
 
 

 

 (.www.hse.ieأيرلندا )هي المنظمة المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية في  HSEإن 

 

 

 

 
 

 إسعاف الطوارئ سيارات 

 ال تتصل بسيارة اإلسعاف "إال" إذا كان الموقف ينطوي على حالة طبية طارئة تهدد الحياة. 

 999أو  112اتصل على الرقم 

 

 

 . اصطحب بطاقتك الطبية معك. 066-7184000هاتف رقم  University Hospital Kerryمستشفى 

 

 

 

 طبيب األسرة )الممارس العام( 

 

 العام طبيبًا لألسرة.يعين الممارس 

 اصطحب بطاقتك الطبية معك بجميع المواعيد الطبية.

 
 

 ولزيارة الطبيب/الممارس العام المختص بك، فمن األهمية أن تتصل لتحدد موعدًا. 

 وإذا كان استفسارك ملًحا، فيرجى إخبارهم بذلك عبر الهاتف.

 

 وسيسألونك عن اسمك وتاريخ مولدك. 

 

ارس العام حاجتك إلى تناول الدواء، فعليك التوجه إلى الصيدلية / الكيميائي الصيدالني. وإذا قرر الطبيب/المم

 
 

 بعض المعلومات حول الخدمات الطبية في ترالي 

http://www.hse.ie/
http://www.google.com/url?url=http://traleetoday.ie/teenager-transported-cork-hospital-vital-treatment/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwimofCJ-qvMAhWcHsAKHbcuBTgQwW4IGDAB&usg=AFQjCNFwNGif4ILAtAsEbknoe2-mznHJjg
http://www.google.com/url?url=http://www.shutterstock.com/s/pharmacy+shop/search.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwirgNHv_anMAhXmLcAKHZ0hAEUQwW4IJDAH&usg=AFQjCNH8cOlepkipHx6-SPIxsM_I0KrTQA


بأيام االثنين إلى   18:00من بعد الساعة  335999 1850على الرقم  SOUTHdocيرجى االتصال بـ 

 الجمعة وفي عطلة نهاية األسبوع والعطالت العامة.

 

 
 

ليخبرك بالموعد( وستتحدث إلى أحد أفراد طاقم التمريض، )الذي سيحصل على التفاصيل الخاصة بحالتك وسيتصل بك  

 في ترالي.  SOUTHdocلتأتي إلى 

 

 .SOUTHdocيرجى قراءة النشرة المطبوعة واالطالع على توجيهات الوصول إلى 

 

 

 عيادات الممارسين العامين التالية في ترالي: تتوفر 

 

 

 (Michelle Cooper)د. ميشيل كوبر  •

17 Ashe St, Tralee 066-7126269 

 

 (Bridget O Brien)د. بريدجيت أوبرين  •

59 Boherbee, Tralee 066-712 4744 
 

  Brandon Medical Centre, Basin Rd, Traleeد. جون كينيث هولمز،  •

066-7181344 
 

 (Michael McGrath)د. مايكل ماكجراث   •

Carraig Medical Centre, 5 Gas Terrace, Tralee 

• 7120844 - 066 
 

 (Maurice O Halloran)د. موريس أوهالوران  •

Oakpark Medical Centre, Oakpark, Tralee 066-7126255 
 

  (Joe Arthurs)د. جو أرثورس  •

Oakpark Medical Centre, Oakpark, Tralee 066-7126255 
 

 (Caitriona D’Arcy)د. كاترينا دارسي  •

Oakpark Medical Centre, Oakpark, Tralee 066-7126255 
 

 (David Buckley)د. ديفيد باكلي  •

 36 Ashe St, Ashe St Clinic, Tralee 066 7125611 

 

 (Caitlin O Connor)د. كاتلين أوكونور   •

 The Tralee Medical Centre, St Brendan’s Park, Tralee 066-7122677 
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 الصيدلية 

 

 

 
 

تبيع الصيدليات أو الكيميائيون الصيادلة في أيرلندا المواد الطبية األساسية ومسكنات اآلالم التي تباع دون وصفة طبية 

 )مثل مركبات الپاراسيتامول( وأدوية السعال ونحوه.  

 

ية/الكيميائي  إذا قدم لك الطبيب/الممارس العام المختص بك وصفة طبية باألدوية، فاصطحب هذه الورقة معك إلى الصيدل

 الصيدالني.

 

 وستصرف لك الصيدلية الدواء. ويرجى أن تطلب من الصيدالني أن يوضح لك عدد مرات تناول الدواء وجرعته.

