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 النظام الصحي في أستراليا 1.4

جميع جوانب  رونوفخشخا  اليين يات واألهيئالصحي هو مصطلح يستخدم لوصف الكثير من الخدمات والالنظام 

 خصائيينين ، والممرضات واألخصائيين ، والمستخشفيات ، وااليالرعاية الصحية. ويخشمل هيا الممارسين العام

 من الخدمات الصحية. ا االجتماعيين، والمترجمين وغيره

، أو إيا كانت بصحة جيدة خاصة إيا لم تكن خشاقة تبدو مهمة إليها والخدمات التي يمكن أن تحتاج العثور على المعلومات 

كون تحتاج الستخدام بعض الخدمات الصحية التي قد ال تقد  التهاب الكبد سي ب صاباإلنجليزية محدودة. كخشخ  م تكلغ

 . وصول إليهالديك وكيفية الرة المتوف في الماضي. من المهم أن تعرف الخدمات الصحية تهاستخدمقد ا

اخبارك  همفهم جيد لكيفية عمل النظام الصحي. يمكن لديهمالرعاية الصحية سيكون أو العامون في ممرضة الأو طبيبك 

 المستخشفيات والعيادات وغيرها من الخدمات المتوفرة في منطقتك.ب

 سيدور العاملين في الرعاية الصحية في عالج التهاب الكبد  2.4

 (GP)الممارس العام 

ى الطبيب رتعندما تكون لديهم مخشاكل صحية. عندما  العام القريب منهمطبيب الالى  ونيهبيمعظم الناس في استراليا 

الكبد أو عيادة أمراض حيلك إلى وف يسطبيبك . الج، وحول الع سيالتهاب الكبد  بخشأنمعلومات  نع هتسأليجب أن 

 أو العالج.  اتمن الفحوص إيا كنت تحتاج إلى مزيدائي خصاال

يستطيع الممارسون العاّمون وصف األدوية و األخشراف على العالجات الجديدة إللتهاب الكبد سي بالتخشاور مع الطبيب 

المخت  . سيكون بإستطاعة معظم الناس الحصول على العالج من الطبيب الممارس العام . غير إّن األخشخا  اليين 

الكبد أو من أمراض كبد أخرى أو يعانون من أمراض خشديدة أو خضعوا لعالج إلتهاب الكبد يعانون من أضرار كبيرة في 

 سي سابقاً ، فسيتم تحويلهم الى عيادات الكبد أو الطبيب المخت  من أجل المعالجة .

 أثناء استعمالة للغاي اً ن مفيدويكهيا بالقرب من منزلك أو العمل ، و يعمليتكلم لغتك ، أو طبيب عام قد تتمكن من اختيار 

 .سي عالج التهاب الكبد

يعمل لطبيب. إيا كان طبيبك ال ليدفع الميديكير مجانية ألن تكون زيارتك فإن ،  يعمل بنظام الميديكيرإيا كان طبيبك 

 .ميديكيربعض المال من السترد تدفع للطبيب أوال ثم تعليك أن ،  بنظام الميديكير

 الكبد  اتعياد

توجد عيادات الكبد داخل المستخشفيات و هي توفر العالج و خدمات الدعم لألخشخا  اليين يعانون من تليف )ضرر(  

  الكبد الناتج عن إلتهاب الكبد أو اليين خضعوا سابقاً لعالج إلتهاب الكبد سي أو لديهم مخشاكل صحية أخرى . 
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نفسك لتحديد موعد ، بالعيادة ب. يمكنك االتصال )الريفية( واإلقليميةالكبد في المناطق الحضرية عيادات أمراض وجد ت

 ، إن وجدت.  فح  الدم ونسخة من نتائج طبيبك العاممن  الةحلخطاب إستحتاج الموعد ولكن لحضور 

 االخصائي

هناك متخصصين في  سياللتهاب الكبد بالنسبة في مسألة صحية.  اً خاصتدريباً هو اليى تدريب  ائيخصاالطبيب ال

