دليل إلاسخلبال في حالت الاسدشفاء الغير
مخطط له

B5001 2017 ongeplande opname

اإلادخىي
الضزىٌ
العملُت
ؤهىاع الخبيُج
ألاعغاى الجاهبُت اإلادخملت بعض العملُت
ؾالمخً
بكامخً
مغاؿلت و جىحُه اإلاغض ى
اإلاعلىماث اإلاالُت
الغحىع بلى البِذ
الحلىق الىاحباث الكياوي

بعض اؾدكـائً لضًىا في اإلاؿدكـى هلىٌ لً
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ً
مزحبا بك

جم اؾدكـائً لضًىا في اإلاؿدكـى بضون ؾابم جسُُِ ،عبما صزلذ عً َغٍم الاؾخعجاالث ،ؤو بعض اللُام بـدو لضي الُبِبً .مىً لهظا ؤن ًيخج
العضًض مً الدؿائالث.
ججض في هظا الىخِب العضًض مً اإلاعلىماث خىٌ اإلاؿدكـى و خىٌ الاكامت في اإلاؿدكـى .مً َبُعت الحاٌ بةمياهً َلب اإلاؼٍض مً اإلاعلىماث عىض
الُاكم الُبي .ؾِؿاعضوهً بيل ؿغح لُجعلىا بكامخً مغٍدت.
هخمنى لً الكـاء العاحل
اإلاجلـ الاصاعي و الُاكم الُبي
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اسدشفائك
ملف الاسدشفاء
لم ًىً بىؾعىا جغجِب ملف الاؾدكـاء بدىم صزىلً بضون ؾابم جسُُِ .مً ألاؿًل اللُام بهظا في ؤؾغع وكذ لضي مىخب
ً
الاؾخلباٌ .عىض عضم كضعجً على اللُام بظلً شخهُا مً ألاؿًل ؤن جُلب مً ؤؾغجً اللُام به.
خدمت الاسخلبال
الُابم ألاوٌ الُغٍم 1
ول ًىم بحن الؿاعت  7.00و الؿاعت 19.50
الدسجُل لضي مياجب الدسجُل
جظهب بلى مىخب الاؾخلباٌ و جسخاع الخُاع 'الاؾدكـاء' ؾِخم جدىٍلً بلى مىْف الاؾخلباٌ اإلايلف باالؾدكـاء
ما هي ألاشياء التي جحخاج إليها عند الاسدشفاء؟
 / 1لئلصاعة
 بُاكت الخعغٍف الهىٍت الالىتروهُت
ً
 مً ال ًملً الهىٍت الالىتروهُت ( مثال ألاَـاٌ ؤكل مً  12ؾىت) ؤخًغ معً واعث اٌ  ISI+الؿِـ واعث ،و ملهلاث الخإمحن
الهحي
 بن هىذ جملً الخإمحن للعالج في اإلاؿدكـى زظ معً الياعث الخام بهظا ؤو اإلاعلىماث الياؿُت عً قغهت الخإمحن.
 في خالت خاصزت قؼل
 oاؾم و عىىان ناخب العمل
 oاؾم و عكم علض الخإمحن على خىاصر الكؼل
 في خالت عضم اقتراهً مع جإمحن نحي بلجُيي ًجب بخًاع بُاكت الخإمحن الهحي ألاوعوبُت ؤو الىزُلت E212
 /2للُبِب اإلاخسهو
 ألاصوٍت التي حؿخعملها في البِذ:
ؤَلب مً عائلخً ؤن جلىم بدسجُل ؤؾماء (ألاصوٍت و اإلالاصًغ) التي حؿخعملها في الئدت و حؿلُمها للمؿدكـى في ؤكغب وكذ
(مً ألاخؿً في العلب ألانلُت) ؤهٓغ هظلً في الهـدت عكم .7
 خؿب الًغوعة
 oبُاكت ؿهُلت الضم
 oمعلىماث خىٌ ؤمغاى الحؿاؾُت
 /3لىـؿً
 وؾائل الىٓاؿت (ؤهُاؽ ؤلاؾخدمام ،اإلاىاقف ،الهابىن ،وؾائل خلم الظكً ،معجىن ألاؾىان ،ؿغقاث ألاؾىان.) ...،
 لباؽ الىىم ،اإلاالبـ الضازلُت عصاء الؼغؿت ،باهخىؿل ،اإلاىاصًل
 باليؿبت إلكامت ألاَـاٌ  :صعابت ألاَـاٌ ؤو لعبت مً لعبه اإلاـٓلت.
ليل اإلاعلىماث التي جخعلم بدىىٍمً في اإلاؿدكـى اجهل بسضمت ؤلاؾخلباٌ على الغكم 052 25 26 13
زضمت الاؾخلباٌ (الُغٍم )1
الهاجف ( 052 25 20 11عام)
( 052 25 26 13إلاً له ؤؾئلت خىٌ الاؾدكـاء)
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ما هى هىع الغزفت التي سخخخارها؟
عىض حسجُل صزىلً بلى اإلاؿدكـى حعُي إلاىْف الاؾخلباٌ هىع الؼغؿت التي جغٍض الاكامت ؿاهاً .مىً ؤن جسخاع بحن:
 ػغؿت الجماعت ( 3ؤشخام على ألاهثر -ؿلِ بمجمع ػٍلت)
 ػغؿت لصخهحن
 ػغؿت ؿغصًت
 في حىاح ألاَـاٌ و في حىاح الىالصة جىحض بعٌ الؼغؾ التي وؿُماها الؼغؾ العائلُت و هي جىؿغ بمياهُت البلاء و الىىم مع
اإلاغٌٍ لىً ؿلِ للؼوج ؤو لىاخض مً ألابىًٍ.
اهدبه بما ؤن عضص الؼغؾ للـغص الىاخض مدضص ؿاإلاؿدكـى لً ٌؿخُُع يمان خهىلً على ػغؿت مً هظا الىىع في الُىم الظي جضزل
ؿُه بلى اإلاؿدكـى .باليؿبت لؤلزمىت ليل مً الؼغؾ ؤهٓغ في الهـدت عكم  ¨ 12اإلاعلىماث اإلاالُت ¨

من ًجب إبالغه عند دخىلك إلى املسدشفى؟
نىضوق الخإمحن الهحي
قغهت جإمحن العالج في اإلاؿدكـى
َبِب ألاؾغة
ناخب العمل

عمليت جزاحيت؟
عبما جم جىىٍمً في اإلاؿدكـى ألحل بحغاء عملُت حغاخُت في عجالت .ؤو عبما كض جم بحغاء العملُت ؤو ؾخلىم بها في الؿاعاث اللاصمت .هغٍض
ؤن هؼوصن ببعٌ اإلاعلىماث في ما ًخعلم بالخبيُج و اإلاًاعـاث الجاهبُت التي ًمىً ؤن ٌؿبب ؿاها بعض العملُت.
ؾبلؼً الُبِب الازهائي عً بحغاءاث العملُت و عً الىدُجت اإلاىخٓغة ،هظلً عً اإلاًاعـاث الجاهبُت هدُجت لظلً و الغعاًت ما بعض
العملُت .ال جغصص في ؤن حؿإٌ الُبِب في ؤي مىيىع ٌكؼل بالً.

ما هى الخبنيج
ولمت "الخبيُج " حعني ' عضم الكعىع باأللم' .معنى الخبيُج هى ؤػٍض مً طلً ًدغم الُبِب اإلاسضع ليي جمغ احغاءاث العملُت في ؤخؿً
ً
ً
ألاخىاٌ و بيل ؤمان ختى و بن واهذ خالخً الصحُت يعُـت حضا ؤو عىضما جيىن مضة العملُت َىٍلت حضا .بن ليل عملُت حغاخُت آزاع
ً
على مسخلف ؤعًاء الجؿم مثال ( :الللب ،الغئت ،اإلاعضة و ألامعاء ،الىٓام الهغمىوي للصخو ،الضم )... ،ؾُدغم الُبِب اإلاسضع على
صحت ول هظه ألاعًاء زالٌ العملُت و ؾُلف على هظا زالٌ ؤَىاع العملُت.

