
 التدخين  –الحياة الصحية                                           
ال واأل ل لا   ألسلوب حياتنا تأثير كبير على صّحتنا. التدخين ضار للغاية بالصحة. التدخين السلللبلا ضلار بلالصلحلة ايضلا

ضون بشدة آلثاره. يزيد التدخين أثناء الحم  من خ ر اإلجهاض والوالدة المبكرة ووالدة جنين ميت   معرَّ

https://www.nhs.uk/smokefree/help-and-advice/local-support-services-helplines 

 
 الكحول  –الحياة الصحية  

شرب الكثير من الكحو  يمكن أن يضر بصحتنا ويزيد من خ ر اإلصابة ببعض أنواع السر ان 
وأمراض الكبد والسكتة الدماغية. ليس هناك كمية "آمنة" للشرب. يمكن أن يسبب الكحو  اإلدمان  
لذلك ال تعتمد عليه فا األوقات الصعبة. تَحدَّث إلى شخص ما حو  ما تشعر به ل واحص  على 

 المساعدة إذا كنت بحاجة إليه.
https://www.nhs.uk/live-well/alcohol-support/ 

 

 النشاط البدني   -الحياة الصحية     

 
من المهم ممارسة النشا  البدنا حيث يمكن أن يقلِّّ  النشا  البدنا من خ ر اإلصابة بأمراض         

 03وأمراض القلب. يجب أن يستهدف البالغون  2رئيسية مث  السر ان وداء السكري من النوع 
دقيقة على األق  من النشا  البدنا يومياا ل ويجب أن يهدف األ  ا  إلى ساعة واحدة على األق  
ا للمشاركة فا رياضة أو اإلنضمام إلى نادي رياضا. أي نشا  يرفع معد   يومياا. لست مض را

  .ضربات القلب ل تتن س بشك  أسرع وتشعر بالدفء

https://www.nhs.uk/live-well/exercise/ 

 

 النظام الغذائي   -الحياة الصحية  

نظامنا الغذائا مهم للبقاء بصحة جيدة. قد تكون أق  نشا اا مما كنت عليه عندما كنت فا بلدكل 
وإذا كنت تأك  ن س الشاء ل فسوف يزيد وزنك. إذا كنت تعانا من زيادة الوزن ل فستكون 

 .وبعض أنواع السر ان 2أكثرعرضة لخ ر اإلصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 
إن تناو  الكثير من السكر والملح والدهون أمر سيئ لصحتنا. إن األ عمة المريحلة اللرخليلصلة 
واأل عمة السريعة منخ ضة فا الجودة الغذائية وقد تحتوي على اللكلثليلر ملن السلكلر واللدهلون 

  .والملح ل لذلك ال ينبغا أن تؤك  بانتظام

https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/ 

 

   :مرحبًا بكم في المملكة المتحدة 

  اإلعتناء بصحّتك 

 

 (GP)قم بالتسجيل مع طبيب العائلة   
 يحق لك الحصو  على الخدمات الصحية التا تقدمها

NHS  )مجاناال مث  أ باء العائلة )األ باء
 .والمستش يات وخدمات األمومة

تحتاج الى التسجي  مع  بيب العائلة بأسرع ما 
يمكن. ستحتاج إلى ملىء نموذج للتسجي . لديك الحق 
فا  لب مترجم إذا كنت بحاجة إلى ذلك. إذا لم تكن 
حالتك الصحية  ارئة ولكنك بحاجة إلى زيارة  بيب 

 .أو ممرضة حو  صّحتك فقم بزيارة  بيب العائلة
لرؤية  بيب العائلةل عليك بعم  موعدل عادة ما 

يكون أخذ الموعد عبر الهاتف أو اإلنترنت. تستغرق 
دقائقل ومن المهم أن تص  فا  03المواعيد عادة 

الوقت المحّدد وأن تقوم بإلغاء الموعد إذا لم تتمكن 
 .من الحضور

يحتاج ك  فرد من أفراد األسرة إلى موعد من ص . 
إسأ  عن مترجم عند حجز موعدك إذا كنت بحاجة 

