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 الوصول إلى الرعاية في الوقت المناسب
 

نريد التأكد من تلقيك للرعاية التي تحتاجها في الوقت المناسب. يوضح المخطط أدناه المدة التي عادة ما تنتظر خاللها لرؤية 
 طبيبك عندما تتصل لتحديد موعد. 

 

 يمكنك الحصول على موعد خالل... نوع الزيارة أو العالج

 ساعة 24 911زيارة غرفة الطوارئ أو االتصال برقم 

 ساعة 24 زيارات )مرضى( عاجلة

 ساعة 48 رعاية عاجلة للخدمات التي ال تتطلب تصريًحا مسبًقا

 ساعة 96 رعاية عاجلة للخدمات التي تتطلب تصريًحا مسبًقا

 أيام عمل 10 غير عاجلةرعاية أولية 

 يوم عمل 15 استشارات غير عاجلة أو إحاالت متخصصة

نفسية من غير   رعاية غير عاجلة من مقدم خدمات صحة
 األطباء

 أيام عمل 10

رعاية غير عاجلة لتشخيص أو عالج إصابة أو مرض أو 
 حالة صحية أخرى

 يوم عمل 15

يوًما تقويمًيا بعد التسجيل أو في إطار إرشادات  120 شهًرا 18تقييمات الصحة األولية لألطفال األقل من 
American Academy of Pediatrics  األكاديمية(

 األمريكية لطب األطفال(، أيهما أقل

شهًرا  19تقييمات الصحة األولية لألطفال األقل من عمر 
 عاًما 20حتى 

 يوًما تقويمًيا بعد التسجيل 120

 يوًما تقويمًيا بعد التسجيل 120 عاًما وأكبر 21الغين بعمر تقييمات الصحة األولية للب

 يوًما 14 عاًما 20زيارات الرعاية الوقائية لألطفال األصغر من 

 يوًما  14 عاًما وأكبر 21الرعاية الوقائية للبالغين بعمر 

 يوًما 30 الفحوصات الطبية الروتينية

 
 لتلقي الرعاية قبل الوالدة وبعدها: يوضح المخطط أدناه المدة التي تنتظرين خاللها

 

 يمكنك الحصول على موعد خالل... نوع الموعد

 أيام 7 الثلث األول والثاني من الحمل

 أيام 3 الثلث الثالث من الحمل

 أيام 3 الحمل عالي المخاطر

 يوًما بعد الوالدة 56إلى  21من  بعد الوالدة

 
لخدمات المترجمين الفوريين خالل موعدك، فإننا نقدم خدمات الترجمة بلغتك ولغة اإلشارة. اتصل برقم   إذا كنت بحاجة

 هاتف مركز رعاية العمالء الموضح في بطاقة هويتك للحصول على خدمات المترجمين الفوريين.
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