ؤهىاع الخبيُج في العملُاث الجغاخُت
الخبيُج الجؼئي
عىض الخبيُج اإلادلي ًخم بعُاء خلىت جسضًغ مىيعي باللغب مً مجمىعت مً ألاعهاب لخسضًغ اإلاىُلت التي ؾِخم بحغاء العملُت علاها .و
بهظا جيىن هظه اإلاىُلت مً الجؿم ػحر خؿاؾت لؤللم في ػالب ألاخُان ًـلض الصخو كىة الخدىم في جلً اإلاىُلت زالٌ مضة معُىت.
بعض الخبيُج ٌؿترحع اإلاغٌٍ كىة الخدىم في هظا اإلايان بعض بًعت ؾاعاث .مً اإلاهم ؤن حؿإٌ الُبِب متى ًمىً لً مً حضًض
اؾخعماٌ العًى الظي جم جسضًغه.
ؤهىاع الخبيُج الجؼئي
خؿب اإلايان الظي جم بؿغاغ اإلااصة اإلاسضعة ؿُه هخدضر هىا عً:
جسضًغ ؤؾـل العمىص الـلغي
ًخم الحلً في يهغ اإلاغٌٍ عبر الؼكاء الحُىي الظي ًـهل بحن اإلاؿاخت الخالُت اإلاىحىصة بحن العمىص الـلغي و اإلاؿاخت الجاؿُت وٍخم
بؿغاغ اإلاسضع في اإلاؿاخت التي ًخىاحض ؿاها الؿائل الكىوي.
الخبيُج الىهـي خىٌ الجاؿُت
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ًخم الحلً عً َغٍم خلىت في يهغ اإلاغٌٍ وٍخم بؿغاػ اإلااصة اإلاسضعة بضون عبىع الؼكاء = (الؼكاء الحُىي).
خىالي ألاعهاب
خلىت في العىم لخسضًغ الىخف
خلىت في ؤلابِ لخسضًغ ؤؾـل الضعع و الُض
خلىت في باًَ الـسظ لخسضًغ الغهبت و الـسظ
خلىت في ؤؾـل الغهبت لخىىٍم ؤؾـل الغهبت و اللضم.
ً
عػم حمُع ؤهىاع جلىُاث الخبيُج الجؼئي التي ًخم اللُام بها بهـت صكُلت حضا ًمىً في بعٌ الحاالث ؤن جيىن عملُت الخبيُج هظه ػحر
واؿُت .في هظه الحالت ًلىم الُبِب اإلابىج بةياؿت ؤصوٍت بياؿُت إلالاومت ألالم ؤو بلى البىج الكامل.
الخبيُج الكامل
ً
ً
الخبيُج الكامل هى جلىُت ٌؼُب زاللها اإلاغٌٍ ولُا عً الىعي و ال ًدـ باأللم نهائُاٌ ،ؿخعمل َبِب الخبيُج زاللها مىاص جازغ على
صماغ اإلاغًٌٍ .خم بعُاء هظه اإلاىاص عبر الحلً في الىعٍض بعضها و في زىان كلُلت ٌؼغق اإلاغٌٍ في هىم انُىاعي الظي ًسخلف بىثحر
عً الىىم العاصيً .غاكب َبِب الخبيُج جلضم الجغاخت وعمم الخبيُج وخالت الللب وألاوعُت الضمىٍت والجهاػ الخىـس ي خغاعة الجؿم
الدؿغباث الضمىٍت بلخ ًلىم الُبِب بالخؼُحراث الالػمت للحـاّ على ؾالمت اإلاغٌٍ.
التهضئت
حعخمض هظه الخلىُت بالخهىم على بعُاء اإلاغٌٍ مىاص مهضئت كىٍت و في بعٌ (ألاخُان) حؿخعمل مىاص كىٍت مًاصة لؤللمً .دغم
الُبِب اإلاسضع في هظه الحالت هظلً على ؾالمت اإلاغٌٍ مثل الخبيُج الكامل حؿخعمل هظه الخلىُت بالخهىم إلحغاء ؿدىناث
جيىن ماإلات في بعٌ ألاخُان حؿخعمل بجاهب جسضًغ مىيعي.
ألاعغاى الجاهبُت اإلادخملت بعض العملُت الجغاخُت
ألالم
ٌؿبب ألالم في الخإزحر في العالج و بةمياهه هظلً ؤن ٌكيل عائم في العالج .لهظا ؿةن اإلاؿدكـى ٌعمل مجهىصاث هبحرة إلاداعبت و عالج
ً
ألالم .لظا نهخم هثحرا بما ًمىً ؤن ٌؿبب ألالم لًمان عاخت واؿُت ليل مغٌٍ لضًىا.
ؾُُلب مىً اإلامغيحن في ول مغة جلُُم قعىعن باأللم .هلُت  0هىا حعني ؤهً ال حكعغ بإي ؤلم و هلُت  10ؤكص ى ما ًمىً جدمله مً
ألالم ،عىض الحاحت هلىم بىيع بغهامج إلاداعبت ألالم .في بعٌ ألاخُان ًهعب علُىا ؤن هلط ي على ألالم بهـت نهائُت لىً باؾخُاعخىا
ؤن هلاومه لخهبذ صعحت ألالم ملبىلت .في ول ألاخىاٌ ًجب علًُ ؤن جسبرها عىض قعىعن باأللم هُـما وان هىعه.
الؼثُان والليء
في ػالب ألاخُان جيىن هظه مً ألاعغاى الجاهبُت و الىاججت عً اإلاىاص التي ًخم اؾخعمالها زالٌ الخبيُج ،في بعٌ ألاخُان جيىن ؤؾبابها
ً
مً الجغاخت بىـؿها .مثال في بعٌ الحاالث التي جيىن ؿاها العملُت صكُلت عً َغٍم اإلاغوع مً مً زالٌ زلب نؼحرة في البًًُ .خىؿغ
الُبِب اإلاسضع على العضًض مً الىؾائل الحخىاب الىكىع في هظه الحاالث و عالحها.
يغع في ألاؾىان
ً
عىض الخبيُج الكامل ًخم ويع ؤهبىب في خلم اإلاغًٌٍ .يىن ويع هظا ألاهبىب في بعٌ الحاالث نعب حضا وَؿبب في هظه الحالت في
يغع على مؿخىي ألاؾىان لظا ًجب على ول مً ٌكيىا مً خؿاؾُت في ألاؾىان ؤو خالت ؤؾىاهه لِؿذ حُضة ؤن ًسبر الُبِب اإلاسضع
على طلً لُخسض الاحغاءاث الخامت لخـاصي الًغع.
آالم الحلم
ًًهغ هظا الىىع مً ألالم عىضما ًسًع اإلاغٌٍ بلى عملُاث حؿخلؼم بصزاٌ ؤهبىب للىكف عً اللهبت الهىائُت ؤو للىكف على اإلاعضة.
ٌؿخمغ هظا الىىع مً ألالم بعٌ الؿاعاث ؤو بعٌ ألاًام جم ًيخهيً .مىً العالج باؾخعماٌ ألاكغام اإلاًاصة لؤللم ؤو ؤكغام
الامخهام.
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الغحـت
ؾبب الغحـت بعض الجغاخت هى الخؼُحر الىبحر الظي ًلع على مؿخىي صعحت الحغاعة البضهُت و التي ًيىن ؾببها في بعٌ ألاخُان ألاصوٍت
اإلاؿخعملت ؤو الًؼِ الىـس ي الظي ٌعاوي مىه اإلاغًٌٍ .مىً معالجت هظا باؾخعماٌ ألاصوٍت ؤو اؾخعماٌ مغجبت ؾغٍغ كابلت للخضؿئت.
الاعجبان و ؿلضان الظاهغة
ٌعاوي اإلاؿىىن بالخهىم مً هظه ألاعغاى بعض الجغاخت .و جيىن هظه ألاعغاى في الؼالب ماكخت في بعٌ ألاخُان جضوم لبعٌ ألاًام ؤو
ألاؾابُع بعضها جسخـي.
الهعىبت في الخبىٌ
ً
بعض بعٌ العملُاث الجغاخُت ًهعب الخبىٌ بالخهىم لضي الغحاًٌ .سخـي هظا اإلاكيل جللائُا بعض ؿترة وححزة.
عىض الكعىع بإي نعىباث بعض العملُت ؤزبر الُبِب ؤو اإلامغياث عً طلً.

