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اإلاحخىي
حسجيل السدىٌ
ئكاجخً في اإلاؼدفى
ػالجخً
اإلاعلىجاث اإلااليت
ضحىعً ئى بيخً
الحلىق ،ألاػئلت ،الفياوي
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ً
ً
سيخم دخىلك إلى املسدشفى كزيبا ،مزحبا بك.
جم ئوفاء اإلاؼدفى العام  Sint-Blasiusعل ججمعحن  Dendermondeو . Zeleفي ججمع زاهسضجىهس يخم بالخطىص عالج الحاالث
اإلاطغيت الحازة .و في ججمع ظيلت يخم بالخطىص الاهخمام في جعالجت ألاجطاع اإلاعجىت ،جلسيم الطعايت للمؼىحن و جطافلت اإلاطض ى في
اإلاطاحل النهائيت جً الحياة
يجمع هصا السليل الىثحم جً اإلاعلىجاث حىٌ اإلاؼدفى وهصلً ول جا يهم ئكاجخً جعىا.
للمعيس جً اإلاعلىجاث ،ؾاكم ألاؾباء و اإلامطغحن في دسجخً .جً ؾبيعت الحاٌ فهم جؼخعسون لإلحابت عل ول ألاػئلت ليجعلىا ئكاجخً
جعهم جمط في أحؼً الكطوف.
هخمنى لىم الفىاء العاحل.
اإلاجلؽ ؤلازاضي ،ؤلازاضة ،ألاؾباء و اإلاؼاعسيً.
الاػدفىاء اإلاذؿـ له
ً
للس ػبم لؿبيب ألاػطة أو الؿبيب الادخطاص ي أن جحسر جعً في جا يخعلم باالػدفىاء .جً ألافكل هصلً أن جخطل شخطيا بلؼم
ً
الدسجيالث و بطججت الاػدفىاء .هل جم حغيحم ضكم هاجىً جإدطا؟ جً ألافكل أن جذربمها بالطكم الجسيس .ػيخم الاجطاٌ بً في اليىم جا
كبل يىم العمليت الجطاحيت ليي هذربمن بما يلي:
الؼاعت اإلاحسزة للسدىٌ
كائمت اإلاطاكبت لألجىض التي يجب جطجيبها للسدىٌ
لدسجيل الادخياض الصي يىاػبً جً حيث أهىاع الغطف.
خدمت الاسدشفاء (الطزيم )66
ول يىم عمل جً الؼاعت  8:00ئى الؼاعت 17:30
يىم الؼبذ جً الؼاعت  9:00ئى الؼاعت 12:30
الهاجف052 25 25 74 :
الفحىصاث الخحضيرًت
ً
في غالب ألاحيان يجب ئحطاء بعؼ الخحاليل الؿبيت في ػياق الخحػحم للعمليت الجطاحيت جثال جحاليل السم ،فحظ للللب أو أدص ضىضة
ؾبيت للطئخحن .ؾبيب ألاػطة هى الصخظ اإلاىاػب ليلىم بخيؼيم هصه الىحىضاث ،لهصا فمً ألافكل ؤلاجطاٌ به جباشطة حتى يلىم
بتمجيب هصه الىحىضاث في الىكذ اإلاىاػب (عل ألاكل  3أيام كبل العمليت) .ػيعؿيً الؿبيب هخائ الىحىضاث هصه صحبت كائمت
ً
أػئلت جم ئجالئهاجؼبلا ليي جأدسها جعً ئى اإلاؼدفى .
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هطحىا جىً أن جأدص جعً هصه الىخائ في اليىم الصي جسدل فيه ئى اإلاؼدفى  .عسم ئحػاض هخائ الىحىضاث ألاوليت يمىً أن يؼبب في
جأحيل العمليت  .يمىً هصلً الليام بهصه الىحىضاث في جؼدفى  . az Sint-Blasiusإلاا جذخاض الليام بهصه الخحاليل في اإلاؼدفى ػيلىم
كؼم دسجت بطججت الاػدفىاء باإلافاوضة جعً لخحسيس جىاعيس لهصه الىحىضاث و ػيلىجىن باضػاٌ وسخت جً هخائجها ئى ؾبيب ألاػطة.
