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في والية فيكتوريا من قبل حكومة الوالية لتوفير الحصول إىل الرعاية  Supercareيتم دعم صيدليات سوبر كير 

 الصحية المتخصصة واإلستشارات خارج ساعات العمل.

 : Supercareصيدلية سوبركير 

ساعة، سبعة ايام في األسبوع، وتتيح الحصول عىل استشارة من صيدالني، والتزويد باألدوية وصرف   24تعمل عىل مدار   •

 الوصفات الطبية.  

مساًء يومياً لألمراض واإلصابات البسيطة عبر غرفة استشارات   10و 6تشتمل عىل خدمات تمريض مجانية بين الساعة  •

 خاصة. 

اسم وعالمة تجارية للصيدلية المختارة لتقديم هذه الخدمة اإلضافية في مجتمعك المحلي. يتم دعمهم من ِقبل  تعمل تحت  •

ساعة، سبعة أيام في األسبوع وهناك غرفة استشارية خاصة مخصصة للممرضة لضمان    24الحكومة ليعملوا عىل مدار  

  الخصوصية أثناء زيارتك.

ك الصحية بعد الحصول عىل موافقتك وألغراض محددة للغاية بما في ذلك مع  نحترم خصوصيتك. تتم مشاركة معلومات •

 طبيبك المعتاد.

 تتوفر فيها خدمات الترجمة الفورية. •

  يوجد حارس أمن في الموقع خالل الليل، وإذا تَطلّب األمر، ستأتي خدمات الطوارئ المناسبة. •

 توفر عالجات الرعاية التلطيفية األساسية.  •
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 Supercareسوبركير صيدالني 

ساعة في اليوم، سبعة أيام في األسبوع لصرف الوصفات الطبية، إىل   24عىل مدار   Supercareيتوفر صيدالني في سوبركير  •

 جانب توفير األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية للعالج الذاتي. 

ة الصحية األولية، إىل جانب التثقيف حول  أيًضا تقديم اإلستشارة والدعم للرعاي Supercareيمكن للصيدالني في سوبركير  •

 تعزيز الصحة والوقاية من األمراض واالستخدام السليم لألدوية.

 Supercareخدمات التمريض في سوبركير 

 مساًء. 10و  6تتواجد ممرضة مسجلة لالستشارة في كل ليلة بين الساعة  •

مثل الطفح الجلدي وحمى الربيع ولدغات يمكن للممرضات تقييم وعالج أي شخص يعاني من مشاكل صحية بسيطة  •

الحشرات باإلضافة اىل عالج الحروق الطفيفة والجروح والكدمات. يمكنهم أيًضا فحص ضغط الدم وإعطاء التطعيمات وتقديم 

 اإلستشارة بشأن نمط الحياة والمعلومات الصحية.

إلنفلونزا. كما باستطاعتهم إعطاء التطعيمات تتواجد الممرضات إلعطاء بعض التطعيمات، مثل تطعيمات السعال الديكي وا  •

 التي يحددها الطبيب. 

اعطاء الوصفات الطبية. إذا كان هناك حاجة للمراجعة   Supercareال تستطيع الممرضات الموجودات في صيدلية سوبر كير  •

 الطبية، سوف تقترح الممرضات مقدمي خدمات صحية آخرين مناسبين.

رؤية المرضى عىل أساس أسبقية الحضور. إذا كانت حالة الشخص بحاجة إىل مستوى أعىل من الرعاية،  ال حاجة للمواعيد. يتم  •

 يتم توجيهه إىل خدمة رعاية صحية أكثر مالئمة.