ؾالمخً
قاعهىا على الغعاًت الؿلُمت
ًدغم مؿدكـى  az Sin-Blasiusباؾخمغاع على ؾالمت صحت اإلاغض ىً .لىم ول مً ألاَباء واإلامغيحن بإكص ى ما في حهضهم لُىؿغوا لً
بكامت ؾلُمت و صحُت .ؤهذ همغٌٍ بةمياهً اإلاكاعهت للىنىٌ بلى الىخائج اإلاخىزاث .ججض في ما ًلي بعٌ الاكتراخاث.
الخعغٍف على اإلاغٌٍ
ً
الخدلُم مً هىٍت اإلاغٌٍ ؤمغ مهم حضا لًمان ؾالمخً .لهظا ًخم ويع ؾىاع الخعغٍف خىٌ اإلاعهم هجض علُه اؾمً العائلي و
الصخص ي ،جاعٍش الىالصة .جدلم مً صحت هظه اإلاعلىماث و ال جلم بسحبه بضون ؾبب.
عىض عضم الحهىٌ على هظا الؿىاع ؤَلب الحهىٌ علُه.
طلب املعلىماث و إعطائها
ؾُلضم لً ألاَباء ول اإلاعلىماث خىٌ اإلاغى الظي حعاوي مىه و خىٌ الـدىناث التي ؾُلىمىن بها و هظلً العالج الظي ؾُلضمىهه لً
و عً ألازُاع التي ًمىً ؤن جخعغى لها .اَلب اإلاؼٍض مً اإلاعلىماث مً َبِبً ؤو اإلامغيحن خحن ًيىن ؤمغ ما ػحر واضح ؤو إلاا ًيكؼل
بالً بص يء ما.
اعُي معلىماث واؿُت و نغٍدت ليل الُاكم الُبي ،ازبرهم هظلً بما حكعغ به همغٌٍ.
 الىكاًت من عدوي املسدشفياث.
الىٓاؿت هي ؤخؿً وؾُلت للىكاًت مً العضوي .في الحُاة العاصًت ًلىم الجلض بىكاًدىا مً العضويً .يىن اإلاغٌٍ زالٌ العملُت الجغاخُت
ً
معغى لخُغ ؤلانابت بإي هىع عضوي لظلً هىصح بإن ًيىن حلض اإلاغٌٍ هُٓف حضا كبل العملُت كم بدىُٓف حؿضن باؾخعماٌ
الهابىن و الكعغ بالكامبى ،بن واهذ العملُت تهم الُض ؤو اللضم اهخم ؤهثر بدىُٓف ألاياؿغً.مىً ؤلاؾخدمام في الحمام ؤو باؾخعماٌ
هِـ الُض لىً هًٓ ؤن ؤلاؾخدمام جدث الضوف ؤخؿً وؾُلت ألهه بهظه الُغٍلت ًمىً بػالت الهابىن و الىسخ بكيل حُض.
ًغعى مؿدكـى  Sint-Blasiusكىاعض زانت للخدضًض مً اهخلاٌ العضوي بحن اإلاغض ى و الىكاًت منها .جخجلى هظه اللىاعض في الخيىًٍ
اإلاؿخمغ و بلؼامُت ػؿل ألاًضي و جىٓـاها اإلاؿخمغ .جُبُم هظه اللىاهحن له ؤهمُت هبحرة عىض الُاكم الُبي.
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ألاصوٍت
عىض الاؾدكـاء ًجب على َاكم الخمغٌٍ معغؿت ول ألاصوٍت التي حؿخعملها في البِذ ؾىاء خهلذ علاها عً َغٍم ونـت مً الُبِب ؤو
ألاصوٍت التي ال جدخاج بلى الىنـت الُبُت الكخىائها .ختى عىض الاؾدكـاء الؼحر مسُِ له وؿإلً ؤن جُلب مً واخض مً ؤؿغاص ألاؾغة ؤن
ً
ًإزظ معه جىضيح لألدويت التي حسخعملها أو العلب ألاصليت لهذه ألادويت .ؿىغ مثال في ألاصوٍت التي ججعل الضم ًيىن حاعي ،ؤصوٍت التي
حؿاعض على الىىم ،مًاصاث ألالم ،جلُحرة العحن الحلً ،اإلاغهماث ،بلى ػحر طلً .ال جيس ى ألاصوٍت التي حؿخعملها مغة واخضة في ألاؾبىع ؤو
مغة في الكهغ.
بةمياهً ؤن جًع ألاصوٍت التي حؿخعملها في العلب الخانت بها صازل الىِـ الخام بظلً و كضمه للمىْف اإلايلف ببرمجت الضزىٌ بلى
اإلاؿدكـى و الظي ؤحغٍذ معه الحىاع في ما ًخعلم باالؾدكـاء ،ؤهخب على ول علبت صواء ألاقُاء الخالُت :ألاؾم (مثال ،صاؿاليان) الىمُت
( 1ػغام) َغٍلت ؤلاؾخعماٌ (ؤلابخالع ،الحلً ،الاؾخيكاق) هم مً مغة ( 3مغاث  /الُىم).
في الحالت التي حؿبب لً بعٌ ألاصوٍت ؤو ألاَعمت ؤو اإلاىاص خؿاؾُت ًجب علًُ ؤن جسبرها عً طلً.
ؾُلغع الُبِب اإلايلف بعالحً هىع ألاصوٍت التي ؾخإزضها زالٌ بلائً في اإلاؿدكـىً .جب ؤن جخابع عالحً بيل حضًت ألن بعٌ ألاصوٍت
ًمىً ؤن حؿبب في مكاول عىض اؾخعمالها في هــ الىكذ مً اإلادخمل ؤن ٌؼحر الازخهاص ي هىع ألاصوٍت الحخىاب وكىع مكاول زالٌ
العملُت ؤو زالٌ معالجت الضاء.
ً
ً
بطا الخٓذ ؤن ألاصوٍت ػحر مُابلت إلاا جإزظه عاصًا مثال لىنها مسخلف عً اللىن الظي حعىصث علُه ؤو الكيل مسخلف؟ ال جترصص و اؾإٌ
إلااطا هظا الخؼُحرً ،جب علًُ ؤن جغؿٌ ألاصوٍت ؤو الُعام الظي حعغؾ ؤهه ٌؿبب لً في خؿاؾُت

