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 كيف يمكن للرعاية الصحية عن 
بعد الشاملة أن تساعدني؟

سيستمع أطباء الرعاية الصحية عن بعد الشاملة إلى تساؤالتك المحددة ويقدمون 
نصائح وإرشادات واضحة عن أفضل الخطوات التي يمكن اتخاذها. ويمكنك 

مشاركة مستندات أو صور أو ملفات تسهم في توضيح حالتك أو األعراض التي 
ظهرت عليك. ويمكن ألطباء الرعاية الصحية عن بعد الشاملة المساعدة في 

توضيح نظام الرعاية الصحي المحلي لك. فسيخبرونك كيف تنظم المواعيد التالية 
لطبيبك ليتسنى لك تحقيق أكبر استفادة من زيارتك لعيادة الطبيب. 
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 من يقدم خدمات الرعاية 
الصحية عن بعد الشاملة

 ،Advance Medical الرعاية الصحية عن بعد الشاملة في إطار شراكة مع Cigna تقدم
 Advance Medical إحدى المؤسسات العالمية الرائدة لخدمات الرعاية الصحية. دأبت

على توفير دعم الرعاية الصحية األولية والمتخصصة للمرضى منذ عام 1999، 
وتتألف من شبكة من أطباء مرخص لهم عبر العالم. جميع األطباء مرخص لهم 

في البلدان التي يمارسون فيها مهنة الطب ويتمتعون بتأهيل وتدريب كاملين لتقديم 
هذه الخدمات. وهم مزيج من أطباء األسرة والمتخصصين، وجميعهم من ذوي 

الخبرة في تقديم الرعاية األولية. يشارك جميع األطباء بفاعلية في التطوير المهني 
المستمر ويلتزمون بمبادئ الممارسة الصحية الجيدة المعترف بها.
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هل يمكن أن أتناقش في أمر الدواء 
أو الحصول على وصفة طبية؟ 

نعم. إذا حصل الطبيب على معلومات طبية كافية عن حالتك الصحية )عندما تتاح 
بطريقة قانونية( فسيتمكن عندئذ من إعطائك الوصفة أو االستشارة الطبية. يجوز 

لألطباء إصدار وصفات طبية طبقًا للتقدير المهني، في حالة كون هذه األدوية آمنة 
ومالئمة ويكون الطبيب مرخص له إصدارها. في حالة إصدار وصفة طبية لك، 
عليك التوجه إلى صيدلية محلية لصرفها. في بعض الحاالت يصعب على طبيب 

الرعاية الصحية عن بُعد إصدار وصفات طبية*، أو قد يُفِضل أن تكون االستشارة 
وجًها لوجه للحصول على وصفة طبية.

متابعة في الصفحة التالية

تمنحك الرعاية الصحية عن بُعد الشاملة وصوالً في نفس اليوم للطبيب، عبر الهاتف أو عبر الفيديو. وإليك إجابات لبعض األسئلة التي قد تثار 
في ذهنك.
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ما اللغات التي يدعمها أطباء الرعاية 

عن بعد؟
اللغتان الرئيستان لالستشارات عبر الفيديو هما اإلنجليزية واإلسبانية. بيد أن 
األطباء سيتمكنون من التواصل معك مجددًا عبر الهاتف بلغات أخرى منها: 

الفرنسية، واأللمانية، والصينية "المندرين"، والهندية، والعربية.
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ما الخدمات التي يتم توفيرها من 
 خالل خدمات الرعاية الصحية 

عن بعد؟

توفر الرعاية الصحية عن بُعد إمكانية الحصول على اإلرشادات الطبية من خالل 
المكالمة الصوتية أو الفيديو. يمكنك:

  التواصل مع أطباء موثوق بهم، ومنهم متخصصين، للحصول على استشارات طبية.
مناقشة األعراض الطبية مثل الحمى والطفح الجلدي أو اآلالم والوجع.  