كما أن المستلزمات الطبية التي تستخدمها  .  Supercareال توجد رسوم استشارة لرؤية الممرضة في صيدلية سوبر كير   •

 تشارة هي مجانية أيًضا. قد يختار المرضى شراء منتجات إضافية من الصيدلية. الممرضة أثناء اإلس 

 هذه الخدمة متاحة لجميع سكان والية فيكتوريا وزائري الوالية.. Medicareال تحتاج إىل بطاقة ميديكير  •

في بعض الحاالت، قد يكون العالج األنسب متاحًا عن طريق الطبيب العام. قد تقترح الممرضات عليك رؤية طبيبك العام   •

خدمات طبية أخرى بعد ساعات العمل المحلية،  Supercareالمعتاد عندما يكون متاحًا. قد تقترح ممرضة صيدلية سوبر كير 
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بعد الحصول عىل موافقتك، ستقدم الممرضة ملخًصا مكتوبًا لطبيبك  . ED أو قد تقترح عليك الذهاب اىل قسم الطوارىء 

  .Supercare  العام مع تفاصيل حول سبب حضورك إىل صيدلية سوبر كير 

 المواقع 

 متاحة في جميع أنحاء والية فيكتوريا، كما أن ستة منها تقع في مناطق إقليمية: Supercareهنالك عشرون صيدلية سوبر كير 

• Ascot Vale - Ascot Vale Pharmacy, 67-69 Union Road, Ascot Vale, 9370 4146 

• Ballarat - UFS Dispensaries, 717 Sturt Street, Ballarat, 5331 9811 

• Balwyn - Balwyn Day and Night Pharmacy, 310-314 Whitehorse Rd, Balwyn, 9836 3245 

• Bendigo - Bendigo UFS Pharmacies, Corner View and Barnard Streets, Bendigo, 5443 4610 

• Coburg - Coburg Pharmacy 4 Less, 1 Louisa St, Coburg, 9386 6655 

• Craigieburn - Chemist Discount Centre, 2A/340 Craigieburn Road, Craigieburn, 9308 4981 

• Cranbourne North - Cranbourne North Chemist Warehouse, 180S William Thwaites Blvd, Cranbourne 

North, 8391 9509 

• Curlewis - Curlewis Pharmacy 4 Less, 10-11/90 Centennial Blvd, Curlewis, 5251 6781 

• Hoppers Crossing - Hoppers Crossing Chemist Warehouse, Shop 24-25, 428 Old Geelong Rd, Hoppers 

Crossing, 9931 0040 

• Keilor East - Keilor East Chemist Warehouse, Lot 3 233 Milleara Rd, Keilor East, 9325 4660 

• Keysborough - Parkmore Pharmacy 4 Less, Shop J01, 317 Cheltenham Rd, Keysborough, 9798 1936 

• Melbourne - HealthSmart Pharmacy Victorian Comprehensive Cancer Centre, 311 Grattan St, Melbourne, 

9045 9777 

• Melton - Melton Chemist Warehouse, Unit 4 Melton Gateway, 66-84 High St, Melton, 9746 8733 

• Mildura - Mildura Chemist Warehouse, 114A -118 Langtree Ave, Mildura, 5023 2383 

• Reservoir - Reservoir Pharmacy 4 Less, Summerhill Shopping Centre, 27/850 Plenty Rd, Reservoir, 9471 

0222 

• Ringwood - Ringwood Chemist Warehouse, 131-133 Maroondah Hwy, Ringwood, 9870 5022 

• Shepparton - Shepparton Chemist Warehouse, 425 Wyndham St, Shepparton, 5821 6000 

• Traralgon - Traralgon Chemist Warehouse, 92 Franklin St, Traralgon, 5174 2003 

• , Shop 2081 Westfield Knox, 425 Burwood Hwy, Wantirna South, 9800Pharmacy@Knox - Wantirna South 

5199 

• Yarraville - Carnovale Pharmacy, 149 Somerville Road, Yarraville, 9314 7557 
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To receive this document in another format, phone 1300 650 172, using the National Relay 

Service 13 36 77 if required. Or email Primary, Community and Oral Health Unit, Supercare 

Pharmacies<supercarepharmacies@health.vic.gov.au>. 

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne. 
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