ما الذي ًجب عليك إحضاره عند الدخىل؟
كم بالدسجيل في جىخب الاػخلباٌ اإلاىحىز في الؿابم ألاوٌ ادتم واحس جً الىىافص اإلاىخىب عليها "  " Opnameالاػدفىاء .بعسها
ػخحطل عل ضكم عىس وضىٌ زوضن يمىً لً أن جصهب ئى الفبان اإلاعحن لً.
جً ألافكل ئحػاض ألاشياء الخاليت:
 / 1لإلزاضة
 بؿاكت الهىيت الالىتموهيت
ً
 جً ال يملً الهىيت الالىتموهيت (جثال الطغاض زون  12ػىت) واضث  ISI+و جلطلاث الخأجحن الطحي
 ئن هىذ جملً جأجحن العالج في اإلاؼدفى  :بؿاكت الخأجحن ،أو جعلىجاث شطهت الخأجحن.
 في حالت حاززت في العمل
 oئػم و عىىان ضاحب العمل
 oئػم و ضكم شطهت جأجحن الحىازر في العمل


في الحالت التي ال جملً جأجحن ضحي لسي جإػؼت بلجيىيت :بؿاكت الخأجحن ألاوضوبيت E112

 /2للؿبيب اإلاخذطظ
 ألازويت التي حؼخعملها في البيذ .أو التي اػخعملتها في ألايام ألادحمة غعها في الىيؽ الصي حطلذ عليه جً اإلاؼدفى  .أهكط
في الطىحت ضكم  ' 7ألازويت'
 حؼب الػطوضة
 oبؿاكت فطيلت السم
 oجعلىجاث حىٌ أجطاع الحؼاػيت
 oضػالت الخحىيل جً الؿبيب
ً
 oالطىض الؿبيت التي كمذ بها جإدطا
 /3لىىؼً
 وػائل الىكافت (أهياغ ؤلاػخحمام ،اإلاىاشف ،الطابىن ،وػائل حلم الصكً ،جعجىن ألاػىان ،فطشاث ألاػىان.) ...،
 لباغ الىىم ،اإلاالبؽ السادليت ،جالبؽ الىىم ،باهخىفل ،اإلاىازيل
 باليؼبت إلكاجت ألاؾىاٌ  :زعابت ألاؾىاٌ أو لعبت جً لعبه اإلاىكلت.
للمعيس جً اإلاعلىجاث حىٌ حسجيل السدىٌ ئى اإلاؼدفى  .اجطل ب:
خدمت الاسخلبال ( الطزيم )1
الهاجف ( 052 25 20 11العام)
 05225 26 13في جا يخعلم باالػدفىاء.

من ًجب إبالغه عند دخىلك إلى املسدشفى؟
ضىسوق الخأجحن الطحي
شطهت جأجحن العالج في اإلاؼدفى
ؾبيب ألاػطة
ضاحب العمل
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ما هى هىع الغزفت الذي سخخخارها؟
عىس حسجيل زدىلً ئى اإلاؼدفى حعؿي إلاىقف الاػخلباٌ هىع الغطفت التي جطيسها .يمىً أن جذخاض بحن:
 غطفت الجماعت ( 3أشخاص عل ألاهثم -فلـ بمجمع ظيلت)
 غطفت لصخطحن
 غطفت فطزيت
 في حىاح ألاؾىاٌ و في حىاح الىالزة جىحس بعؼ الغطف التي وؼيميها الغطف العائليت و هي جىفط ئجياهيت البلاء و الىىم جع
اإلاطيؼ لىً فلـ للعوج أو لىاحس جً ألابىيً.
