صحتك بشكل عام.

ي منها.
ي تعا�ض

قد ال يعرف مقدم الرعاية الحالت المزمنة ال�ت

ي جاءت 
سوف يفحص مقدم الرعاية جوانب أخرى من حالتك الصحية، وليس فقط المشكلة ال�ت

ي ذلك اليوم. 
بك �ن

ي أتيت من 
 لن يفحص مقدم الرعاية سوى المشكلة الملحة فقط ال�ت

أجل معالجتها ولن يستفرس عن أمور أخرى.

إذا كنت بحاجة إىل زيارة مقدمي رعاية آخرين أو متابعة رعايتك، يمكن لمقدم الرعاية مساعدتك 
عىل إعداد خطة، والحصول عىل االأدوية المناسبة لك، وتحديد جدول لزيارات المتابعة الموىص 

. ن بها أو العثور عىل اختصاصي�ي

 عند انتهاء زيارتك ستوجه بالمتابعة مع اختصاىصي و/أو مقدم 
الرعاية االأولية لديك. قد ال يوجد أي دعم متابعة. 

ن عليك دفعه.  ن الصحي قبل الزيارة لمعرفة المبلغ الذي يتع�ي ي منطقتك، اتصل بخطة التأم�ي
ي بعض االأماكن قد تتمكن من زيارة أحد مراكز الرعاية العاجلة. إذا كانت الرعاية العاجلة متوفرة �ن

�ن

ن عيادة مقدم الرعاية وقسم الطوارئ  أوجه االختالف ب�ي
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