 .هذا مجانا .إلى مترجم
يعم  األ باء العموميّون "كحراس بّوابة" للخدمات 

المتخّصصة. يمكنهم إحالتك إلى متخّصصين صحيّين 
 .آخرين متخّصصين فا مختلف القضايا الصحية

 

https://www.nhs.uk/service-search/
find-a-gp 

https://assets.nhs.uk/prod/
documents/how-to-register-with-a-gp
-asylum-seekers-and-refugees.pdf 

 

  العناية باألسنان 
 بيب األسنان خبير فا صحة ال م ل وستساعد 

ال حوصات المنتظمة فا الح اظ على صحة فمك. 
 تحتاج إلى التسجي  مع  بيب أسنان كمريض

NHS ل خذ استمارة HC2   الخاص بك معك عند
التسجي  ل لضمان أن تحص  على عالج مجانا 

 ألسنانك
https://www.nhs.uk/service-search/
find-a-dentist 

 صحّة األطفال 
الح اظ على تلقيح   لك مهم جداا. عادةا ما يتم 

اإلتّصا  بك من قب  عيادة  بيب العائلة عندما يحين 
 .موعد ت عيم   لك الروتينا

سيحيلك  بيب العائلة الخاص بك إلى زائرة صحية 
للحصو  على الدعم والنصيحة إذا كان عمر   لك 

 سنوات 5و  3يتراوح ما بين 
 

https://www.nhs.uk/conditions/
vaccinations/nhs-vaccinations-and-
when-to-have-them/ 

 العناية بالعيون 
إجراء فحوصات منتظمة للعين مهم جداا. سي حص 

أخصائيوا العيون عينيك بحثاا عن أي تشوهات 

ويمكن أن يتم تزويدك بنّظارات وعدسات الصقة 

 .مناسبة لكم

ل لذا  NHS سيسّجلك أخصائيوا البصريات كمريض

 فإن فحوصات العين والعالج األساسا مجانية.

https://www.nhs.uk/service-search/
find-an-optician 
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/
nhs-services/opticians/visiting-an-
optician/ 



 منع الحمل 

. يمكنك الحصو  على موانع NHSموانع الحم  مجانية على  
أو الصيدلية أو عيادة الصّحة  GP الحم  والنصائح من عيادة

 .الجنسيّة
https://www.nhs.uk/service-search/other-
services/Sexual-health-services/
LocationSearch/0847 

 للدعم المالي مع التكاليف الصحية  HC2 كيفية تقديم طلب للحصول على شهادة 
 

 HC2 الخاصة بك ها دلي  على أنه يحق لك الحصو  على رعاية صحية مجانيّة. يجب أن يتم إع اؤك HC2 شهادة
 ل فيجب عليك إكما  نموذجHC2أشهر. إذا لم يكن لديك شهادة   6عند مغادرة اإلقامة األولية ل والتا تكون صالحة لمدة 

HC0  للتقدم ب لب للحصو  على واحدة. يمكنك  لبها عبر اإلنترنت أو قد تكون متاحة فا عيادة GP  المحلية أو
  .ل بدونها قد يُ لب منك الدفع مقاب  الخدمات أدناهHC2المستش ى. ستحص  بعد ذلك على شهادة  

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/help-with-health-costs/nhs-low-income-scheme-lis/ 

 أين تذهب للحصول على المساعدة الطبية 

من المهم  لب المساعدة ال بية المناسبة إذا كنت بحاجة إليها. عليك بالرعاية الذاتية قدر اإلمكان إذا كنت تعانا من 
  NHS 000 مرض بسي  ل أو تذهب إلى الصيدلية للحصو  على المشورة ل قب  زيارة  بيب العائلة. إتّص  بـ

فق  إذا تعرضت لحادث  A&E للحصو  على المشورة ال بية العاجلة فا المواقف التا ال تهدد الحياة ل قم بزيارة
 .فق  فا حالة ال وارئ القصوى 999خ يرل واتص  برقم 