بما أن عسز الغطف للىطز الىاحس جحسز فاإلاؼدفى لً يؼخؿيع غمان حطىلً عل غطفت جً هصا الىىع في اليىم الصي جسدل فيه ئى
اإلاؼدفى  .باليؼبت لألزمىت ليل جً الغطف أهكط في الطىحت ضكم  ¨ 8اإلاعلىجاث اإلااليت ¨

الاكامت
إكامخك في اللسم
الربمهاج اليىجي
وحبت الىؿىض :حىاىي الؼاعت 08.00
وحبت الغصاء  :حىاىي الؼاعت 12.00
وحبت اإلاؼاء  :حىاىي الؼاعت 17.30
هبسأ ول يىم بمطاكبت حطاضة الجؼم و في بعؼ ألاحيان هأدص عيىاث جً السم .في الطباح جلىم اإلامطغاث باعؿاء ؤلاػعافاث الؿبيت ،
يمط الؿبيب اإلاؼإوٌ عل عمليخً لخىلس أحىالً ،الىحىضاث يخم بطججتها دالٌ النهاض حؼب الاػخؿاعت .جمط اإلامطغاث هصلً بعس
الكهط لخلسيم ؤلاػعافاث و الطعايت الؿبيت الالظجت هما يخىطض شلً في اإلاؼاء.
وؼألً أن جذربم اإلامطغاث عىس جغازضجً لللؼم ،هما هطحىن اػخعماٌ لباغ البيذ عىس دطوحً جً اللؼم الصي يىحس فيه ػطيطن.
باجياهً إلاا جيىن في حاحت ئى جؼاعسة ؾبيت في الغطفت اػخعماٌ حطغ الخىبيه اإلاىحىز بجاهب الؼطيط "العض ألاحمط"
ألالم
ألالم الصي ال هلىم بعالحه يؼبب في جأدحم العالج أو يجعل العالج أضعب جً الالظم .لهصا فاهىا في اإلاؼدفى هلىم بياجل اإلاجهىزاث
إلالاوجت ألالم هما أهىا نهخم بهصا اإلاىغىع ول اهخمام .ػيؿلب جىً اإلامطغحن في ول جطة جلييم شعىضن بالألم .هلؿت  0هىا حعني أهً ال
حفعط بأي ألم و هلؿت  10أكص ى جا يمىً جحمله جً ألالم ،عىس الحاحت هلىم بىغع بطهاج إلاحاضبت ألالم .يطعب عليىا في بعؼ ألاحيان
أن هلط ي بطىت نهائيت عل ألالم لىً باػخؿاعخىا أن هلاوجه لخطبح زضحت ألالم جلبىلت .في ول ألاحىاٌ يجب عليً أن جذربمها عىس
شعىضن بالألم هيف جا وان هىعه.
وحباث الؿعام
ػيأحي اإلاىقف يىجيا ئى غطفخً ليي جذخاض الىحباث التي جىكل أولها لليىم اإلالبل .باػخؿاعخً ؾطح حميع ألاػئلت ،أو ئبساء ضأيً في جا
يخعلم بالؿعام لسي هصا اإلاؼاعس .في الحالت التي يجب عليً اجباع هىع جً الحميت ػيخم جؿبيم هىع الحميت عل الىحباث التي ػخلسم
لً حؼب جا كطضه الؿبيب .ألاػئلت التي جخعلم بالحميت جً ألاحؼً ؾطحها عل الطكم الخاىي ( .052 25 25 06الطكم السادلي .) 25 06
اإلاؿعم
الؿطيم  130الؿابم ألاضض ي
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أبىاب اإلاؿعم جىخىحت جً الؼاعت  09.00ئى  19.30في أيام ألاػبىع و جً الؼاعت  10.00ئى الؼاعت  19.30دالٌ أيام (عؿلت نهايت ألاػبىع
و أيام ألاعياز) .يمىً الحطىٌ عل الىحباث السافئت ابخساء جً الؼاعت  11.00ئى غايت  14.00و جً الؼاعت  16.30ئى 18.45
اإلاحل الخجاضي
في اإلاسدل الطئيس ي ،الؿابم ألاضض ي
أبىاب السوان جىخىحت جً الؼاعت  08.30ئى  19.30دالٌ أيام ألاػبىع و جً الؼاعت  14.00ئى  17.30أيام عؿلت نهايت ألاػبىع و دالٌ أيام
ألاعياز .هجس في السوان أهىاع جذخلىت جً الىضوز و ألاظهاض ،الىىاهه ،الجطائس ،والىخب و العسيس جً الهسايا ضغحمة.