 

 تكاليف األدوية الموصوفة

إذا كانت لديك بطاقة طبية، تكون األدوية الموصوفة لك والتي تحصل عليها من الصيدلية في أغلب األحيان مجانية.  ومع  

)لكل منتج طبي موصوف لك. اصطحب بطاقتك الطبية معك. وسيكون الحد   يورو 2.50سيتعين عليك دفع تكلفة ذلك، 

 يورو. 25.00األقصى للمبلغ المدفوع شهريًا هو 

 

 

 

. ويفتح 18:00إلى الساعة  9:00تفتح معظم الصيدليات / الكيميائيين الصيادلة من االثنين إلى السبت من الساعة  

بالكيميائيين الصيادلة الذين   SouthDOCالكيميائيون الصيادلة الموجودون بمراكز التسوق الكبيرة أيام األحد، وستبلغك 

 يفتحون متاجرهم أيام األحد.
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 ألسنانأطباء ا

 

 

 عاًما  16األطفال دون سن 

 

أثناء المدرسة. ولن تصل هذه الخطابات على الفور  HSEسيتلقى األطفال خطابًا من طبيب األسنان التابع لمنظمة 

 وستعتمد على الفصل الذي يوجد به طفلك.

 

 ويعتبر الحضور لهذه المواعيد مهًما للغاية. وهي مجانية.

 

والموجودة في مويدرويل، أيام   HSEفي الحاالت الطارئة، يرجى التوجه إلى عيادة طب األسنان الخاصة بمنظمة 

 . 066- 7122912هاتف  صباًحا؛ 9:00االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 

 

 

مقابل خدمات طبيب  إذا لم يحضر طفلك في هذا الموعد واحتاج إلى فحص طبي في وقت آخر، يتعين على الوالدين الدفع 

 أسنان خاص.

 

 البالغون 

 

نظام خدمات عالج طب  يتعين على البالغين الحاملين لبطاقة طبية التسجيل لدى طبيب أسنان خاص يعمل تحت مظلة 
 . األسنان

 

 وبكل عام ميالدي، يحق للبالغين الحاملين لبطاقة طبية الحصول على 

 فحص واحد  •

 حشو مرتين   •

 الخلع  •

 

رسوم ألي عالجات أخرى وتشمل األعمال التجميلية وعالج قناة جذور الضروس والضواحك التي ترغب  وستتحمل أي 

 في الحصول عليها.

 

 .HSEسنوات بموافقة مسبقة من  5ويمكن توفير أطقم األسنان كل 

 

 ويتاح تنظيف األسنان مجانًا لألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية معينة فحسب. 

 

 ( في ترالي:DTSSأطباء األسنان المدرجين بنظام خدمات عالج طب األسنان )وإليك بعض 

 

 Kannily House Lissnearla 7198808 066 ( Paul Murnalمورنال ) بول  

 ( Gerard Hillهيل ) جيرارد 

Ashe Street 

Clinic 

Ashe 

Street, 

Tralee 7125611 066 

 

 7 Cathair Dannan (Hannah Flynnفلين )  هانا 

North 
Circular 

Rd 7125400 066 

 7 Cathair Dannan (Seamus Flynnفلين ) شيموس

North 
Circular 

Rd 7125400 066 



 جرونيا 
 Grainneمولكير )

Mulcare ) 7 Cathair Dannann 

North 
Circular 

Rd 7125400 066 

 إيفا  
 Aoife Niني كونتشوبير )

Chonchubhair) 11 Sraid Denni Tra  Li 7121457 066 

 ماركوس
 Marcus Macماك دومهنيل )
Domhnaill) 11 Sraid Denni Tra  Li 7121457 066 

 25 Pembroke St., Tralee 27200 06671 ( Colette Brassilبراسيل ) كولت 

 The Mall Tralee 7121121 066 (Richard Chuteتشوت ) ريتشارد 

 Day Place Tralee 7121275 066 (Michelle Frostفروست ) ميشيل

 ( Siti Ibrahimإبراهيم ) ستي
Fairies Cross 

Medical Centre Tralee 7117121 066 

 (Denis Manganمانجان )  دينيس 
20 Milkmarket 

Lane Tralee 7121899 066 

 كولم 
 Colmأولوجهلين )

O'Loghlen) 3 Bridge Place Tralee 7123315 066 

 كولم 
 Colmأولوجهلين )

O'Loghlen) 3 Bridge Place Tralee 7123315 066 

 34 Ashe St Tralee 7122329 066 (Thomas Quilterكويلتر ) توماس

 توماس
 Thomasتوومي )

Twomey ) 17 Ashe Street Tralee 7120229 066 

 سوزان
 Susan Vanفان دير ميرفا )
Der Merwe ) 3 Bridge Place Tralee 7123315 066 

 إيفا 
 Aoife Niني كونتشوبير )

Chonchubhair) 
Colette Brassil, 
Dental Surgery 

25 

Pembroke 

St, Tralee 7127200 066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المجتمعية HSEخدمات 