بلائك في اللسم.
البرهامج الُىمي
وحبت الـُىع :خىالي الؿاعت 08.00
وحبت الؼظاء  :خىالي الؿاعت 12.00
وحبت اإلاؿاء  :خىالي الؿاعت 17.30
هبضؤ ول ًىم بمغاكبت خغاعة الجؿم و في بعٌ ألاخُان هإزظ عُىاث مً الضم .في الهباح جلىم اإلامغياث بة عُاء ؤلاؾعاؿاث الُبُت ،
ًمغ الُبِب اإلاؿاوٌ على عملُخً لخـلض ؤخىالً ،الـدىناث ًخم بغمجتها زالٌ النهاع خؿب الاؾخُاعت .جمغ اإلامغياث هظلً بعض
الٓهغ لخلضًم ؤلاؾعاؿاث و الغعاًت الُبُت الالػمت هما ًخىغع طلً في اإلاؿاء.
وؿإلً ؤن جسبر اإلامغياث عىض مؼاصعجً لللؿم ،هما هغحىن اؾخعماٌ لباؽ البِذ عىض زغوحً مً اللؿم الظي ًىحض ؿُه ؾغٍغن.
بةميامً إلاا جيىن في خاحت بلى مؿاعضة َبُت اؾخعماٌ حغؽ الخىبُه اإلاىحىص بجاهب الؿغٍغ "الؼع ألاخمغ" في الؼغؿت.
ألالم
ألالم الظي ال هلىم بعالحه ٌؿبب في جإزحر العالج ؤو ًجعل العالج ؤنعب مً الالػم .لهظا هلىم في اإلاؿدكـى بيامل اإلاجهىصاث إلالاومت
ألالم هما ؤهىا نهخم بهظا اإلاىيىع ول اهخمام .ؾُُلب مىً اإلامغيىن في ول مغة جلُُم قعىعن باأللم .هلُت  0هىا حعني ؤهً ال حكعغ
بإي ؤلم و هلُت  10ؤكص ى ما ًمىً جدمله مً ألالم ،عىض الحاحت هلىم بىيع بغهامج إلالاومت ألالمً .هعب علُىا في بعٌ ألاخُان ؤن
هلط ي على الكعىع باأللم بهـت نهائُت لىً باؾخُاعخىا ؤن هلاومه لخهبذ صعحت الكعىع باأللم ملبىلت .في ول ألاخىاٌ ًجب علًُ ؤن
جسبرها عىض قعىعن باأللم هُف ما وان هىعه.
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وحباث الُعام
ؾُإحي اإلاىْف ًىمُا بلى ػغؿخً ليي جسخاع الىحباث التي جـٓل ؤولها للُىم اإلالبل .باؾخُاعخً َغح حمُع ألاؾئلت ؤو ببضاء عؤًً في ما
ًخعلم بالُعام لضي هظا اإلاؿاعض .في الحالت التي ًجب علًُ اجباع هىع مً الحمُت ؾِخم جُبُم هىع الحمُت على الىحباث التي ؾخلضم
لً خؿب ما كغعه الُبِب .ألاؾئلت التي جخعلم بالحمُت مً ألاخؿً َغخها على الغكم الخالي ( .052 25 25 06الغكم الضازلي .) 25 06
اإلاُعم
الُغٍم  130الُابم ألاعض ي
ؤبىاب اإلاُعم مـخىخت مً الؿاعت  09.00بلى  19.30في ؤًام ألاؾبىع و مً الؿاعت  10.00بلى الؿاعت  19.30زالٌ ؤًام عُلت نهاًت ألاؾبىع و
ؤًام ألاعُاصً .مىً الحهىٌ على الىحباث الضاؿئت ابخضاء مً الؿاعت  11.00بلى ػاًت  14.00و مً الؿاعت  16.30بلى 18.45
اإلادل الخجاعي
اإلاضزل الغئِس ي ،الُابم ألاعض ي
ؤبىاب الضوان مـخىخت مً الؿاعت  08.30بلى  19.30زالٌ ؤًام ألاؾبىع و مً الؿاعت  14.00بلى  17.30ؤًام عُلت نهاًت ألاؾبىع و ؤًام
ألاعُاص .هجض في الضوان ؤهىاع مسخلـت مً الىعوص و ألاػهاع ،الـىاهه ،الجغائض ،والىخب و العضًض مً الهضاًا نؼحرة.
زؼن ألاقُاء الثمُىت
مً ألاؿًل ؤن ال جإزظ معً ؤي مجىهغاث ؤو هلىص عىض صزىلً بلى اإلاؿدكـى .ؿةن اإلاؿدكـى ػحر مؿاوٌ على الؿغكت ؤو يُاع ؤي
ش يء مً الؼغؿت .ججض في ػالب ؤكؿام اإلاؿدكـى زؼٍىت زانت في زؼاهت اإلاالبـ بالؼغؿت ًمىً لً اؾخعمالها لخؼن خاحُاجً الثمُىت.
باؾخُاعخً بن لم ججض الخؼٍىت في الؼغؿت التي جىام ؿاها ؤن حؿخعمل الخؼٍىت اإلاغهؼٍت اإلاىحىصة في كؿم الاؾخلباًٌ .مىً لً سحب
ً
ألاقُاء التي كمذ بسؼنها ًىمُا مً الاجىحن الى الجمعت مً الؿاعت  08:00بلى الؿاعت .16:00
بةمياهً هظلً ؤن حؿإٌ في كؿم الاؾخلباٌ عً ألاقُاء الًائعت .الهاجف . 052 25 20 11
خًغ الخضزحن
ً
ً ً
ًمىع مىعا ولُا الخضزحن صازل اإلاؿدكـى (الؼغؾ ،اإلامغاث ،كاعاث ؤلاهخٓاع .)...هما ًمىع اؾخعماٌ السجائغ الالىتروهُتَ ،بلا للاهىن
. 2009/12/22
ٌؿمذ بالخضزحن ؿلِ مً الؿاعت  7:00بلى الؿاعت  21:00باألماهً اإلاسههت لهظا ججضها زاعج اإلاؿدكـى بجاهب اإلاضزل الغئِس ي و هي
ً
مؿاخت مؼُاثً .مىع الخضزحن مً الؿاعت  21:00بلى  07:00نباخا.
الاكالع عن الخدخين
هل جغػب في الاكالع عً الخضزحن ؤو ال حؿخُُع الخىكف زالٌ الؿاعاث الؼحر مؿمىح بها بالخضزحن اجهل بُبِبً ؤو زظ مىعض مع
ازخهاص ي في الخضزحن على الغكم الخالي  052 25 25 05ؤَلب اإلايكىعة الخانت باالكالع عً الخضزحن.
كبل اللُام بإي عملُت حغاخُت مً ألاؿًل الاكالع عً الخضزحن .مً جىكف إلاضة  6ؤو  8ؤؾابُع كبل العملُت عً الخضزحن لً ًخعغى ألي
حعلُضاث لها عالكت بالخضزحن مً حغاء العملُت .الخىكف كبل  2ؤؾابُع ؤو  3مً ًىم العملُت لها ؿًل هبحر على اإلاغٌٍ ختى مً ًخىكف
كبل  12ؾاعت ؤو  24ؾاعت مً العملُت ؤؿًل مً عضم الخىكف.
الىغس ي اإلاخدغن
ًمىً للمغٌٍ اؾخعماٌ الىغس ي اإلاخدغن زالٌ مضة الاؾدكـاء .ججض هظه الىغاس ي في الُابم ألاوٌ الُغٍم  1ول ًىم مً الؿاعت 6.45
بلى الؿاعت  19.45بعض صؿع مبلؽ  25ؤوعو هًماهت .ؤما باليؿبت للمغض ى الظًً ًإجىن ألحل ؿدو في اإلاؿدكـى ؤو الؼواع الظًً ًلىمىن
بؼٍاعة لصخو ما ؿُمىً لهم اؾخعماٌ الىغاس ي اإلاىحىصة في مضزل اإلاؿدكـى ًجب ويع كُعت  2ؤوعو هلضًت في الىغس ي و ًمىً سحبها
بعض بعحاعه.
الخضماث ألازغي
قاقت جلـاػ
قاقت الخلـؼٍىن ،الغاصًى ،الهاجف و ألاهترهذ