دعن ألاشياء الثميىت
جً ألافػل أن ال جأدص جعً أي ججىهطاث أو هلىز عىس زدىلً ئى اإلاؼدفى  .فان اإلاؼدفى غحم جؼإوٌ عل الؼطكت أو غياع أي
ش يء جً الغطفت .ججس في غالب أكؼام اإلاؼدفى دعيىت داضت في دعاهت اإلاالبؽ بالغطفت .يمىً لً اػخعمالها لخعن حاحياجً الثميىت.
باػخؿاعخً ئن لم ججس الخعيىت في الغطفت التي جىام فيها أن حؼخعمل الخعيىت اإلاطهعيت اإلاىحىزة في كؼم الاػخلباٌ .يمىً لً سحب
ً
ألاشياء التي كمذ بذعنها يىجيا جً الاجىحن اى الجمعت جً الؼاعت  08:00ئى الؼاعت .16:00
باجياهً هصلً أن حؼأٌ في كؼم الاػخلباٌ عً ألاشياء الػائعت .الهاجف . 052 25 20 11
حػط الخسدحن
ً
ً ً
يمىع جىعا وليا الخسدحن زادل اإلاؼدفى (الغطف ،اإلامطاث ،كاعاث ؤلاهخكاض .)...هما يمىع اػخعماٌ السجائط الالىتموهيت ؾبلا للاهىن
. 2009/12/22
يؼمح بالخسدحن فلـ جً الؼاعت  7:00ئى الؼاعت  21:00بالأجاهً اإلاذططت لهصا ججسها داضج اإلاؼدفى بجاهب اإلاسدل الطئيس ي و هي
ً
جؼاحت جغؿاث .يمىع الخسدحن جً الؼاعت  21:00ئى  07:00ضباحا.
الاكالع عن الخدخين
هل جطغب في الاكالع عً الخسدحن أو ال حؼخؿيع الخىكف دالٌ الؼاعاث الغحم جؼمىح بها بالخسدحن اجطل بؿبيبً أو دص جىعس جع
ادخطاص ي في الخسدحن عل الطكم الخاىي  052 25 25 05أؾلب اإلايفىضة الخاضت باالكالع عً الخسدحن.
كبل الليام بأي عمليت حطاحيت جً ألافػل الاكالع عً الخسدحن .جً جىكف إلاسة  6أو  8أػابيع كبل العمليت عً الخسدحن لً يخعطع لأي
دؿط أو حعليساث ييىن ػببها الخسدحن جً حطاء العمليت .الخىكف كبل  2أػابيع أو  3جً يىم العمليت لها فػل هبحم عل اإلاطيؼ حتى
ً
جً يخىكف كبل  12ػاعت أو  24ػاعت جً العمليت أفػل جً عسم الخىكف نهائيا.
