
العمل مع فريق رعايتك الصحية

هناك مجموعة من محترفي الرعاية الصحية الذين قد يشاركون في املساعدة على التحكم بالتهاب 
املفاصل الذي تعاني منه. هذه الورقة تلّخص ما يقوم به كل من أعضاء فريق رعايتك الصحية 
وكيف جتدهم. كما تضم نصائح عن كيفية حتقيق أكبر فائدة من زياراتك للمحترفني الصحيني.

املمارس العام )GP أو الطبيب احمللي(
أن يكون  الصحية. ويجب  لتقدمي رعايتك  املصدر األساسي عادة  GP هو  إن 
أول نقطة اتصال بشأن أية مخاوف لديك بخصوص التهاب املفاصل أو القضايا 
الصحية األخرى. وهو يستطيع املساعدة في تنسيق رعايتك الصحية إجمااًل، 
مبا في ذلك اإلحاالت إلى اختصاصيني إذا لزم األمر. وقد يكون لديه أيضًا ممرض 
ممارس. يستطيع املمرض املمارس تقدمي معلومات وتنسيق رعايتك مع أعضاء 

فريق رعايتك الصحية اآلخرين.

االختصاصيون الطبيون
يستطيع GP إحالتك إلى اختصاصي مناسب. وقد يوصي GP لك باختصاصي، 
أو قد ترغب في اختيار اختصاصي بنفسك. ومعظم االختصاصيني يستقبلون 
املرضى إما في مستشفيات حكومية أو في عيادات خاصة. وقد يستوفون رسومًا 
لقاء معاينتك إذا كانوا يعملون خارج نظام املستشفيات احلكومية. وقد يكون 
باإلمكان استعادة جزء من هذا الرسم أو معظمه عن طريق مديكير. استفسر عن 
الكلفة احملتمل استيفاؤها عند حتديد املوعد. إذا كانت الكلفة مشكلة ابحث 

.GP األمر مع
في  مختص  طبيب  الــرومــاتــيــزم  اختصاصي  الروماتيزم:  •   اختصاصي 
تشخيص اضطرابات املفاصل والعضالت والعظام ومعاجلتها طبيًا.  قد حٌتال 
كنت  إذا  أو  واضح  غير  أعراضك  سبب  كان  إذا  روماتيزم  اختصاصي  إلى 
مصابًا بنوع من التهاب املفاصل يحتاج إلى رعاية تخصصية.  للمزيد من 
املعلومات، مبا فيها معلومات عن كيفية العثور على اختصاصي روماتيزم، 
زر  أو   )02( الرقم 2334 9252  على  للروماتيزم  األسترالية  باجلمعية  اتصل 

www.rheumatology.org.au املوقع
•   اختصاصي جراحة العظام: يختص جراح العظام في تشخيص اضطرابات 
معك  اجلــراح  سيناقش  جراحيًا.  وعالجها  واملفاصل  والعضالت  العظام 
احتياجك للجراحة وغيرها من خيارات إدارة احلالة. للمزيد من املعلومات، 
مبا فيها معلومات عن كيفية العثور على اختصاصي جراحة العظام، اتصل 
باجلمعية األسترالية جلراحة العظام على الرقم 8000 8071 )02( أو زر املوقع 

www.aoa.org.au

محترفو الصحة ذو الصلة
بالتهاب  التحّكم  في  أيضًا  أوصافهم  التالية  الصحة  محترفو  يساعدك  قد 

املفاصل لديك:
يقدمون  وهم  والتغذية.  الطعام  في  خبراء  هم  التغذية  •   اختصاصيو 
الغذائية  واألنظمة  ــوزن  ال وتخفيف  الصحي  األكــل  بشأن  مشورات 
اختصاصي  على  للعثور  السّكري.  مثل  معينة  طبية  حلاالت  املناسبة 
الرقم  على  التغذية  الختصاصيي  األسترالية  باجلمعة  اتصل   تغذية 
942 812 1800  أو استعمل خدمة "اعثر على اختصاصي تغذية" على 

www.daa.asn.au املوقع
•   معاجلو وظائف اجلسم )OT( يستطيعون إطالعك على طرق جلعل أعمال 
حياتك اليومية كالطبخ واالستحمام أسهل، فضاًل عن تقدميهم نصائح 
معاجلي  أحد  على  للعثور  املفيدة.  واملعدات  املساعدة  أجهزة  بشأن 
وظائف اجلسم اتصل باجلمعية األسترالية ملعاجلي وظائف اجلسم على 
وظائف  معالج  على  "اعثر  خدمة  استخدم  أو   1300 682 878 الرقم 

www.otaus.com.au اجلسم" على املوقع
التي  تلك  )ســواء  أدويــتــك  فهم  في  مساعدتك  ميكنهم  •   الصيادلة 
تشتريها بوصفة طبية أو بغير وصفة طبية( وميكنهم تقدمي املشورة لك 

حول استخدامها بصورة مأمونة وصحيحة.
التمارين  ممــارســة  بــشــأن  نصحك  ميكنهم  الطبيعيون  •   املعاجلون 
عالجات  يستخدمون  قد  أنهم  كما  ــم.  األل تخفيف  وطــرق  والــقــوام 
معالج  على  للعثور  وعضالتك.  مفاصلك  مــرونــة  على  للمحافظة 
الرقم على  الطبيعيني  للمعاجلني  األسترالية  باجلمعية  اتصل   طبيعي 
  622 306 1300 أو استخدم خاصية "اعثر على معالج طبيعي" على املوقع

www.physiotherapy.asn.au

األقدام. وبإمكانهم  التي تؤثر على  باحلاالت  •   خبراء األقدام يختصون 
واملــقــّومــات  بــاألظــافــر  واالعــتــنــاء  وســواهــا  األحــذيــة  بشأن  مساعدتك 
)احلشيات الداخلية لألحذية(. للعثور على خبير أقدام اتصل باملجلس 
أو   )03(  9146  3111 الرقم  على  ــدام  األق خلبراء  اآلسيوي  األسترالي 
www. استخدم خاصة "اعثر على خبير أقدام" على املوقع اإللكتروني

apodc.com.au

Working with your healthcare team (Arabic)

