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يمكن للزّوار القادمين إلى دولة قطر لمشاهدة البطولة الحصول على الرعاية الصحية في أي مستشفى خاص أو عام في البالد، أو في 
المراكز الطبية والعيادات والصيدليات.

    الطوارئ الطبية

لحاالت الطوارئ الطبية، يمكنكم طلب اإلسعاف باالتصال على الرقم 999.

 سيقوم متلقي االتصال بطلب اإلسعاف مباشرة وتزويدكم بتعليمات
 مسبقة خالل االتصال للحفاظ على الحياة إذا تطلب األمر ذلك. تعمل هذه

الخدمة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. 

      الحاالت غير المهددة للحياة 

 تتوفر فرق الرعاية الصحية لتقديم المساعدة للرعاية العاجلة في المدرجات
ومناطق التشجيع الرسمية والمهرجانات وأماكن إقامة المشجعين.

تتواجد عيادات متعددة مزّودة بفرق الرعاية الصحية في االستادات الثمانية في أيام المباريات. 

تقع العيادات في مناطق التشجيع العامة اآلتية والمهرجانات خالل ساعات العمل المحددة لكل مكان: . 	
مهرجان التشجيع فيفا  	
 الكورنيش  	
 منطقة التشجيع في الخور  	
 منطقة التشجيع في المنطقة الصناعية  	

 تعمل العيادات على مدار الساعة مدار الساعة طوال أيام األسبوع وتتواجد في. 2
مواقع إقامة المشجعين أدناه: 

قرية بروة مدينتنا للتشجيع 	
قرية براحة الجنوب للتشجيع 	
ميناء الدوحة - الصالة الكبرى بجوار الفنادق العائمة للباخرة. 	

دليلك السريع لخدمات 
الرعاية الصحية في دولة 

قطر



    مرافق الرعاية الصحية  

 تتواجد وحدات الرعاية العاجلة بكل سالسة حول البالد وتقدم رعاية 	
 على مدار الساعة دون موعد مسبق لمرضى الحاالت غير المهددة

 للحياة مثل )الحروق البسيطة وحاالت االلتواء والصداع الشديد أو آالم
 األذن وارتفاع الحرارة والجفاف والدوخة(. 

يمكنكم زيارة أحد المرافق اآلتية: 
المستشفيات والعيادات الخاصة - يمكنكم االطالع على المستشفيات الخاصة التي توفر رعاية عاجلة وطارئة على مدار الساعة . 	

مدار الساعة طوال أيام األسبوع من خالل الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة العامة. 
وحدة الرعاية العاجلة المتواجدة في أحد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية: . 2

-  مستشفى عائشة بنت حمد العطية   
-  مستشفى الوكرة   

-  مستشفى حمد العام   
-  مستشفى حزم مبيريك العام   

 يمكن للزّوار المشجعين الحصول على خدمات الطوارئ والرعاية الطبية العاجلة في 	
 خالل فترة انعقاد البطولة. للحصول على

ً
 المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية مجانا

الخدمات المجانية، يترتب على المشجعين تقديم بطاقة هيّا في مرفق الرعاية الصحية. 

واحدة من مئات الصيدليات المتواجدة في قطر. 	

    فحص كوفيد-19  

 وافقت وزارة الصحة العامة على اعتماد أكثر من 00	 مرفق للرعاية الصحية لتوفير
 فحص) كوفيد-9	 (

 هناك ما يزيد عن 00	 مستشفى وعيادة خاصة في دولة قطر توفر 	
فحص )كوفيد-9	 (مقابل 60	 ريال قطري للفحص الواحد 

 يتوفر فحص المستضد السريع في أكثر من 00	 مستشفى وعيادة خاصة في 	
دولة قطر مقابل 50 ريال قطري للفحص الواحد

 يمكن االطالع على قائمة العيادات المتوفرة من خالل الموقع اإللكتروني
لوزارة الصحة العامة. 

    لمزيد من المعلومات

للحصول على المزيد من المعلومات أو أي استفسارات تتعلق بالرعاية الصحية، امسح الرمز أدناه أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني

إذا كان لديكم أي أسئلة أو أردتم الحصول على المزيد من المعلومات حول خدمات الرعاية الصحية خالل فترة إقامتكم، يمكنكم 
التواصل مع خط المساعدة الخاص بالرعاية الصحية على الرقم 16000 .

 https://sportandhealth.moph.gov.qa/EN/faninfo/Pages/Homepage.aspx 