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جخىؿغ ػغؿخً على قاقت مخبثت على حهاػ ٌؿمذ لها بالخدغن بلى حمُع الجهاث ،هظه الكاقت حعخبر بمخابت حهاػ جلـؼٍىن في هــ الىكذ
قاقت خاؾىبً .مىً الخدىم في هظه الكاقت عً َغٍم اللمـ و هى هٓام ؾهل الاؾخعماٌ.
مً زالٌ هظه الكاقت بةمياهً الخدىم في حهاػ الغاصًى و الخلـؼٍىن وهظلً الهاجف ،حؿخُُع هظلً ؤن جغي ول ألاعُاب اإلامىىت ؤن
جدضر على الجهاػ .هما جخىؿغ الكاقت على ألاهترهذ .باؾخعماٌ الؼع 'معلىماث للمغٌٍ' بةمياهً الحهىٌ على معلىماث خىٌ العملُت،
الـدىناث اإلاسخلـت ،اؾخعماٌ ألاصوٍت بؿالم و ػحر طلً .في مىخب الاؾخلباٌ ًمىىً الحهىٌ على:
اليىص الغكمي الؾخعماٌ الهاجف
َغٍلت اؾخعماٌ ألاهترهذ على خاؾىبً الخام.
الهاجف الىلاٌ
جهضع ؤحهؼة الهاجف الىلاٌ 'اإلاىباًل' صبضباث بلىتروهُت ًمىً لها ؤن جؼعج وُْـت آلاالث الُبُت .لضي وؿإلً عضم اؾخعماٌ اإلاىباًل
بجاهب آلاالث الُبُت .هما وؿإلً الخللُو مً اؾخعماٌ اإلاىباًل ألحل عاخخً و عاخت اإلاغٌٍ الظي ًخىاحض بجاهبً.
اؾدكـاء الهؼاع
ً
ًجب ؤن حعض َـلً حُضا عىض اؾدكـائه .جدضر معه خىٌ اإلاؿدكـى ليي ًـهم ؤن هظا ًمىً ؤن ًلع ألي َـل و ؤهه ش يء عاصي،
ً
اقغح له هُف ٌعمل اإلاؿدكـى و ؿهمه ألاقُاء التي ؾُلىمىن بها بضون ؤن حعُي حمُع الخـانُل ،هً نغٍدا و اعُُه الىـاًت مً
ألاحىبت.
ؾُىدكف ابىً زالٌ بكامخه في اإلاؿدكـى حعىٍظة اإلاؿدكـى و هى عباعة عً وائً حاء مً الـًاء اؾمه 'مىلي ' و ًدب اإلاؼامغة .للض
خلم بصحىه و مغ على العضًض مً اليىاهب بلى ؤن خِ عخاله بيىهب ألاعى بالًبِ في مؿدكـى ً . az Sint-Balsiusخىؿغ 'مىلي' على
زُاٌ واؾع و ؾُيىن ؤؿٓل نضًم البىً.
جىجيه املزض ى
الُغٍم  66ول ًىم مً الؿاعت  9.00بلى الؿاعت 16.00
ً
الحخىاب مضة ؤلاهخٓاع مً ألاخؿً ؤن جدضص مؿبلا مىعض عً َغٍم َاكم اإلامغيحن.
ً
ً
الضزىٌ بلى اإلاؿدكـى ًمىً ؤن ٌؿبب في حؼُحراث حضعٍت .إلاا ًيىن الصخو مغًٍا ًيىن هظا اإلاغى باليؿبت له و ألؾغجه مىبعا للىثحر
ً
مً ؤلاهـعاالث العاَـُتً .مىً إلاهلحت جىحُه اإلاغض ى ؤن حؿاعضن للبدث على الحلىٌ .الخىحُه ًيىن صائما مً زالٌ الدكاوع بحن ول
مً اإلاغٌٍ ،الُبِب اإلاعالج و اإلامغيحن.
الخضمت ؤلاحخماعُت
جلضًم الضعم و الخىحُه زالٌ مضة اإلاغى
جلضًم اإلاؿاعضة فى ما ًخعلم بالخعلُضاث ؤلاصاعٍت التي لها عالكت بالضزىٌ بلى اإلاؿدكـى
الخضابحر اإلاالُت
ؤلاجهاٌ بالخإمحن الهحي
بعُاء معلىماث خىٌ مسخلف الخضماث ؤلاحخماعُت ،و الحهىٌ على اإلاؿاعضة في ما ًخعلم بالخيالُف.
عىض مؼاصعة اإلاؿدكـى ًمىً لً الحهىٌ على زضماث الغعاًت في البِذ ( ؤلاؾعاؿاث ،الخضبحر اإلاجزلي و الخىُٓف ،صعم ألاؾغة )...
في الحالت التي ًيىن ؿاها الغحىع بلى البِذ ػحرممىً ؾدؿاعضن الخضمت ؤلاحخماعُت في البدث على الحل اإلاىاؾب.
معلىماث في ما ًخعلم بسضمت العىاًت و الغعاًت (الخمغٌٍ بالبِذ ،زضمت الىٓاؿت ،مؿاعضة ألاؾغة)... ،
الضًً ،ألازالق ،اإلاظاهب الـلؿـُت و الضعم
ًخم اخترام ول ؤهىاع الضًاهاث ؤو ؤهىاع ؿلؿـت الحُاة لظلً ؿبةمياهً في ول وكذ َلب ؤلالخلاء بالصخو الظي ًمثل اعخلاصن ؤو
بًماهًً .مىً لً َلب طلً عً َغٍم بمالء ؤلاؾخماعة اإلاؿماث ب ¨الضعم الضًني و ألازالقي¨ ،بعضها ًمىً لً ؤن جًعها في يغؾ
ً
مؼلىق و حؿلمها لضي زضمت الخمغٌٍ .بمالء هظه ؤلاؾخماعة ػحر الػم ً ،مىً صائما َلبها لضي اإلامغيت في الىكذ الظي جٓىه مىاؾب.
ؤزهائي ملاومت ألالم
ًخىؿغالُاكم على زبرة هبحرة في جلُُم و معالجت آلاالم الحاصة.
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ؤزهائي في عالج ؤمغاى الخضي
جغاؿم و جىحه اإلاغٌٍ ابخضاء مً الُىم ألاوٌ الظي ًبضؤ ؿُه العالج بلى ػاًت ؿتراث اإلاخابعت و الدكاوع.
ؤَباء علم الىــ
ٌكخؼل علماء الىــ في مسخلف ؤكؿام اإلاؿدكـى منها كؿم َب الكُىر ،اإلاغاؿلت في اإلاغاخل ألازحرة مً الحُاة وخضاث عالج
الؿغَان ،كؿم آلاالم ،ايُغاباث الىىم ،ايُغاباث الظاهغة ،و بعاصة الخإهُلًً .م العغى هظلً مغاؿلت ألاشخام الظًً ٌعاهىن
مً الاهخئاب،ؤلاكالع عً الخضزحن .اإلاؿاعضة جيىن بما ؿغصًت ؤو حماعُت.
الضعم الىـس ي و ؤلاحخماعي
ًىاحه ول مً جللى زبر بنابخه بمغى الؿغَان حؿائالث و بخؿاؾاث ػحر لُُـت .هظه ألاؾئلت ًمىً لها الغحىع ختى بعض العالج لضي
ًداوٌ الُبِب اإلاعالج مع ؿغٍم الخمغٌٍ اإلاؿاهم في العالج جؼوٍضن بمغحع ًمىً لً ؤلاعخماص علُه ليي جخعامل مع اإلاغى بُغٍلت
ؾلُمت.
ؿغٍم اإلاغاؿلت في نهاًت الحُاة
اؾخلباٌ اإلاغض ى و عائالتهم وهمىمهم اإلاسخلـت في ما ًخعلم بإزظ اللغاعاث خىٌ بنهاء الحُاث ،مع ألازظ بعحن ؤلاعخباع للغعاًت
الياملت :اإلاغكابت الخامت لآلالم ،اإلاغاؿلت الىـؿُت و الغوخُت.
بعُاء معلىماث خىٌ الضعم اإلااصي (بعاهت الغعاًت في اإلاغاخل النهائُت مً العمغ في البِذ ،العُلت إلعُاء هظه الغعاًت )... ،و خىٌ
العغى الخام بالغعاًت (الغعاًت في اإلاغاخل النهائُت مً العمغ في البِذ ،وخضة الغعاًت في اإلاغاخل النهائُت مً العمغ )....،