الىطس ي اإلاخحطن
يمىً للمطيؼ اػخعماٌ الىطس ي اإلاخحطن دالٌ جسة الاػدفىاء .ججس هصه الىطاس ي في الؿابم ألاوٌ الؿطيم  .1ول يىم جً الؼاعت
 6.45ئى الؼاعت  19.45بعس زفع جبلغ  25أوضو هػماهت .أجا باليؼبت للمطض ى الصيً يأجىن لأحل فحظ في اإلاؼدفى  ،أو العواض الصيً
يلىجىن بعياضة لصخظ جا فباجيانهم اػخعماٌ الىطاس ي اإلاىحىزة في جسدل اإلاؼدفى  ،يجب وغع كؿعت  2أوضو هلسيت في الىطس ي و
يمىً سحبها بعس ئضحاعه.
الخسجاث ألادطي
شاشت جلىاظ ،الطازيى ،الهاجف و ألاهتمهذ
جخىفط غطفخً عل شاشت جخبثت عل حهاظ يؼمح لها بالخحطن ئى حميع الجهاث ،هصه الفاشت حعخربم بمخابت حهاظ جلىعيىن في هىؽ الىكذ
شاشت حاػىب .يمىً الخحىم في هصه الفاشت عً ؾطيم اللمؽ و هى هكام ػهل الاػخعماٌ.
جً دالٌ هصه الفاشت باجياهً الخحىم في حهاظ الطازيى و الخلىعيىن وهصلً الهاجف ،حؼخؿيع هصلً أن جطي ول ألاعؿاب اإلامىىت أن
جحسر عل الجهاظ .هما جخىفط الفاشت عل ألاهتمهذ .باػخعماٌ العض 'جعلىجاث للمطيؼ' باجياهً الحطىٌ عل جعلىجاث حىٌ العمليت،
الىحىضاث اإلاذخلىت ،اػخعماٌ ألازويت بؼالم و غحم شلً .في جىخب الاػخلباٌ يمىىً الحطىٌ عل :
الطجع الطكمي الػخعماٌ الهاجف
ؾطيلت اػخعماٌ ألاهتمهذ عل حاػىبً الخاص.
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الهاجف الىلاٌ
جطسض أحهعة الهاجف الىلاٌ 'اإلاىبايل' زبسباث ئلىتموهيت يمىً لها أن جععج وقيىت آلاالث الؿبيت .لسي وؼألً عسم اػخعماٌ اإلاىبايل
بجاهب آلاالث الؿبيت .هما وؼألً الخلليظ جً اػخعماٌ اإلاىبايل لأحل ضاحخً و ضاحت اإلاطيؼ بجاهبً.

أوكاث العياضة
جً الؼاعت  14:30ئى الؼاعت 20:00
عل العمىم
جً الؼاعت  14:30ئى  15:00و جً  19:00ئى الؼاعت 20:00
العىايت اإلاطهعة
لأحل ضاحت اإلاطيؼ ال يلبل العياضة لأظيس جً  3أشخاص في هىؽ الىكذ .في هصا اللؼم ال يؼمح لألؾىاٌ زون  16ػىت بالعياضة.
حىاح ألاؾىاٌ
باجيان الليام بالعياضة ؾيلت النهاض لآلباء و الصخظ الىازم فيه أجا باليؼبت للعواض فصلً جمىً جً الؼاعت  14:00ئى الؼاعت 20:00
حىاح ألاجطاع العلليت
أيام الاجىحن ،الثالزاء ،الخميؽ و الجمعت:
جً الؼاعت  16:30ئى الؼاعت 20.00
أيام ألاضبعاء ،الؼبذ ،ألاحس و أيام ألاعياز
جً الؼاعت  14.00ئى الؼاعت 20.00
ؾب الفيذىدت
 14.00ئى 20.00
ئضشازاث للعواض
احتمم أوكاث العياضة حتى يبل جا فيه الىىايت جً الىكذ للطاحت للمطيؼ و ليي يخلل الطعايت و ؤلاػعافاث اإلاؿلىبت.
ال جتمن ألاؾىاٌ يلعبىن في اإلامطاث .الؼيىن ش يء جهم في اإلاؼدفىياث.
