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 médecin 

  من أجل صحتي 
مبن عيل أن ألتقي؟

 inf irmière 

 sage-femme 

 pharmacienne 

 psychologue 

 travailleuse sociale 
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املمرضة

لقابلة ا

الصيدالنية

النفيس األخصايئ 

االجتامعية املساعدة 
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أيا كان بنفسك  العناية  فرنسا، ميكنك   يف 
األشخاص إليك  وانتامؤك.  وجنسيتك  دينك 

بصحتك. للعناية  مساعدتك  بإمكانهم  الذين 
▼

اللقاء وميكن  الطبي  الرس  يحرتمون   جميعهم 
بهم مجاناً يف بعض األماكن. إن كنت ال

مرتجم. ميكنك طلب  الفرنسية،  اللغة  تعرف 

الصيدالنية
 وهي شخص يعمل يف صيدلية: املكان

 الذي ميكن أن تجد فيه األدوية والنصائح من
 أجل صحتك. إن كنت متتلك تغطية صحية، ميكنك
 إحضار أدويتك من أي صيدلية. إن مل تكن متتلك

 تغطية، ميكنك التوجه إىل مصلحة تسمى باس
 موجودة يف املستشفى

الصحي) العالج  الحصول عىل  (مناوبة 

األخصايئ النفيس
ليستمع لك الشخص موجود   هذا 

 وهو لن يحكم عليك. هو لن يقول لك ما
إليك ليستمع  سيكون حارضاً  ولكنه  فعله   عليك 
بالحديث عن مشاعرك  باحرتام. إن كنت ترغب 

 أو عن صعوبات قد تكون عشتها أو تعيشها
نفيس أخصايئ  مقابلة  ميكنك  حالياً، 

االجتامعية املساعدة 
 هي تساعد األشخاص الذين يواجهون
 صعوبات. ميكنها مساعدتك أنت وعائلتك يف بعض

 اإلجراءات: اإلرشاد من أجل الحصول عىل غذاء،
 الحصول عىل تغطية صحية... ميكنك مقابلتها يف

 هيئات متعددة. مثالً: يف املستشفى، يف جمعية، يف
البلدية

 أجدهم؟
تجدهم يف بعض الهيئات املختلفة.

عىل موقع االنرتنت
 ستجد الكثري من األماكن املفيدة لصحتك. هذه

األماكن موجودة يف قسم
أي العالج وهي مجانية 

املمرضة
 ميكنك مقابلتها يف مستشفى ويف مركز

 صحي ويف جمعية وحتى أنه ميكنها الحضور إىل
 بيتك. ميكنها اإلجابة عن جميع أسئلتك املتعلقة

 بالصحة ومعالجتك. مثالً: أن ترشح لك كيفية أخذ
الدواء، أ خذ عينة دم…

 القابلة
ترغبني أكنت  النساء.  بصحة   تعتني 

 بطفل أم ال، فإنها موجودة من أجل متابعتك
كذلك الحمل. ميكنها  ومنع  النسائية   يف شؤونك 

مثالً: وبعدها.  الوالدة وخاللها  قبل   مرافقتك، 
الرضيع وزن  للوالدة،  تحضري  معاينات، 

الطبيب
 إن كنت مريضاً أو ترغب يف الحديث

 عن صحتك، ميكنك معاينة “طبيب عام”. ميكن
 أن يصف لك أدوية، أو سحب عينة دم، أو صورة
 شعاعية... ميكنه كذلك إرشادك يف حالة حاجة إىل

“طبيب مختص” يعالج جزًء من الجسم البرشي
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