
 

 

 

 معلومات حول الخدمات الصحية في 

 
 السرية.  إنه مجاني لك.  الخدمات الصحية والطبية لك   يقدم ( NHSالخدمة الصحية الوطنية )  Unitedفي المملكة 

 
العثور على المعلومات  دائرة الصحة الوطنية هي منظمة كبيرة جدا.  لديها الكثير من اإلدارات المختلفة والناس.  قد يكون من الصعب 

 والمساعدة التي تريدها.
 

سباق الجائزة الكبرى هو طبيب األسرة المحلية. تحتاج إلى التسجيل مع طبيب عام في أقرب وقت ممكن     ما هو سباق الجائزة الكبرى

لتسجيل لدى طبيب عام في  عند وصولك إلى إنجلترا حتى تتمكن من رؤية سباق الجائزة الكبرى عندما تكون مريضا. ال توجد رسوم ل

 إنجلترا. بمجرد تسجيلك ، ال توجد أيضا أي رسوم لرؤية طبيبك العام. 
 

  في GP ممارسات تعمل  والعالجات. الطبية والمهارات  الصحية االحتياجات من الكثير  على  عاليا تدريبا ومدرب   مؤهل طبيب هي

  الصحة وخدمات الصحية والفحوص األطفال وتحصين األمومة وستكون قادرة على مساعدتك في خدمات مجانا ، للجميع ، المجتمع

    .المستشفى في  جالعال rganiseس أيضا العامين األطباء  األخرى. الصحية الخدمات إلى باإلضافة العقلية
 

كما   فقط واحدةممارسة يرجى التسجيل مع    أدناه.  GP مع إحدى ممارسات اختيار التسجيل  لعائلتك  ويمكن  ouyعند وصولك إلى 

إذا كنت بحاجة إلى رؤية   تحتاج إليها.    التي sيمكن أن يسبب التسجيل مع أكثر من واحد االرتباك وقد يؤخر لك الحصول على الخدمة

وسيتمكنون من ترتيب مترجم .  GPطبيب عام ، ولكن لديك صعوبة في التحدث باللغة اإلنجليزية أو فهمها ، أخبر الموظفين في جراحة 

 تحصيل رسوم منك مقابل هذه الخدمة. فوري. لن يتم 
 

 جميع الممارسات أدناه متاحة للتسجيل مع وجميع الوصول إلى خدمات الترجمة الفورية للغة.    
 
Holmhurst Medical Practice    Hawthorns Surgery 
12 Thornton Side       1 Oxford Road  
Watercolour Redhill RH1 2NP    Redhill RH1 1DT 
Telephone 01737 647070     Telephone 01737 762902 
www.holmhurstmedicalcentre.nhs.uk    www.hawthorns-surgery.nhs.uk 
 
Greystone House Medical Practice   Woodlands Road Surgery 
99 Station Road      5 Woodland Road 
Redhill RH1 1EB      Redhill RH1 6EY 
Telephone 01737 761201     Telephone 01737 761343 
www.greystonesurgery.nhs.uk    www.woodlands-surgery.nhs.uk 
 
Moat House Surgery      Wall House Surgery 
Worsted Green       Yorke Rd  
Merstham  Redhill RH1 3PN     Reigate RH2  9HG  
Telephone 01737 642207     Telephone 01737 244327 

www.themoathousesurgery.nhs.uk    www.wallhousesurgery.nhs.uk 
 
 

لممارسة التي تختارها   يرجى التسجيل عبر اإلنترنت إذا استطعت.  إذا كنت غير قادر على التسجيل عبر اإلنترنت وتضطر إلى زيارة ا

 يرجى ارتداء قناع.   
 
عندما كنت مسجال تماما في ممارسة سباق الجائزة الكبرى من اختيارك وتحتاج إلى المشورة الصحية أو موعد مع طبيب أو ممرضة  

ouy  موعد.   للقيام بذلك يمكن   حجز .   يجب سباق الجائزة الكبرى واالنتظار  لممارسة في  أن مجرد المشي ال يمكنouy   الهاتف

 . أو طلب األدوية ppointmentالممارسة أو الذهاب على االنترنت وطرح األسئلة، وحجز
 

 الخاصة بك.  GPإلى عيادة   تذهب أخذ هذه معك عندما باللغة اإلنجليزية، يرجى  لديك أي معلومات طبية من مكان آخر إذا كان 
 

وطلب المساعدة.  هذه   111و كنت في حاجة الى مساعدة في الوقت الذي يتم إغالق جراحة سباق الجائزة الكبرى، يمكنك عصابة أنا

حادث     أقرب أو الذهاب إلى  999إذا كانت حالة طوارئ، يمكنك االتصال بالرقم  مترجمي اللغة. الخدمة لديها إمكانية الوصول إلى 

 ذا(: A&amp)  وطوارئ 
 
 

http://www.holmhurstmedicalcentre.nhs.uk/
http://www.hawthorns-surgery.nhs.uk/
http://www.greystonesurgery.nhs.uk/
http://www.woodlands-surgery.nhs.uk/
http://www.themoathousesurgery.nhs.uk/
http://www.wallhousesurgery.nhs.uk/


East Surrey Hospital 
Canada Avenue 
Redhill RH1 5RH 
Main telephone number 01737 768 511 
 

 

 

 

 

 إلى أين تذهب إذا كان لديك

التهاب الحلق والسعال والصداع، ولكن ال حمى أو ارتفاع  

 درجة الحرارة 
-NHS  معلوماتwww.nhs.net     الموقع 
 صيدلية -

 الممارسة سباق الجائزة الكبرى الخاص بك   Phone- اسأل عن الدواء 

 اليوم التالي.   حتىالممارسة االنتظار   GPإذا تم إغالق ، GPالهاتف - تشعر بالسوء في عقلك، قلق، مكتئب

-802 500  0800Phone   ( 7ساعة،   24مفتوح  )أيام في األسبوع 

https://www.healthysurrey.org.uk/mental-

wellbeing/adults/local-services 

أعيش ، أريد أن أموت  شعور بالقلق الشديد ، ال أستطيع أن 

 )االنتحارية( 
 111هاتف -

  650  0234  0800فريق األزمات -

 فقط(  )اإلنجليزية  123  116السامريون  -

 E؛ A &ampالذهاب إلى المستشفى -

التنفس، في ألم في الصدر أو ألم البطن سيئة للغاية أو ال يمكن 

 حاالت الطوارئ. 
 

   999هاتف -

 ' E؛ A &ampاذهب إلى مستشفى ' -

 

http://www.nhs.net/
http://d73f92e2f2b0e26eec209f7db05fa9f974af5748/mailto%3A01895%2520206%2520800

