
 

 
 
 
 

• Urgent Care Center (مركز العنایة العاجلة) و 
  DepartmentEmergency (قسم الطوارئ) . . . ما ھو الفرق؟ 

بعض الخدمات التي ال تتوفر المراكز أیضاً تكمل مھمة طبیب العنایة بطفلك عن طریق تقدیم العنایة عندما یكون مكتب الطبیب مغلقاً كلیاً. وتقدم  للعنایة العاجلةمراكزنا 

 عادة في مكتب الطبیب، مثل التصویر باألشعة السینیة وعالج الجروح.

 تعالج في مراكزنا للعنایة العاجلة ما یلي: وتشمل أمثلة الحاالت التي

 ردود األفعال الناجمة عن الحساسیة  •

 الربو (الصفیر الخفیف إلى المعتدل عند التنفس)  •

 عظام مكسورة  •

 حروق (طفیفة)  •

 جروح (طفیفة)  •

   التجفاف (ضیاع السوائل والشوارد) •

 اإلسھال  •

 أالم والتھابات األذن  •

ع الذ •  أسابیع؛ یجب أن ُینقلوا مباشرة إلى قسم الطوارئ الكائن في حرمنا الرئیسي).  8ین تقل أعمارھم عن الحمى (باستثناء الُرضَّ

 الطفوح الجلدیة والكدمات  •

 أوثاء (مفاصل مخلوعة)  •

 التھابات الحلق  •

 التقیؤ  •

 المشكالت التالیة ال یمكن عالجھا على نحو مالئم في مركز العنایة العاجلة: 

 صداع الشقیقة  •

 في الرأس المتضمنة فقدان الوعي  إصابات •

 شبھة إساءة معاملة طفل  •

 مشاكل تناسلیة (مثالً، شبھة الحمل أو األمراض المنقولة جنسیاً) •
 Cincinnati Children’s  في (قسم الطوارئ) Emergency Departmentاألطفال المصابون بأضرار أو أمراض خطیرة مھددة للحیاة یجب أن ُینقلوا فوراً إلى 

Main Campus (الحرم الرئیسي لألطفال في سنسناتي)  مدخل)Department Emergency (قسم الطوارئ) یقع في إركنبریشر أفنیو(Erkenbrecher 

Avenue) (  أو إلىEmergency Department (قسم الطوارئ) في Cincinnati Children’s Liberty Campus  .(حرم لیبرتي لألطفال) في سنسناتي 

 
(قسم الطوارئ)، فإن فریقاً متخصصاً في  Emergency Departmentت بطفلك إلى أحد مراكزنا للعنایة العاجلة وشعر طبیبنا بأن طفلك بحاجة إلى أن ُینقل إلى إذا أتی

(قسم الطوارئ) في  Emergency Departmentیعالج  النقل سوف ُیستدعى لكي یمكن لمحترفین مدربین طبیاً أن یصطحبونك مع طفلك إلى المستشفى الرئیسي.

Main Campus وث في (حرمنا الرئیسي) حاالت مھددة للحیاة أو العظام المكسورة على نحو خطیر أو أمراض جسیمة التي یحتمل أن تؤدي إلى عملیة جراحیة أو المك

 المستشفى. 

 
(حرمنا  Liberty Campus (قسم الطوارئ) في Emergency Departmentإذا كنت تسكن في ضواحي سنسناتي الشمالیة، أمامك خیار أخذ طفلك مباشرة إلى 

 لیبرتي). استشر طبیب العنایة األولیة لطفلك لتقریر الخیار األفضل المناسب لوضعك الخاص. 

 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.cincinnatichildrens.org/patients/visit/directions/neighborhood/urgent-care/default/
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