 

 

- .Rathass, Tralee Co. Kerryتوجد العديد من الخدمات الصحية والمواعيد التي تحتاج لحضورها في 

 17:00إلى الساعة  9:00؛ أيام االثنين إلى الجمعة من الساعة 066-7184500

 

 

 

 066 - 7195676(: هاتف PHNطاقم تمريض الصحة العامة )

 صباًحا  10:30إلى االساعة  9:30من الساعة  

 

من الرضع حديثي الوالدة إلى كبار السن. كما أنهم يقدمون  -ويعمل طاقم تمريض الصحة العامة مع جميع أفراد المجتمع 

مجموعة واسعة من الخدمات. وقد يزورونك في المنزل أو يطلبون منك الحضور إلى عيادتهم بالمركز الصحي المحلي.  

 وتكون هذه الخدمات مجانية.

 لة على خدمات األطفال:تتضمن األمث

بعد والدة الرضيع؛ تقديم نصائح بشأن النظام الغذائي والتغذية وإرضاع الوليد والتطعيمات والفحوصات الخاصة   •

 بتطور النمو واختبارات النظر والسماع في المدرسة. 

 بولأعوام( إلى العيادة المختصة بسلس ال 4إحالة حاالت التبول الليلي الالإرادي )لألطفال فوق  •

 

 

 066-7184280: العالج الطبيعي

 

 ال بد أن يحيلك الطبيب/الممارس العام المختص بك أو استشاري بالمستشفى إلى العالج الطبيعي.  

 

 وإذا كان لديك بطاقة طبية أو بطاقة األمراض طويلة األجل، فستكون مؤهالً للحصول على خدمات العالج الطبيعي.  

 

ويمكن لخدمات العالج الطبيعي مساعدتك على تجاوز بعض المشاكل الصحية مثل إصابات المفاصل والعضالت وآالم 

وازن أو القدرة على الحركة. وتقدم الخدمة إما في العيادة الظهر المصاحبة ألمراض الصدر وأي مشاكل صحية تتعلق بالت

 أو بالمنزل بحسب الحاجة.

 

 17:00إلى الساعة   9:00أيام االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 

 

 

 

 

 



 الخدمات االختيارية 

 

يحق للعمالء الحاملين لبطاقة طبية الحصول على فحص على العين مجاني كل عامين ونظارة مجانية بإطارات ال تتجاوز  

 يورو. 59تكلفتها 

 

 أماكن الخدمة في ترالي. 

 

         
 (  Tom O'Reganد. توم أوريجان ) 

 Fairies Cross, Clounalour, Tralee  066 7195452 )طبيب عيون(  

جونين كارتر   

(Jeannine Carter)   7190670 066  20/20 Opticians, 3 Ard Carraig, Caherslee  . 

 روجر هارتي  

(Roger Harty  )   7122633 066  81 Boherbee, Tralee 

 Specsavers  31  066 7120022   ترالي Castle Street, Tralee 

  (Claire Harty)كلير هارتي   

 C.H. Chemists Ltd., 31 The Mall, Tralee  066 7121331  الحاصلة على زمالة جمعية البصريات

 

 

 ( 066) 7199708خدمات العالج المهني:  

 

 يمكن إحالتك لخدمات العالج المهني بإحالة من طبيب/ممارس عام/ممرض صحة عامة/المدرسة/إحالة ذاتية 

 

األفراد الذين يعانون من إعاقات أو أمراض أو إصابات بغرض مساعدتهم في ويعمل اختصاصيو العالج المهني مع 

 الحفاظ على استقاللهم في أداء مهام المعيشة اليومية أو تحقيقه.

 مساًء. 5:00صباًحا إلى الساعة   9:00أيام االثنين إلى الجمعة من الساعة  

 ( 066) 719 9730عالج النطق والتخاطب:  

 

 يمكن إحالتك من خالل الطبيب / ممرض الصحة العامة المختص بك / المدرسة أو إحالة ذاتية.   

 ويقوم اختصاصيو النطق والتخاطب بتقييم وتشخيص وعالج األطفال من مجموعة واسعة من صعوبات التواصل.

 عاًما كما يوفرون الخدمة المحدودة للبالغين. 18إلى  0يعمل اختصاصيو النطق والتخاطب مع األطفال من سن 

وتقع العيادات في: ترالي، كيالرني، ليستول، كاهيرسيفين، كاسيل آيالند، دينجل وكينماري. وقد يتلقى األطفال الذين  

 يعانون من إعاقات بدنية أو ذهنية خدمات عالج النطق والتخاطب من مقدمي خدمات اإلعاقة البدنية والذهنية.