  الحصول على تشخيص طبي مناسب في حالة الحصول على المعلومات الطبية الكافية.
مناقشة تقرير طبي، أو نتائج اختبار، أو خطة عالج  

التحضير لالستشارة التالية  
مناقشة خطة عالج واآلثار الجانبية المحتملة  

الحصول على الدعم خالل تصفح نظام الرعاية الصحية المحلي.  

في حالة الطوارئ، يرجي االتصال برقم الطوارئ المحلي الخاص بالبلد الذي ماذا يحدث عند حدوث حالة طارئة؟6
تتواجد به، ثم تواصل مع طبيبك المعالج.
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أطباء الرعاية الصحية الشاملة عن بُعد متاحون دون قيود زمنية. نقدر أهمية  ما متوسط وقت االستشارة؟ 

الوقت عندما ال تكون على ما يرام. قد تختلف مدة االستشارة، ولكن متوسط مدة 
االستشارة في أي مكان يصل إلى 30 دقيقة.

 ما متوسط وقت االنتظار للتحدث 8
مع طبيب؟

تُحدد مواعيد التواصل على حسب الجدول الزمني الخاص بكل يوم. يتم تحديد الموعد 
بناًء على الدراسة المتأنية لعاملين رئيسيين وهما تفضيل اللغة والمنطقة الزمنية الحالية. 
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هل هناك خيار للتواصل مع طبيب 

الرعاية الصحية عن بُعد نفسه 
لمتابعة االستشارة الطبية؟  

يتم تعيين طبيب الرعاية الصحية عن بُعد على أساس التاريخ والوقت وأفضلية 
اللغة في المنطقة الزمنية التي توجد بها. غالباً سيكون هناك طبيب آخر غير الذي 
تمت استشارته في الجلسة األولى. ومع ذلك، سيتمكن الطبيب اآلخر من مراجعة 
المالحظات الطبية الخاصة باستشارات الرعاية الصحية السابقة الخاصة بك. مما 

يوفر االتساق ويضمن أنك ستتلقى الرعاية الصحية الُمثلى.

هل يعيد أطباء الرعاية الصحية عن بُعد 10
االتصال بالمرضى للتحقق من الحالة؟

نعم. يمكن لألطباء االتصال بك مرة أخرى لمتابعة حالتك إذا اقتضت الحاجة.
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هل هناك تطبيق للمحمول يُمكنني 

من عمل مؤتمر فيديو مع الطبيب من 
هاتفي الذكي أو جهازي اللوحي؟

 ."Cigna Wellbeing™" نعم، تتاح الرعاية الطبية عن بُعد الشاملة من خالل تطبيق
.Android و IOS مجانًا على نظامي "Cigna Wellbeing™" يمكنك تنزيل تطبيق
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ما أنواع االتصاالت )مثل رسائل 

البريد اإللكتروني، والرسائل 
النصية، وغيرها( التي يمكن 

استالمها بعد االستشارة؟

عقب االستشارة عبر الفيديو، سيتولى طبيب الرعاية الصحية عن بُعد تحميل 
 "Cigna Wellbeing " المالحظات وأي وصفة )أو وصفات( طبية مقترحة على تطبيق

الخاص بك، حتي يمكن الوصول إليها مرةً أُخرى ومراجعتها. عقب االستشارة 
عبر الهاتف، سيتم إرسال مالحظات الطبيب وأي وصفة )أو وصفات( طبية 

مقترحة عبر البريد اإللكتروني الخاص بك. 

* هناك حاالت ال يجوز فيها إصدار وصفات طبية، منها على سبيل المثال ال الحصر: المرضي ذوي األمراض المزمنة الذين يجب متابعتهم بانتظام، واألدوية غير المرخصة 
أو غير المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء )FDA(، واألدوية الُمِخدرة، واألقراص الُمنومة، والُمسكنات، واألدوية المهدئة والُمضادة لالكتئاب، وأدوية البنزوديازيبين، واألدوية التي 
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