زضمت الغعاًت الضًيُت /الغوخُت
ًىؿغ ؤعًاء الخضمت الضًيُت للمغض ى و ألؾغهم الظًً ًُلبىن هظه الخضمت بمياهُت الخداوع في حى ًغؿع مً معىىٍاث الصخو ،ال ًجب
ً
علًُ ؤن جيىن مؿُدُا لالؾخـاصة مً هظه الخضمت .هاالء اإلاؿاعضًً ًلىمىن بعملهم ؾىاء هىذ جامً ؤم ال.
بجاهب طلً ًلضمىن إلاً ٌكاء بعٌ العاصاث الضًيُت اإلاؿُدُت مثل:
َلي اإلاغٌٍ للكـاء مً ألامغاى الخُحرة في خًىع العائلت بخعاون مع اللؿِـ.
اعخىاق اإلاؿُدُت ول ًىم ؤو زالٌ ؤًام ألاخض مً الؿغٍغ
صعىي الؼـغان على ؾغٍغ اإلاىث
نالث الىصاع في مؿخىصع الجثث
مغاؾُم الجىاػة خؿب العلُضة اإلاؿُدُت

ؤوكاث الؼٍاعة
مً الؿاعت  14:30بلى الؿاعت 20:00
على العمىم
مً الؿاعت  14:30بلى  15:00و مً  19:00بلى الؿاعت 20:00
العىاًت اإلاغهؼة
ألحل عاخت اإلاغٌٍ ال ًلبل الؼٍاعة ألػٍض مً  3ؤشخام في هــ الىكذ .في هظا اللؿم ال ٌؿمذ لؤلَـاٌ صون  16ؾىت بالؼٍاعة.
حىاح ألاَـاٌ
بةميان اللُام بالؼٍاعة َُلت النهاع لآلباء و الصخو الىازم ؿُه ؤما باليؿبت للؼواع ؿظلً ممىً مً الؿاعت  14:00بلى الؿاعت 20:00
حىاح ألامغاى العللُت
ؤًام الاجىحن ،الثالزاء ،الخمِـ و الجمعت:
مً الؿاعت  16:30بلى الؿاعت 20.00
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ؤًام ألاعبعاء ،الؿبذ ،ألاخض و ؤًام ألاعُاص
مً الؿاعت  14.00بلى الؿاعت 20.00
َب الكُسىزت
 14.00بلى 20.00
بعقاصاث للؼواع
اخترم ؤوكاث الؼٍاعة ختى ًبلى للمغٌٍ ما ؿُه الىـاًت مً الىكذ للغاخت و ليي ًخللى الغعاًت و ؤلاؾعاؿاث اإلاُلىبت.
ال جترن ألاَـاٌ ًلعبىن في اإلامغاث .الؿيىن ش يء مهم في اإلاؿدكـُاث.
اإلاغحى مؼاصعة الؼغؿت عىض ػٍاعة الُبِب ؤلازخهاص ي لُلىم بضوعجه و عىض صزىٌ اإلامغيت إلعُاء ؤلاؾعاؿاث الُبُت الالػمت.
للؼٍاعاث زاعج ؤوكاث الؼٍاعة مً ألاخؿً الدكاوع مع عئِـ اللؿم.

املعلىماث املاليت
عىض الدسجُل ًيخٓغ مىً ؤن جضؿع مبلؽ مالي كضعه ما بحن  20و  150ؤوعو خؿب هىع الخإمحن الهحي الظي جخىؿغ علُه .بةمياهً الضؿع
ً
باؾخعماٌ الياعث البىيي ؤو الـحزا ،ؤو هلضًا.
ً
قهغ جلغٍبا بعض زغوحً مً اإلاؿدكـى ؾخدهل على بغٍض ؿُه ؿاجىعة اإلاؿدكـى حؿخُُع بعضها الضؿع عً َغٍم الخدىٍل.
ًغؾل اإلاؿدكـى اللؿِ الىبحر مً ؿاجىعة ؤلاكامت مباقغة بلى نىضوق الخإمحن الهحي الخام بً .اللؿِ الصخص ي الظي ؾخضؿعه
ً
ًخم جدضًضه خؿب معُُاث كاهىهُت .بعٌ الـئاث مً اإلاغض ى مثال :ألاَـاٌ ،العاَلحن عً العمل و اٌ )( ( WIGWألاعامل،اإلاعىكحن،
اإلاخلاعضًً و الُخامى) ًضؿعىن جيالُف شخهُت كلُلت ألنهم ٌؿخـُضون مً جضابحر زانت بهظه الـئت
 .1جكاليف إلاكامت
ؾِخم ويع جيالُف الاكامت خؿب ألاًام التي كًُتها في اإلاؿدكـى .هظا اإلابلؽ جم جدضًضه مً َغؾ الحيىمت عً َغٍم ( RIZIVاإلاعهض
الضولي للخإمحن عً اإلاغى و الاعاكت)
 .2املبالغ املضافت للغزفت
لً جضؿع ؤي ػٍاصة في الحالت التي جسخاع ؿاها الاكامت في ػغؿت حماعُت ؤو ػغؿت لـغصًً .باليؿبت للؼغؾ مً الىىع آلازغ ًمىً ؤن ًًاؾ
لثمً الؼغؿت ألازمىت الخالُت ؤهٓغ في الجضوٌ:
اإلابلؽ اإلاًاؾ ليل ًىم
هىع الؼغؿت
ػغؿت لـغص واخض
لً جضؿع ؤي ؤزمىت بياؿُت في ػغؿت الـغص الىاخض
في الحالت التي جبلى في الؼغؿت ألحل هىع اإلاغى
ً
في الحالت التي جيىن هائما في كؿم الغعاًت اإلاغهؼة
ً
في الحالت التي لم جُلب شخهُا الىىم في ػغؿت الـغص الىاخض
الثمً الظي جضؿعه باإلياؿت عً زمً الؼغؿت ال عالكت له بىىع الخمغٌٍ لىً ؿلِ بالخهىنُت .حىصة الغعاًت
الُبُت جيىن مدؿاوٍت في حمُع الؼغؾ.
€ 8,50
بلاء ؤخض ؤعًاء ألاؾغة للىىم بضون وحباث ألاول

€ 55,00
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في كؿم الىالصة :ػغؿت لؤلؾغة (بضون وحباث ألاول)
زمً بكامت ألام و الُـل
اإلابلؽ الايافي للـغص الظي ًبلى لُىام في الؼغؿت
ؤَلب اإلاعلىماث مً ؾىغجاعٍت كؿم الىالصة
ً
في حىاح ألاَـاٌ :الىىم في الؼغؿت مع ابىً/ابيخً ( صائما مع وحباث ألاول)
في ػغؿت الـغص
في ػغؿت شخهحن