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/urgent-and-emergency-care/ 

 كيف يمكنني الحصول على الدواء؟ 
 

( بتناو  الدواء ل GPقد ي لب منك  بيبك )
وسوف يكتب لك وص ة  بية ل والتا تنص على 
الدواء الذي تحتاجه وكي ية تناوله. خذ الوص ة 

 HC2ال بية الى الصيدلية. إذا كان لديك نموذج  
 .فستكون الوص ات ال بية مجانية

 "الحفاظ على "رأس سعيد 

من المهم أن ت هم كيف يمكن أن تؤثر عليك التجارب المؤلمة التا 
مررت  بها فا بلدكل وفا رحلتك إلى المملكة المتحدة. لقد عانى معظم 
 البا  اللجوء من الصدمة والخوف وال قدان. الشعور بالكآبة والتوتّر 

ا بشأن قضيتك فا اللجوء قد  .والقلق  أمر  بيعا عندما تنتظر قرارا
تكافح من أج  النوم وت تقر إلى ال اقة وقد ترافقك الحزن/ والبكاء. هذا 
 بيعا فا هذه الظروف. من المهم التحّدث عما تشعر به وتحص  على 
المساعدة إذا كنت بحاجة إليها. يمكن أن تتحّدث الى صديق ل وليس  

 .الى أخصائا فق 
 

إذا كنت قد عانيت من أعراض لبضعة أسابيع و / أو إذا كانت تؤثر 
على حياتك اليومية ل فحدد موعد للتحدث مع  بيبك. ما نشعر به فا 

رأسنا سواء كان ذلك سعيداا أو حزيناا يسمى فا المملكة المتحدة "بالصّحة العقلية". هذا ال يعنا أن شخصاا 
ا باسم اض راب ما  ما "مجنون" أو "غير عاق ". القلق ل واض راب ما بعد الصدمة ل والذي يعرف أيضا

  بعد الصدمة ل واالكتئاب أمر شائع.
اإللكترونا ل لدعمك للشعور بتحّسن. كما يمنحك ت اصي  عن  NHS تتوفر المشورة أيضاا على موقع

منظمات الدعم وخ و  المساعدة الخاصة بها والتا يمكنك االتصا  بها للحصو  على المساعدة 
والمشورة. من المهم أن ال تبقى منعزالا وغير نش  أثناء انتظار قرارك ل وإال قد تت اقم هذه المشاعر دون 
أن تالحظ ذلك. يوصا األشخاص اآلخرون الذين عاشوا خال  هذه التجربة بشدة باتخاذ إجراء لكسر هذه 
الدائرة وحماية صحتك العا  ية. على الرغم من عدم السماح ل البا اللجوء بالعم  فا المملكة المتحدة ل 

كن استباقياا واتخذ إجراءا  .فال يزا  بإمكانك قضاء الوقت بشك  هادف وإيجابا. هذا سيبقيك تشعر بالنشا 
  :من خال 

 
ال تجلس فا غرفتك وحدك. إبحث عن اماكن زيارة محليّة ل البا اللجوء ل أو  –التواصل مع اآلخرين 

مجموعة مجتمعية تتحدث بلغتك. سوف تقاب  الكثير من الناس بهذه ال ريقة. ا لب معلومات من مسئو  

 . رعاية الرفاه الخاص بك

 

 
 
 

 ً  مث  الجري  -مهما كان خياركل يمكن أن يكون أي شاء ت عله فا حياتك اليومية  – أن تكون نشًطا
 .والمشا والرقص والركض والسباحة ولعب كرة القدم أو القيام باألعما  المنزلية

العديد  من مجموعات المجتمع المحلا تقوم بإدارة  – االنخراط في األنشطة
 6مجموعة من األنش ة التا يمكن أن تبقيك نش اا ويمكنك تعلم أشياء جديدة. بعد 

أشهر ل ستكون مؤّهالا لدراسة بعض الدورات مجاناا فا كلية محلية. يمكنك 
ا ل وهو غير مدفوع األجر ولكنه يمكن أن يوفر لك الخبرة التا  الت وع أيضا

  .ستكون م يدة للتوظيف فا المستقب 

 

 


