
 قسم الطوارئ أم الرعاية 
العاجلة أم الخط الساخن؟

 قسم الطوارئ
أي حالة مهددة للحياة أو تسبب إعاقة	 
إصابة مصحوبة بفقدان للوعي أو إغماء 	 
نزيف يصعب السيطرة عليه 	 
خدر مفاجئ في األطراف أو الوجه، 	 

صعوبة في التحدث 
 حالة شديدة من ضيق النفس أو 	 

صعوبة في التنفس
ألم أو ضغط شديد مفاجئ في الصدر	 
إصابات خطيرة، حوادث سيارات، 	 

جروح طعنات 
التسمم	 
ألم مفاجئ وشديد في البطن 	 
التقيؤ مع خروج دم	 

العاجلة الرعاية 
 السعال، التهاب الحلق، 	 

حاالت عدوى الجهاز التنفسي
ألم األذن 	 
ألم الظهر، آالم في الجسم 	 
حرقان أثناء التبول 	 
نزالت البرد، حاالت عدوى الجيوب 	 

األنفية، حاالت الحساسية 
 تهيج العين أو تورمها أو الشعور 	 

بألم فيها 
االلتواءات، تشنجات العضالت 	 
 حاالت الطفح الجلدي، 	 

القطوع الطفيفة، الخدوش، الجروح
غثيان، تقيؤ، إسهال 	 
لدغات الحيوانات	 

الساخن الخط 
لست متأكًدا إذا كانت المشكلة خطيرة	 
تحتاج إلى توضيح بشأن األعراض	 
لديك استفسارات حول األدوية	 
تحتاج إلى مشورة بشأن اتخاذ قرار 	 

بخصوص غرفة طوارئ أو عيادة 
مجتمعية أو رعاية عاجلة

يكون الوقت ليالً أو في عطلة نهاية 	 
األسبوع أو بعد ساعات العمل العادية

تعرف مسبًقا نطاق تغطية التأمين 	 
الصحي الخاص بك، المشمول بالتغطية 

وما ليس مشموالً بها

إذا شعرت أنك تعاني 
من حالة طارئة، فاتصل 
بالرقم 911 على الفور 

 أو اذهب إلى أقرب 
 موارد الرعاية قسم طوارئ.

العاجلة المحلية
 دليل إلى مواقع الرعاية العاجلة 

في المقاطعة الشرقية

وكالة
Grossmont Healthcare District



)La Mesa( ال ميسا

5565 Grossmont Center Drive 
Building 2, Suite 2 

La Mesa, CA 91942
www.rchsd.org/urgent-care/ | )619) 713-5375

8090 Parkway Drive
La Mesa, CA 91942

www.concentra.com/urgent-care-centers | )619) 697-3093 

)Santee( سانتي
 مركــز CONCENTRA للرعايــة العاجلــة

)CONCENTRA URGENT CARE)

10538 Mission Gorge Road 
Suite 100 

Santee, California, 92071
www.afcurgentcaresantee.com | )619) 465-0033

)Alpine( ألباين

1730 Alpine Blvd. 
#109-B 

Alpine, CA 91901
www.comprehensivemedicine.net/cal-comp-med | )619) 326-4445

)El Cajon( إل كاهون

2760 Fletcher Parkway 
El Cajon California, 92020

www.cvs.com/minuteclinic | )619) 461-4411 

1625 East Main Street 
Suite 100 

El Cajon California, 92021
www.eastcountyurgentcare.com | )619) 442-9896

وفر الوقت والمال من خالل الذهاب 
إلى مركز رعاية عاجلة بدالً من قسم 

الطوارئ في إحدى المستشفيات
ال يلزم حجز موعد 	 
مواقع مناسبة 	 
ساعات دوام ممتدة 	 
خدمات موّسعة 	 
تكلفة معقولة	 

تجنب أوقات االنتظار في غرفة الطوارئ واحصل على 
رعاية شاملة ممتازة. ُتقبل معظم شركات التأمين في كل 

موقع، لكننا نشجعك على االتصال قبل وصولك.

9745 Prospect Avenue 
Suite 100 

Santee, California, 92071 
www.concentra.com/urgent-care-centers | )619) 697-3093

)AFC URGENT CARE AFC للرعايــة العاجلــة ) مركــز 

)ALPINE URGENT CARE ALPINE للرعايــة العاجلــة ) مركــز 

 مركــز CONCENTRA للرعايــة العاجلــة 
)CONCENTRA URGENT CARE)

 الرعايــة العاجلــة بمستشــفى رادي لألطفــال 
)RADY’S CHILDREN’S HOSPITAL URGENT CARE)

)MINUTE CLINIC( عيــادة الرعايــة الســريعة

)EAST COUNTY URGENT CARE( الرعاية العاجلة بالمقاطعة الشرقية

 * لمعرفة مواقع العيادات المحلية، 
www.grossmonthealthcare.org تفضل بزيارة 