€ 65,00
€ 8,50

€ 30.00
€ 20.00

 .3جكاليف ألادويت
ججض ؤؾعاعها على الـاجىعة في الخاهت الخانت ب «ؤؾعاع ألاصوٍت الهُضالهُت و الؼحر نُضالهُت و اإلاىاص التي جؼعع في الجؿم".
باليؿبت لؤلصوٍت ًخم جُبُم كىاهحن مسخلـت في ما ًخعلم بةعحاع كؿِ مً الخيلـت خؿب هىع الضواء.
اإلاىاص الهُضالهُت
ًخم جلؿُم ألاصوٍت بلى ؤهىاع مسخلـت ؤصوٍت ًخم بعحاع جيلـتها بما باليامل ؤو كؿِ منها ؤو ال ش يء مً الخيلـت.
اإلاىاص الؼحر نُضالهُت
ً
هظه هي اإلاىاص التي حؿخعمل في العالج و لِؿذ ؤصوٍت مثال :محزان الحغاعة ،اإلاغهم ،الًماصاث .ؾِخم جيلُـً بضؿع ؤؾعاع هظه اإلاىاص.
اللُع ؤلانُىاعُت التي ًخم ػععها في حؿم الاوؿان و التي حؿخعمل زاعج الجؿم
ً
مثال :ؤعًاء الغهبت ؤو الحىى ،اإلاؿامحر اللىلبُت .في ػالب ألاخُان ًخم حعىٌٍ جيلـت هظه اللُع .مً ألاؿٓل ؤن جُلب اإلاؼٍض مً
اإلاعلىماث لضي الُبِب ؤو مً نىضوق الخإمحن.
 .4أحعاب الطبيب
ًدهل الُُب على ؤحغة في ما ًخعلم بالعمل الظي ًىؿغه للمغٌٍ .ؾعغ هظه الىُْـت ملجن مً َغؾ الحيىمت عً َغٍم مىخب . RIZIV
هجض على الـاجىعة بجاهب ؤحعاب الُبِب هظلً ؤحعاب زضماث ؤزغي:
ؤحعاب الاؾدكـاء اإلاؼعىمت الجاعي بها العمل و اإلاخـم علاها.
ً
ؤحعاب ألاَباء اإلاكاعهحن في الغعاًت التي جم جلضًمها لً مثال (ؿدىناث الضم ،الهىع الُبُت ،الخبيُج)... ،
ؤحعاب الُبِب و الخيالُف اإلاًاؿت على ألاحعاب
ًدترم ول ؤَباء مؿدكـى  Sint-Blasiusالاجـاكُت التي جم ويعها مً َغؾ  RIZIVفي خالت الاؾدكـاء في ما ًخعلم باألؾعاع .هظه
ؤلاعجباَاث مسجلت في "اجـاكُت هُئت ألاَباء و نىضوق الخإمحن الهحي" .بةميان الُبِب الؼٍاصة في ألاؾعاع ؿلِ عىضما ًسخاع اإلاغٌٍ
الىىم في ػغؿت زانت لـغص واخض .ؤَباء مؿدكـى  Sint-Blasiusمغجبُىن هظلً بإن ال ًدؿبىن ػٍاصة ؤهثر مً  100في اإلاائت مً الؿعغ
العاصي .هظه الؼٍاصة جيىن لحؿاب اإلاغٌٍ وال ًضؿع نىضوق الخإمحن الهحي ؤي كؿِ منها.
ألاعماٌ ؤلاؾخثىائُت
ً
ً
بعٌ ألاعماٌ ال حعىى مً َغؾ الخإمحن الهحي مثال (عملُاث الخجمُل ،بعٌ العملُاث لؤلؾىان .)...،عمىما ًخم جدضًض ؤؾعاع هظه
ً
العملُاث مؿبلا مً َغؾ الُبِب بمكاعهت اإلاؿدكـىً .خم ويع هظه ألازمىت على خؿاب اإلاغٌٍ بؼٌ الىٓغ على هىع الؼغؿت التي ًىام
ؿاها ،مً ألاؿًل ؤن حؿإٌ عً ألازمىت التي ؾخيلـً العملُت كبل اللُام بها لضي َبِبً اإلاعالج.
 .5جكاليف إضافيت على حساب املزيض
ً
ال ًضؿع نىضوق الخإمحن الهحي جيالُف اإلاكغوباث التي جدىاولهاً .دؿب اإلاؿدكـى مبلؽ ً € 0,40ىمُا ألحل هظا.
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 .6دليل ألاسعارومعلىماث أخزي حىل الفاجىرة
ً
بامياهً الاجهاٌ بمهلحت الـىاجحر لدؿإٌ على اإلابلؽ الظي ؾخيلـه بكامخً في اإلاؿدكـى جلغٍبا .بةميان اإلاهلحت جؼوٍضن بـىغة عً
ً
الخيلـت ؤلاحمالُت .مً َبُعت الحاٌ جازغ عىانغ هثحرة على مبلؽ الـاجىعة النهائُت مثال اإلاضة التي جبلى ؿاها في اإلاؿدكـى ،الخدلُالث
ً
ؤلاياؿُت  ،ألاصوٍت ،الخ .ال ًمىً للصخو الخيبا بما ؾُدخاحه العالج مً كبل .لظلً ًيىن جدضًض اإلابلؽ مؿبلا ش يء ػحر ؾهل.
لالجهاٌ:
لللُام بعملُت جسمحن جيلـت الاؾدكـاء الغمؼٍت ؤو ليل ؾااٌ في ما ًخعلم بالـاجىعة ،ألاؾعاع اإلاسهىمت ،الضؿع اإلاؿبم... ،
زضمت الحؿاباث 052 25 24 30
facturatie@azsintblasius.be
ول ًىم بحن الؿاعت  9.00بلى الؿاعت 15.45
لؤلؾئلت خىٌ بغٍض الخظهحر ،الضؿع بالخلؿُِ
زضمت الحؿاباث 052 25 24 13
debiteuren@azsintblasius.be
بةمياهً هظلً ؤن ججض ول اإلاعلىماث خىٌ مىيىع الخمىٍل على اإلاىكع
www.azsintblasius.be/patiënten/financiële info.

رجىعك إلى بيخك
مؼاصعة اإلاؿدكـى
كبل مؼاصعجً للمؿدكـى ؾُعًُُ َبِبً اإلاعالج و عئِـ الخمغٌٍ جاعٍش زغوحً و الؿاعت التي ؾخؼاصع ؿاها اإلاؿدكـى.
بن هىذ ال جملً وؾُلت للىلل ًمىً لغئِـ الخمغٌٍ ؤلاهخمام بهظا و جضبحر ألامغ.
كبل مؼاصعة الؼغؿت ًجب علًُ ؤن جخإهض ؤهً لم جترن ؤقُاء شخهُت في الؼغؿت .ؤهٓغ في الخؼٍىت ،في الحمام ،في الثالحت ختى جخإهض.
ال ًجب علًُ اإلاغوع بمىخب الاؾخلباٌ ألهه ؾبم لً عىض صزىلً ؤن صؿعذ جيالُف الاؾدكـاء اإلاؿبلت.