 

 

 

 ( 066)  7199747مات طّب األقدام:  يرجى االتصال على خد

 

 تتوفر هذه الخدمة في المركز الصحي براثاس، ترالي. 

ويقدم اختصاصيو طب األقدام خدمة عالية المخاطر والتي تشمل تقييم وتشخيص وعالج األفراد الذين يعانون من مشاكل 

 والحاالت الطبية المتعلقة بالقدم.في الطرف السفلي مثل تلف األعصاب / ضعف الدورة الدموية 



 يجب إحالتك من خالل طبيب / ممرض صحة عامة. 

 ( 066) 7184565التغذية:   يرجى االتصال على  خدمات

 

يقدم أخصائيو التغذية خدمات تقييم النظام الغذائي واالحتياجات الغذائية وتقدم المشورة بشأن جميع جوانب التغذية والنظام  

 المساعدة في التعامل مع األوضاع القائمة، مثل سوء التغذية / فقدان الوزن / مرض السكري. الغذائي فضالً عن 

يجب إحالتك من خالل الطبيب / ممرض الصحة العامة / اختصاصي العالج طبيعي / اختصاصي العالج المهني المختص  

 بك. 

 متاح لجميع العمالء من جميع الفئات العمرية على أساس الحاجة السريرية.

 

 

 ( 066) 7199708خدمات الطب النفسي:  يرجى االتصال على 
 

عاًما(   18إلى  0توفر خدمات العالج النفسي لألطفال والمراهقين واألسرة التقييم والعالج لألطفال / المراهقين )بين سن  

 وأسرهم.

 

 المختص بك /إحالة أولياء األمر.يجب إحالتك من خالل الطبيب / الممارس عام، المدرسة / ممرض الصحة العامة 

 خدمات األمومة 

 

 إذا كنِت تشتبهين في كونك حامالً، فيرجى زيارة الممارس العام في أسرع وقت ممكن. 

 

الرعاية المجانية للحامل واألم والرضيع حديث الوالدة لمدة ستة أسابيع بعد الوالدة.   نظام رعاية األمومة والطفولةفيقدم 

 .University Hospital Kerryويوفر البرنامج نظام رعاية مشتركة من قبل الممارس العام ومستشفى 

 يتم تعيين هذه الخدمة بمجرد زيارتك للطبيب.  

 

 

 استشاريو المستشفيات 

مزيدًا من الفحص، فسيحيلك الممارس العام إلى استشاري بمستشفى.  ويوجد قوائم انتظار إذا كانت حالتك تتطلب  

 وقد تنتظر لفترة طويلة من الوقت. لالستشاريين يتم تحديد أولوياتها بحسب الحاجة الطبية. 

 

 خر لك.  يتم توفير موعد آ الإذا تم توفير موعد لك مع استشاري أو في المستشفى، وأخفقت في الحضور، فقد  

 

 

 خدمات الصحة الجنسية 

 

 عاًما. 17يبدأ السن القانوني للموافقة على ممارسة الجنس والجماع من 

 

 وتعمل عيادة األمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي كل يوم جمعة في مستشفى  

University Hospital Kerry( اتصل بمارتينا أوساليفان دارسي .Martina O Sullivan D’arcy  )

 . 086-7923262أو  066-7184139على الرقم 

 

كما يستطيع الكيميائيون الصيادلة توفير حبوب منع الحمل في حالة الطوارئ والتي تصرف دون وصفة طبية. أما أساليب 

 منع الحمل العازلة )مثل الواقي الذكري ونحوه( فيجب الدفع للحصول عليه.  

 



 
 

 

 خدمات االستشارة 

 

(. ويجب أن يحيلك الطبيب  CIPCللرعاية الصحية األولية )يمكن لحاملي البطاقة الطبية االستفادة من االستشارة المجانية 

 الممارس العام إلى هذه الخدمة.  /

 

 خدمات الصحة العقلية

 

. وفي حالة الطوارئ، اذهب  University Hospital Kerryتوجد هذه الخدمات بالخدمات المجتمعية ومستشفى 

 ستشفى. إلى الممارس العام/الطبيب المختص بك أو قسم الطوارئ في الم

 ويمكن أن يحيلك الطبيب / الممارس العام المختص بك إلى خدمات الصحة العقلية 

 

 

 خدمات أزمات الحمل

 

تُقدم الخدمات بالشراكة مع المنظمات المجتمعية األخرى. وهم متاحون لمساعدتك في حالة حدوث حمل غير مخطط له 

 والرعاية الالحقة لإلجهاض.بالمشورة والدعم والمعلومات. كما يتم توفير الدعم 

 

 7120622-066معلومات االتصال: مركز موارد ترالي للمرأة؛  

 

 

http://www.thinkcontraception.ie/

