The Right Care
at the Right Time
When you or a loved one is suffering,
it can be hard to decide what steps
to take. Accidents and illness happen,
sometimes at night and on weekends,
so it’s important to be prepared and
know your options for medical care.

Primary Care Physicians are responsible for routine

and preventive care. During non-office hours, your doctor
will have an answering service that can help. Many practices
have extended office hours and accept urgent walk-ins.
Have your doctor’s name and telephone number handy.

Get to Know Your
Primary Care Physician

Urgent Care Centers can help if your doctor is not

Get to know your doctor. A doctor
who knows you, including your
medical history, medications, family
history and personal situation is in the
best position to provide you with the
care you need.

Hospital Emergency Rooms are for complex

Your doctor can give you regular
check-ups and screenings to help
detect and treat conditions early
and help control chronic diseases,
including diabetes and asthma. Early
detection and treatment are key.

911: If the symptoms are serious and you cannot wait,

Most insurances, including Medicaid,
cover the cost of an annual check-up
with your doctor.

available but you need treatment that doesn’t require
a visit to the Emergency Room. The Urgent Care Center
can make a diagnosis, prescribe medication and, if
necessary send you to the ER. Know the location of
your nearest clinic.

and sometimes life-and-death medical situations. The
Emergency Room can be chaotic and stressful. It is not
recommended for routine care or minor illnesses or injuries.

call 911 for a medical rescue.
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الرعایة املناسبة
يف الوقت املناسب

عندما تعاين أ نت أو أحد أفراد أرستك ،قد یكون من
الصعب أن تقرر ما ھي الخطوات التي یجب اتخاذھا
 .یمكن أن تقع الحوادث وحاالت املرض ،و قد تقع
أحیان ا ًف اللیل وعطلة نھایة األسبوع ،لذلك من
املھم أن نكون عىل استعداد ومعرفة الخیارات املتاحة
.أمامك للحصول عىل الرعایة الطبیة

تعرف عىل طبیب الرعایة
األولیة خاصتك

تعرف عىل طبیبك .الطبیب الذي یعرفك،
مبا يف ذلك التاریخ الطبي ،واألدویة،
والتاریخ العائيل  ،والوضع الشخيص ھو يف
أفضل وضع لیوفر لك الرعایة التي تحتا
ج إلیھا  .یمكن لطبیبك أن یجري لك
فحوصات منتظمة للمساعدة يف الكشف
عن
الحاالت ومعالجتھا يف وقت مبكر
واملساعدة يف السیطرة عىل األمراض
املزمنة ،مبا يف ذلك مرض السكري والربو .
الكشف
املبكر والعالج ھام املفتاح .تغطي معظم
التأمینات ،مبا يف ذلك میدیكید ،تكلفة
.الفحص السنوي مع طبیبك

یتحمل أطباء الرعایة األولیة مسؤولیة الرعایة الروتینیة والوقائیة.
ويف خالل ساعات العمل خارج املكتب ،سیكون لدى طبیبك
خدمة الرد عىل املكاملات التي یمكن أن تساعدك .وقد قامت
عیادات كثیرة بزیادة ساعات العمل وقبول الزوار بدون مواعید يف
.الحاالت الطارئة .احتفظ ا بسم طبیبك ورقم ھات ه ففي متناولك
یمكن ملراكز الرعایة العاجلة أن تساعد إذا مل یكن طبیبك متوفر ا
ً .ولكنك تحتاج إىل عالج ال یتطلب زیارة غرفة الطوارئ
یستطیع مركز الرعایة العاجلة أن یقوم ا بلتشخیص ،ويصف الدواء،
ویرسلك إىل غرفة الطوارئ إذا لزم األمر .اعرف عنوان
.أقرب عیادة
غرف الطوارئ يف املستشفیات مخصصة للحاالت الطبیة املعقدة
وأحیان ا ا ًلتي ستنتھي بالحیاة أو املوت .قد تكون غرفة الطوارئ
فوضویة ومجھدة .ال ینصح ھ با لحاالت الرعایة الروتینیة أو
.األمراض أو اإلصابات البسیطة
 : 911إذا كانت األعراض خطیرة وال یمكنك االنتظار ،اتصل بالرقم
. 911لإلنقاذ الطبي
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