طبيب ال لرؤيةفي القطاع الخا . البعض اآلخر في عيادات الكبد ويعملون  ائيينخصالكبد. بعض هؤالء االأمراض 

 سبق.من طبيبك وأخي موعد مخاصة بك  إحالةمخت  يجب أن يكون لديك ال

ة الخاصة بك. في بداية على كل مرحلة من مراحل العالج والرعايالطبيب االخصائي  خشرفسوف ي  ،  كأثناء عالج

بنفسك ،  تكناقش معك كيفية إدارة صحيتعرف على التاريخ الطبي الخا  بك ؛ ي: االخصائي على دورك يخشتمل عالج

النتائج معك. بعد يلك ، لك ويناقش اختبارات خصائي سوف يطلب اجراء خيارات العالج الخاصة بك. اال معك ناقشيو

 العالج.  خيف الكبد إيا قررت عدم اائوظابعة متأو  كيخشارك في االخشراف على عالج

 تكلفة الكخشف الطبي.لدفع  وبالتالي لن تكون مضطراً يعملون بنظام الميديكير الكبد عيادات في االخصائيون 

لمرضى اليين ل يقبل العمل بنظام الميديكير. البعض يعملون بنظام الميديكيرال  ةالخاصعيادات في ال االخصائيينمعظم 

 الرعاية الصحية. بطاقاتحملون ي

 (طبيب مسجلاخصائي تحت التمرين )

من  طبيب المسجل بدالً ال. في بعض األحيان ، قد ترى ائيخصأصبح يمزيد من التدريب لاليي يقوم بمسجل هو الطبيب ال

 .ائيخصعمل تحت إخشراف مباخشر من االيالمسجل الطبيب في زيارة عيادة الكبد.  تكونعندما  ائيخصاال

  ممرضةال

يختلف دور الممرضات في عيادات الكبد المختلفة . تقوم الممرضات في بعض العيادات بأعطائك المعلومات عن إلتهاب 

الكبد سي و إيضاح عملية عالجك عالوة على مساعدتك في التعامل مع األثار الجانبية . قد تقوم الممرضة ، في عيادات 

 . Fibroscan  الدم أو فح  الفايبروسكان أخرى ، بأجراء التقييم األولي لك و إجراء فحو

 المترجمون الشفويون 

يمكن لمترجمي الرعاية الصحية أن يتواجدوا معك أثناء مواعيدك مع الطبيب أو الممرضة أو مع الموظفين الصحيين 

 ما لآلخر.كمنالرعاية الصحية كل تقوله أو يقوله العاملين في تفسير كل ما هى مهمة المترجم المخشاركين في رعايتك . 

 عند تحديد موعدك الطبي ، أخبر موظفة األستقبال إيا كنت تحتاج الى مترجم .

 مترجم يمكنك : الطريقة. من خالل  ةفي النقاش بأيعطي رأياً مترجم ال يال 

   فهم كل ما يقال لك 

  اً من أن كل ما تقوله سوف يكون مفهومالتأكد  

  طرح أسئلة والحصول على اجابات 
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  جراء االختباراتادرا على فهم والموافقة على العالج أو اكون قتأن . 

. يمكن أن تخشعر الحساسة صحيةالخشخصية أو مور الألفي امترجمين ، وخصوصا  وجودكثير من الناس ال يرغبون في 

التهاب الكبد أنك مصاب بال يعرف لك يكون صديق ربما ، أو  بالقلق من ان المترجم سيكون خشخ  تعرفه في مجتمعك

 . وصيتكحمي المترجمين خصيأن  يجبسائر المهنيين في مجال الرعاية الصحية ، مثل . سي

الخاصة بك ، المعلومات أهمية الحفاظ على سرية  واقد ال يدرك -تفادي وجود اخشخا  ليسوا مترجمين مؤهلين  اً دائم

 تصطحبطبية( بخشكل صحيح. يمكن أن المعلومات الفي تفسير المعلومات )خاصة  يندربكونوا مومن غير المحتمل أن ي