لالتصال مبكتب التهاب املفاصل احمللي اخلاص بك:
www.arthritisaustralia.com.au  1800 011 041

ARTHRITIS
INFORMATION SHEET

1800 011 041 www.arthritisaustralia.com.au
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التي  بــاملــراجــع  كاملة  قائمة  على  احملــلــي  املفاصل  التهاب  مكتب  مــن  احلــصــول  ميكن  املــصــدر:    .2015 مــايــو  استعرض   .2007 أستراليا  املفاصل  التهاب  ملؤسسة  محفوظة  الطبع  حــقــوق   ©
 Australian Practice Nurses Associationو  Australian Physiotherapy Associationو  Australian General Practice Network من  كل  النشرة.ساهم  هــذه  إعــداد  في   اسُتخدمت 
وPharmaceutical Society of Australia وRoyal Australian College of General Practitioners في إعداد نشرة املعلومات هذه.وقد قدمت وزارة الصحة باحلكومة األسترالية متوياًل لدعم هذا املشروع.

•  فّكر في األسئلة التي تريد طرحها ودّونها قبل زيارتك.
اختبارات  أية  ونتائج  السينية  األشعة  صور  املعاينة  إلى  دائمًا  معك  •   خذ 

تتعلق بحالتك.
•   فّكر في موضوع اصطحاب أحد أفراد العائلة أو صديق كي يسمع هو أيضًا 

ما يدور خالل املعاينة.
لم  معلومات  أية  لك  يشرح  أن  الصحي  احملترف  أو  طبيبك  من  •   اطلب 

تفهمها.
•   ال تتردد في طرح األسئلة، خصوصًا املتعلقة بفوائد العالجات وتأثيراتها 

اجلانبية وتكاليفها.
•   أخبر طبيبك أو احملترف الصحي إذا كنت بحاجة لوقت للتفكير أو لبحث 

أي أمر مع أفراد عائلتك.
•  اكتب أية معلومات أو تعليمات هامة يتم تقدميها لك.

•   استفسر من طبيبك أو احملترف الصحي عن اجلهة التي ميكنك أن تعرف 
املزيد عن حالتك أو عالجك منها.

اتصل مبكتب التهاب املفاصل احمللي للحصول على مزيد من 
نشرات املعلومات عن التهاب املفاصل.

أية مشاعر صعبة  مع  للتعايش  تعليمك طرقًا  النفس يستطيعون  •   علماء 
حتس بها نتيجة التهاب املفاصل. للعثور على عالم نفس اتصل باجلمعية 
www. األسترالية لعلماء النفس على الرقم 497 333  1800 أو زر املوقع

psychology.org.au

الصلة وكم سيتكلف  الصحة ذوي  زيارة محترفي  أين ميكنني 
ذلك؟

إذا قام املمارس العام اخلاص بك بتحويلك إلى أحد محترفي الصحة كجزء من 
خطة الرعاية، فقد يكون بإمكانك احلصول على ما يصل إلى خمس جلسات 

سنويًا ممولة من قبل ميديكير. اسأل املمارس العام عن املزيد من املعلومات.
•   النظام العام: يتوفر معظم محترفي الصحة في نظام الصحة العام )على 
سبيل املثال في مركز صحة املجتمع أو مستشفى عام(. كثيراً ما يوجد 
ما تكون  إلى حتويل من ممارس عام. عادة  ما حتتاج  انتظار، وعادة  قائمة 

خدماتهم مجانية أو قليلة التكلفة.
في  هــؤالء  الصحة  محترفي  من  أي  استشارة  ميكنك  اخلــاص:  •   النظام 
االستشارة  تكلفة  تختلف  عام.  ممارس  من  حتويل  بدون  خاصة  عيادات 
إلى  دوالر   30 بني  ما  تتكلف  وقد  الصحة  محترف  نوع  اخلاصة حسب 
100 دوالر.  ميكن تغطية تلك التكاليف جزئيًا من قبل التأمني الصحي 

اخلاص.

كن مستعدًا
للحصول على أقصى فائدة من زيارتك للطبيب أو محترف الصحة اآلخر من 

املهم أن تكون مستعداً. فيما يلي بعض النصائح:
اللغة  •   عند حتديد موعد اطلب مترجمًا إذا كانت لديك صعوبة في فهم 

اإلنكليزية.

ميكن أن يساعدك فريق الرعاية الصحية اخلاص بك على إدارة التهاب املفاصل لديك.
تعلم طرقًا للعمل بشكل فّعال مع فريق رعايتك الصحية.

تتوفر معلومات وتوعية ودعم لدى مكتب التهاب املفاصل احمللي لألشخاص املصابني بالتهاب املفاصل.
www.arthritisaustralia.com.au   1800 011 041   خط املساعدة

إبراء من املسئولية: نشرت مؤسسة التهاب املفاصل األسترالية هذه النشرة بغرض تقدمي املعلومات فقط وال يجب استخدامها بداًل من املشورة الطبية.

1800 011 041 www.arthritisaustralia.com.au

1633_English Template.indd   1 18/3/10   2:11:48 PM