اإلاطحى جغازضة الغطفت عىس ظياضة الؿبيب ؤلادخطاص ي ليلىم بسوضجه و عىس زدىٌ اإلامطغت إلعؿاء ؤلاػعافاث الؿبيت الالظجت.
للعياضاث داضج أوكاث العياضة جً ألاحؼً الدفاوض جع ضئيؽ اللؼم.

اػدفىاء الطغاض
ً
يجب أن حعس ؾىلً حيسا عىس اػدفىائه .جحسر جعه حىٌ اإلاؼدفى ليي يىهم أن هصا يمىً أن يلع لأي ؾىل و أهه ش يء عازي،
ً
اشطح له هيف يعمل اإلاؼدفى و فهمه ألاشياء التي ػيلىجىن بها بسون أن حعؿي حميع الخىاضيل ،هً ضطيحا و اعؿيه الىىايت جً
ألاحىبت.
ػيىدفف ابىً دالٌ ئكاجخه في اإلاؼدفى حعىيصة اإلاؼدفى و هى عباضة عً وائً حاء جً الىػاء اػمه 'جىىي ' و يحب اإلاغاجطة .للس
حلم بصحىه و جط عل العسيس جً اليىاهب ئى أن حـ ضحاله بيىهب ألاضع بالػبـ في جؼدفى  . az Sint-Balsiusيخىفط 'جىىي' عل
دياٌ واػع و ػييىن أفكل ضسيم البىً.
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ػالجخً
جىحيه اإلاطض ى
الؿطيم  66ول يىم جً الؼاعت  9.00ئى الؼاعت 16.00
ً
الحخىاب جسة ؤلاهخكاض جً ألاحؼً أن جحسز جؼبلا جىعس عً ؾطيم ؾاكم اإلامطغحن.
ً
ً
السدىٌ ئى اإلاؼدفى يمىً أن يؼبب في حغيحماث حسضيت .إلاا ييىن الصخظ جطيػا ييىن هصا اإلاطع باليؼبت له و لأػطجه جىبعا للىثحم
ً
جً ؤلاهىعاالث العاؾىيت .يمىً إلاطلحت جىحيه اإلاطض ى أن حؼاعسن للبحث عل الحلىٌ .الخىحيه ييىن زائما جً دالٌ الدفاوض بحن ول
جً اإلاطيؼ ،الؿبيب اإلاعالج و اإلامطغحن.
الخسجت ؤلاحخماعيت
جلسيم السعم و الخىحيه دالٌ جسة اإلاطع
جلسيم اإلاؼاعسة ف جا يخعلم بالخعليساث ؤلازاضيت التي لها عالكت بالسدىٌ ئى اإلاؼدفى
الخسابحم اإلااليت
ؤلاجطاٌ بالخأجحن الطحي
ئعؿاء جعلىجاث حىٌ جذخلف الخسجاث ؤلاحخماعيت ،و الحطىٌ عل اإلاؼاعسة في جا يخعلم بالخياليف.
عىس جغازضة اإلاؼدفى يمىً لً الحطىٌ عل دسجاث الطعايت في البيذ ( ؤلاػعافاث ،الخسبحم اإلاجزىي و الخىكيف ،زعم ألاػطة )...
في الحالت التي ييىن فيها الطحىع ئى البيذ غحم جمىً ػدؼاعسن الخسجت ؤلاحخماعيت في البحث عل الحل اإلاىاػب.
جعلىجاث في جا يخعلم بذسجت العىايت و الطعايت (الخمطيؼ بالبيذ ،دسجت الىكافت ،جؼاعسة ألاػطة)... ،
السيً ،ألادالق ،اإلاصاهب الىلؼىيت و السعم
يخم احتمام ول أهىاع السياهاث أو أهىاع فلؼىت الحياة لصلً فباجياهً في ول وكذ ؾلب ؤلالخلاء بالصخظ الصي يمثل اعخلازن أو
ئيماهً .يمىً لً ؾلب شلً عً ؾطيم ئجالء ؤلاػخماضة اإلاؼماث ب ¨السعم السيني و ألادالقي¨ ،بعسها يمىً لً أن جػعها في غطف
جغلىق و حؼلمها لسي دسجت الخمطيؼ .ئجالء هصه ؤلاػخماضة غحم الظم  ،في الحالت التي حغحم فيها ضأيً باجياهً أن جؿلبها لسي اإلامطغت.