 لك.  رجمواتي. ولكن األصدقاء واألقارب ينبغي أال زيارتكخالل معك صديق أو قريب 

قدم الرعاية موبين يتم توفير خط هاتفي بينك الهاتف متاحة أيضا في أي مكان في استراليا. خدمة الترجمة عن طريق 

الخدمة لك تالهاتف( ، ويمكنك استخدام ب ةترجمال)خدمة  TIS مؤهل. وتسمى هيه الخدمةالمترجم بين الالصحية و

 حجزها مسبقا.ت. الخدمة مجانية ، وليس بالضرورة أن 131 450باالتصال بهاتف رقم 

 األخصائي األجتماعي و المستشار

حصولك على دعم من األصدقاء و العائلة و الخشريك مهم جداً ، و لكن قد تحتاج أحياناً للتكلم مع خشخصاً يفهم مايا يعني 

الكبد  أمراضالكثير من الخدمات مثل مجالس التهاب الكبد ، المستخشفيات وعيادات . أن تكون مصاباً بإلتهاب الكبد سي 

 سي و عن عالجك .عن التهاب الكبد معهم اخصائيين اجتماعيين يمكنك التحدث لديهم 

وفر لك فرصة ترة اخشستحياتك. بدال من يلك ، اال احتمالاجتماعي ال يعني انك ال تستطيع اخصائي رؤية مستخشار أو 

. األمر متروك لك التخاي قرار إيا كنت ترغب في كللحديث عن مخشاعرك وإيجاد حلول لبعض التحديات التي قد تواجه

  رة.اخشستاالطلب 

 جتماعي يمكن أن : اال ائيخصاالأو المستخشار 

 ساعدك على العثور على الخدمات المناسبة ؛ ي 

  تقديم الدعم العاطفي ؛ 

  التخشخي  ؛ تبلغه باليي في تحديد من مساعدتك 

 مقابالتيهب معك إلى بعض الي  

 .خشرح ما ال تفهمه 

 اخصائي التغذية

مختلفة الحتياجات االلكثير من باألنظمة الغيائية لوصوا يوالتغيية. وبالنسبة للطعام لناس ينصحون االتغيية اخصائيو 

)مثل السكري ، وتقليل الوزن ، زيادة الوزن ، مخشاكل في القلب ، والحساسية ، واضطرابات األكل ، وارتفاع نسبة للناس 

 .سيب الكبد المزمن ن بخشكل جيد مع التهاييخشاعللمتكون يات قيمة خاصة يالكولسترول في الدم( ، وهيا يمكن أن 

 تذكر : 

اطلب الرعاية الصحية في اعطاء المعلومات بطريقة يمكن فهمها. ايا كان هناك خشيء ال تفهمه ، مقدمي  مسؤوليةانها 

 المعلومات أو اطلب مترجم. تكرار 
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يخشمل الطب وهيا  -تأخيها مخشاكل صحية سابقة أو حالية ، وكيلك أي أدوية  ةتخبر طبيبك عن أي أن مسؤوليتكإنها 

 ب ، والفيتامينات والمكمالت الغيائية اعخشاألبمثلي ، والعالج عالج الالتقليدي ، والوخز باإلبر ، وال

الكبد ، أخصائي أمراض الرعاية الصحية ، وخصوصا  العاملين فيدع  كموعدالحضور لإيا كنت غير قادر على 

 في أقرب وقت ممكن. ون يلكعرفي

 تؤثر على وضعي للهجرة؟ سيهل اصابتي بالتهاب الكبد  3.4

ك لدى مركز الهجرة في استراليا. ومع يلك ، جميع المتقدمين للحصول وضعؤثر في ي يجب أن ال سيوجود التهاب الكبد 

 أخشعةعنل ة. ويخشمل يلك اختبار فيروس نق  المناعة البخشرية ويصحبعض الخشروط ال يهمعلى اإلقامة الدائمة تطبق عل

لحصول على مخشورة قانونية من وكيل هجرة امعقدة. ومن المهم  ةدائملاة ماقاال. القوانين واللوائح بخشأن على الصدر

 من االعتماد على األسرة أو األصدقاء. مؤهل بدالً 

 