وزائم اإلاؼاصعة.
ؾخدهل على عؾالت اإلاؼاصعة لدؿلمها بلى َبِب ألاؾغة .إلاا جهل بلى بِخً مً ألاخؿً ؤن جسبر َبِبً بغحىعً بلى البِذ و حؿلمه عؾالت
اإلاؼاصعة للمؿدكـى ليي ٌؿخُُع الخيلف بمخابعت بحغاءاث العالج.
بن اؾخضعذ الًغوعة ؾدخللى مً اإلاؿدكـى صواء لُىم ؤو ًىمحن بعض الخغوجَ .بِب ألاؾغة ؾِخيلف بتزوٍضن بالىنـت الُبُت لؤلصوٍت
التي ؾدؿخعملها ؤزىاء عالحً.
عىض الًغوعة ؾخدهل هظالً على هظه الىزائم:
قهاصة حؿلمها لهاخب العمل
قهاص للمضعؾت
قهاصة للحهىٌ على الغعاًت الُبُت في البِذ ؤو للتروٌٍ
ً
بعض عحىعً بلى البِذ و عىض مىاحهخً ألي مكاول َبُت لها عالكت بالعملُت التي كمذ بها ؤو عىضن ؤؾئلت خىٌ خالخً الصحُت ( مثال
خىٌ الغعاًت بعض الاؾدكـاء ،ملاومت ألالم) مً ألاؿًل ؤن جخهل بُبِب ألاؾغة ؤو َبِب اإلاضاومت إلعقاصن .عىض الًغوعة ؾُىحهً
بلى زضمت الاؾعاؿاث.
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الحلىق ،ألاسئلت ،الشكاوي
خلىق و واحباث اإلاغٌٍ
ً
ًخىؿغ اإلاغٌٍ على الىثحر مً الحلىق و هدً ملؼمىن بخُبُلها َبلا لللاهىن الهاصع ؾىت : 2002
الحم في الحهىٌ على زضمت مً الجىصة العالُت و عىض الغػبت اإلاكاعهت في مكىاع الغعاًت الُبُت
الحم في خغٍت ازخُاع الُبِب اإلاماعؽ و الحم في اؾدكاعة َبِب آزغ للحهىٌ على عؤي آزغ.
الحم في معغؿت ويعُت خالخه الصحُت
الحم في خغٍت اإلاىاؿلت ؤم ال على اللُام بعملُت ؤو عالج جم عغيه علُه بعض خهىله على ول اإلاعلىماث.
ً
الحلىق التي لها عالكت باإلعخىاء بملـه الُبي وبعُاه بمياهُت مغاحعت هظا اإلالف متى ٌكاء (ؤهٓغ الخلا)
الحم في خماًت خُاجه الصخهُت
الحم في جلضًم قيىي لضي مىخب اإلادلم
الحم في الحهىٌ على لىاػم ملاومت ألالم
مً حاهب آزغ للحهىٌ على ععاًت َبُت ؾلُمت ًيخٓغ مىً الُاكم الُبي على ؤن جدترم بعٌ الاجـاكُاث منها:
جلضًم اإلاعلىماث الصحُدت عً هىٍخً
جلضًم اإلاؿاعضة الكاملت للُاكم الُبي
اخترام الُاكم الُبي
الاعخىاء بألُاث اإلاؿدكـى
صؿع جيالُف الاؾدكـاء
اخترام كىاهحن اإلاؿدكـى(ؤوكاث الؼٍاعة ،خًغ الخضزحن)
اإلاؼٍض مً اإلاعلىماث في هخِب "خلىق و واحباث اإلاغٌٍ" بةمياهً الحهىٌ علُه لضي مىخب الاؾخلباٌ ؤو لضي وؾُِ اإلاؿدكـى ؤو على
اإلاىكع الالىترووي للمؿدكـى( .عبر الكاقتالتي جخىؿغ علاها في ػغؿخً).

ملـاث اإلاغض ى
ًخم ؿخذ ملف ليل مغٌٍ في اإلاؿدكـى هلىم بالدسجُل في هظا اإلالف ول اإلاعلىماث الخانت به ؾىاء واهذ َبُت ،جمغًٍُت و ألاقُاء
الخانت بصحخه.
ٌعخبر اإلالف الهحي للمغٌٍ ش يء زامً .لتزم ول اإلاىْـحن في اإلاؿدكـى بالؿغٍت .بهـخً اإلاغٌٍ بةمياهً الحهىٌ على اإلاعلىماث عً
ً
َغٍم َبِبً اإلاعالج بمياهً ؤن حؿإله لللُام ؾىٍا بمىاككت اإلاعلىماث اإلاىحىصة في اإلالف .عىض الًغوعة ًمىً لً ؤن جُلب وسخت
واملت ؤو كؿِ منها لضي مهلحت عئِـ ألاَباء 052 25 28 19 ،ؾخضؿع خلىق اليسخت .عىض وؿاة اإلاغٌٍ ًغحع الحم لئلَالع على اإلالف
ؿلِ لُبِب مماعؽ للمهىت .بن هىذ جدخاج بلى وسخت ألحل اللُام بكياًت ؿبةمياهً ؤلاجهاٌ بمهلحت الخدلُم.
ؿلِ ألاَباء اإلاعالجحن و اإلامغيحن و اإلاغاعحن لصحت اإلاغٌٍ هم مً لهم الحم في عئٍت اإلاعلىماث اإلاىحىصة على اإلالف الُبي للمغٌٍ و
ؿلِ زالٌ اإلاضة التي ًدخاحها الخمغٌٍ.
بةميان َبِبً العائلي هظلً الىكف على اإلالف و هظلً ألاَباء الازهائُحن الظًً ٌعخىىن بً و جدذ هــ الكغوٍ الؿابم طهغها .ول
هاال ملتزمحن بؿغٍت الىُْـت .للمؼٍض مً العلىماث ؤهٓغ على اإلاىكع www.azsintblasius.be :خلىق و واحاث اإلاغٌٍ.
اؾخماعة الخلُُم
هدً بداحت بلى معغؿت وحهت هٓغن ليي وؿخُُع جدؿحن الخضمت التي هلضمها في اإلاؿخلبل و هىص ؤن وعغؾ هُف واهذ بكامخً معىا .لهظا
وؿإلً ؤن جمؤل اؾخماعة الخلُُم (ؤهٓغ في اإلالحم) .بةمياهً ؤن حؿلمها إلاىخب ؤلاؾخلباٌ عىض مؼاصعجً ؤو ؤن جًعها في واخض مً نىاصًم
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البرًض الؼعكاء ؤو عً َغٍم البرًض مىحهت لئلصاعة اؾخعمل في هظه الحالت الًغؾ اإلاىحىص مع اؾخماعة الخلُُم .مً َبُعت الحاٌ ًخم
مغاحعت مدخىي الخلُُم في حى ؾغي.
اإلادلم
وعمل ًىمُا على ؤن هىؿغ بكامت مغٍدت لجمُع الىاػلحن .عػم طالً ؿةهه مً اإلامىً ؤهً ػحر عاى على ش يء هلىم به ؿُما ًخعلم بالغعاًت
التي هلضمها للملُمحن ،مً ألاحضع ؤن جىاكل مىيىع الازخالؾ مع الُبِب اإلاعني باألمغ ؤو اإلامغى ؤو عئِـ اللؿم .بن لم حؿخُع
ً
الىنىٌ بلى خل ؿبةمياهً صائما ؤلاجهاٌ بمىخب اإلادلمٌ ،عخبر اإلادلم هظا وىؾُِ بحن اإلاغٌٍ ؤو عائلت اإلاغٌٍ و اإلاؿدكـىً ،لىم
بالىؾاَت و الخدلُم في الكياوي بيل حضًت و اخترام.

للمؼٍض مً اإلاعلىماث ،ؤؾئلت ،ؤو مالخٓاث في ما ًخعلم باإلادلم ًمىىً الاججاه بلى مىخب الاؾخلباٌ الُغٍم 1
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ً
ًبلى اإلاؿدكـى مؿاوال على ول مً ًلىم بىُْـت صازلهٌ .ؿمى هظا مؿاولُت اإلاؿدكـى اإلاغهؼٍتٌ .عني هظا ؤهه بةمياهً عؿع قياًت يض
مىْف ٌعمل في اإلاؿدكـى لضي هلُت مغهؼٍت واخضة و التي هي مهلحت اإلادلم .
كىاهحن اإلاؿدكـى
ًمىً الحهىٌ على وسخت مـهلت للىاهحن اإلاؿدكـى لضي مىخب ؤلاؾخلباٌ (مجمع صاهضعمىهض و مجمع ػٍلت)

