
 

[Community Nursing Services] المجتمعية التمريض خدمات     

[Community Midwives] القابالت 

Community Midwives  ٍْ نعُاٚت بانسٛذاث انسٕايم ا يٍ تًكُٓىيتخظظت زاطالث عهٗ بشايح تذسٚبٛت يًشضاث

، GPsتعًم انمابالث عٍ كثب يع عٛاداث  .ٔيساعذة أصٔاخٓى ٔعائالتٓى خالل فتشة انسًم ٔلبم انٕالدة ٔيا بعذ انٕالدة

 Community Midwivesياتمٕو   غالغًا ٔ. انًٕنٕدو ٔستًشاسٚت انعُاٚت انالصيت نكم يٍ األئٔيستشفٛاث ٔعُابش انٕالدة نضًاٌ 

  . ٘ يختض بانشعاٚت انظسٛتأ يٍ ٔأGP تظال بانًشضٗ بعذ تسٕٚم ٚتى يٍ عٛادة إلبا
  

 [Health Visitors] الصحة زائرات
 Health Visitorsٍْ  زتٛاخاث انظسٛت نألفشاد اإليًشضاث يسدالث ٔيإْالث، خضعٍ نتذسٚب يتخظض ًٚكٍُٓ يٍ تمٛٛى

ٚتضًٍ دٔسٍْ عهٗ صٚاسة األشخاص فٙ يُاصنٓى،  .ٔٚمذيٍ نٓى انًساعذاث انعًهٛت ٔانُظائر انالصيت ،ٔانعائالث ٔانًدتًع ككم

.  خش٘ فٙ انًدتًعأبانعًم يع لطاعاث   أيغًا ٔٚمًٍ . اٜباء اندذد ٔاألطفال يا دٌٔ سٍ انخايست خاطاًا ٔ

 

 [District Nurses & Community Nurses]   المنطقة وممرضات الرعاية المجتمعية تممرضا 

 ٚتضًٍْزا . انًدتًعبتمذٚى كم خذياث انشعاٚت انتًشٚضٛت نهًشضٗ فٙ District Nurses ٔ Community Nursesتمًٍ 

نٙ تمذٚى انشعاٚت انالصيت فٙ زاالث عذو انتسكى ئ باإلضافت ْزا. ٔتطٓٛش أياكٍ انمسطشة انساق انعُاٚت باطاباث اندشٔذ ٔلشذ

انًًشضاث بتمذٚى انُظائر ٔانًساعذاث نكم يٍ انًشضٙ  ْزِٔتمًٍ . فٙ انبٕل ٔلسى انعُاٚت انًشكضة ٔئداسة األيشاع انًضيُت

 .ٔانشاعٍٛ نٓى
 

 [School Health Service]   خدمة الصحة المدرسية  
ما هي  School Health Service؟   

، تعًم نذٚٓا يًشضاث يإْالث زاطالث عهٗ تذسٚب يُٓٙ NHS Grampianتعًم نذٖ خذيت انظست انًذسسٛت انتابعت ل 

انتطعًٛاث ٔنتٕفٛشانفسٕطاث انطبٛت نهتاليٛز،  ٔإلخشاءنهظست اندٛذة،  نهتشٔٚحتعًم تهك انًًشضاث فٙ انًذاسط . يتخظض

  . نٓى انالصيت
 

 يشاكم أ٘فٙ ئسكتهُذا، ٚتى فسض انطٕل ٔانٕصٌ ٔانُظش ٔانتأكذ يٍ عذو ٔخٕد P1 انظف األٔل اإلبتذائٙ ٚتى فسض تاليٛز
 School Nursesٔٚمًٍ. انمذسة عهٗ ئبظاس األنٕاٌنهُظش ٔ  دأيغًا   فحغًا Secondary 2 كًا ٚتى فسض طهبت . خشٖأطسٛت 

زتٛاخاث ْإالء ئٚضًٍ ٔخٕد كم  ْٔزا بذٔسِ سٕف. ٌ يٍ يشاكم طسٛتبٕضع خطظ سعاٚت خاطت بطهبت انًذاسط انزٍٚ ٚعإَ

 .عهٗ انشٔتٍٛ انًذسسٙ انتألهى عهٗانطهبت ٔٚساعذْى 
 

. ٔانًعهٕياث انظسٛتباء زٛج ٚعتبشٌ يظذس ْاو نهسإال عٍ انُظائر األبشكم يباشش يع انًذسسٍٛ School Nursesٔ تعًم 
 . ْتًاو انًُاسب ٔانعالخاث انًالئًتخذياث انًستشفٛاث نهتأكذ يٍ تهمٙ انطهبت اإل اطم ْزِ انًًشضاث يعكًا تتٕ

 
عُذ يُالشت بشايح انتثمٛف اإلختًاعٙ،  خاطاًا كًا تمٕو يًشضاث انًذاسط بذٔس ْاو فٙ انفظٕل انذساسٛت فٙ انًذاسط انثإَّٚت ٔ

 .ٔانًخذساث انتذخٍٛانًٕاضٛع انًتعهمت بانظست اندُسٛت ٔيُالشت : يثم

 
بتُسٛك اندشعاث انًُشطت ضذ أيشاع انذفتٛشٚا  أٚضاًا ٔتمٕو . سدم انتطعًٛاث انخاص بطفهكSchool Nurses تفسض 

Diphtheria ٔانتٛتإَط ،Tetanus شهم األطفال ٔ ،Polio .كًا تمًٍ بتُسٛك تطعٛىHuman PapillomavirusVaccine  

 (HPV)ٔٚتٕفش تطعٛى ال . بسشطاٌ انشزىاإلطابت انتطعٛى ٚمهم يٍ خطش  ْزأ ،نإلَاثBCG  ،نًُع خطش اإلطابت بًشع انسم

 . نألشخاص انًٓذدٌٔ باإلطابت بٓزا انًشع خاطاًا ٔ 
 

بذسخت  َاضداًا كاٌ انطفم  ئرا ئالنٍ ٚتى ئعطاء عالج أل٘ طفم بذٌٔ انسظٕل عهٗ يٕافمت خطٛت يسبمت يٍ األبٍٕٚ أٔ انٕطٙ، 

 . لشاس بانًٕافمت نُفسّاإلكافٛت تًكُّ يٍ فٓى انعالج انًمذو نّ ًٔٚكُّ بعذْا 

 
  ؟  School Health Serviceكيف يمكن لطفلي الحصول على

خالل انضٚاساث انشٔتُٛٛت انتٙ تمٕو بٓا  يٍ ٔنٓزا ٚسٓم عهٗ كم األطفال انسظٕل عهٛٓا تٕخذ ْزِ انخذيت فٙ كم انًذاسط،

يًشضت انًذسست يٍ يذسط انفظم فٙ انًذاسط  سؤٚت، ًٚكُٓى طهب نهٕطٙ أٔ نألبٍٕٚٔ أًٚكٍ نهطفم . يًشضت انًذسست

 . فٙ انًذاسط انثإَٚت Form Teacherٔ يٍ انًذسط األساسٙأبتذائٛت اإل

 

 