اإلاذخطحن في جلاوجت ألالم
يخىفطالؿاكم عل دربمة هبحمة في جلييم و جعالجت آلاالم الحازة.
أدطائي في عالج أجطاع الخسي
جطافم و جىحه اإلاطيؼ ابخساء جً اليىم ألاوٌ الصي يبسأ فيه العالج ئى غايت فتماث اإلاخابعت و الدفاوض.
أؾباء علم الىىؽ
يفخغل علماء الىىؽ في جذخلف أكؼام اإلاؼدفى جنها كؼم ؾب الفيىخ ،اإلاطافلت في اإلاطاحل ألادحمة جً الحياة وحساث عالج
الؼطؾان ،كؼم آلاالم ،اغؿطاباث الىىم ،اغؿطاباث الصاهطة ،و ئعازة الخأهيل .يػم العطع هصلً جطافلت ألاشخاص الصيً يعاهىن
جً الاهخئاب،ؤلاكالع عً الخسدحن .اإلاؼاعسة جيىن ئجا فطزيت أو حماعيت.
السعم الىىس ي و ؤلاحخماعي
يىاحه ول جً جلل دربم ئضابخه بمطع الؼطؾان في أي لحكت حؼائالث و ئحؼاػاث غحم لؿيىت .هصه ألاػئلت يمىً لها الطحىع حتى بعس
العالج ،لسي يحاوٌ الؿبيب اإلاعالج جع فطيم الخمطيؼ اإلاؼاهم في العالج جعويسن بمطحع يمىً لً ؤلاعخماز عليه ليي جخعاجل جع اإلاطع
بؿطيلت ػليمت.
فطيم اإلاطافلت في نهايت الحياة
اػخلباٌ اإلاطض ى و عائالتهم و ضعايت همىجهم اإلاذخلىت في جا يخعلم بأدص اللطاضاث حىٌ ئنهاء الحياث ،جع ألادص بعحن ؤلاعخباض
للطعايت الياجلت :اإلاطكابت الخاجت لآلالم ،اإلاطافلت الىىؼيت و الطوحيت.
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ئعؿاء جعلىجاث حىٌ السعم اإلاازي (ئعاهت الطعايت في اإلاطاحل النهائيت جً العمط في البيذ ،العؿلت إلعؿاء هصه الطعايت )... ،و حىٌ
العطع الخاص بالطعايت (الطعايت في اإلاطاحل النهائيت جً العمط في البيذ ،وحسة الطعايت في اإلاطاحل النهائيت جً العمط )....،
دسجت الطعايت السيييت /الطوحيت
يىفط أعػاء الخسجت السيييت للمطض ى و لأػطهم الصيً يؿلبىن هصه الخسجت ئجياهيت الخحاوض في حى يطفع جً جعىىياث الصخظ ،ال يجب
ً
عليً أن جيىن جؼيحيا لالػخىازة جً هصه الخسجت .هإالء اإلاؼاعسيً يلىجىن بعملهم ػىاء هىذ جأجً بالعليسة أم ال.
بجاهب شلً يلسجىن إلاً يفاء بعؼ العازاث السيييت اإلاؼيحيت جثل:
ؾلي اإلاطيؼ للفىاء جً ألاجطاع الخؿحمة في حػىض العائلت بخعاون جع اللؼيؽ.
ول يىم أو دالٌ أيام ألاحس اعخىاق اإلاؼيحيت جً عل الؼطيط
زعىي الغىطان عل ػطيط اإلاىث
ضالث الىزاع في جؼخىزع الجثث
جطاػيم الجىاظة حؼب العليسة اإلاؼيحيت

سالمخك
ػاعسها ليي هىفط لً و للجميع الطعايت الؼليمت
يعمل جؼدفى  Sint-Blasiusعل جأجحن ػالجت اإلاطض ى بطىت زائمت يؼهط ألاؾباء و حميع اإلاىقىحن عل ػالجخً دالٌ جسة ئكاجخً في
اإلاؼدفى  .بطىخً جطيؼ يمىً لً هصلً اإلافاضهت في ؤلاحخىاف عل الؼالجت .هصه بعؼ الىطائح في هصا اإلاجاٌ.
الخعزف على هىيت املزيض
الخعطف عل هىيت اإلاطيؼ بؿطيلت واضحت واحس جً أػؽ الؼالجت لصلً يدؼلم اإلاطيؼ عىس زدىله ئى اإلاؼدفى شطيـ يػعه حىٌ
جعطمه هجس عليه اػم اإلاطيؼ و جاضير والزجه .ضاكب صحت اإلاعلىجاث التي جىحس عل الفطيـ ،يجب عليً أن ال ججزعه ،ئن لم يخم ئعؿائه
أؾلبه جً اإلاىقف الصي يعخني بً لتزويسن به.
طلب املعلىماث و جلليها
ػيعؿيً الؿبيب اإلاعلىجاث اليافيت حىٌ جطغً ،حىٌ الىحىضاث اإلاربمججت ،عً هيىيت اإلاعالجت وعً جسي دؿىضة العالج .ئن وان
ش يء غحمواضح وؼألً أن جؿلب اإلاعيس جً اإلاعلىجاث لسي الؿبيب أو اإلامطع ،ئن هىذ كلم حىٌ ش يء جا فمً ألاحؼً أن جخجه و
ً
بيل ضطاحت لسي ؾاكم الخمطيؼ ،شاضن الؿاكم ئحؼاػاجً أيػا .في بعؼ ألاحيان ػيؼألً جذخلف أفطاز ؾاكم الخمطيؼ عسة جطاث
ً
ً
هىؽ الؼإاٌ جثال (الحؼاػيت ،جيان الجطاحت) يلع هصا لأن هصه اإلاعلىجاث جهمت حسا لصلً يجب جطاكبت صحتها .هل جكً أهً جحطل
ً
عل جعلىجاث جخىاكػت جً ؾاكم الخمطيؼ؟ هً ضطيحا و اؾلب اإلاعيس جً اإلاعلىجاث أو اػألهم ئى جً يمىً لً الخىحه بأػئلخً.
ٌ جا يلتمب جىعس جغازضجً للمؼدفى اؾلب جً الؿاكم أن يطشسن عل ؾطيلت جخابعت عالحً في البيذ.
يؿبم جؼدفى  Sint-Blasiusكىاهحن ضاضجت للخحسيس جً اهخلاٌ العسوي بحن اإلاطض ى و الىكايت جنها .جخجل هصه اللىاهحن في الخيىيً اإلاؼخمط
و ئلعاجيت جىكيف ألايازي و حعليمها اإلاؼخمط .جؿبيم هصه اللىاهحن له أهميت هبحمة عىس الؿاكم الؿبي.
جً ألافػل أن ال حفطب جً هىؽ الىأغ الصي يفطب جىه العواض .ال جسع العواض يؼخعملىن أغطاغً الصخطيت جثل اإلافـ ،فطشاة
ألاػىان ،جيفىت اليس ئى غحم شلً.
ألازويت
كبل الاػدفىاء يجب عل ؾاكم الخمطيؼ جعطفت ول ألازويت التي حؼخعملها في البيذ ػىاء حطلذ عليها عً ؾطيم وضىت الؿبيب أو
ً
ً
ألازويت التي ال جحخاج ئى الىضىت الؿبيت الكخىائها .دص جعً زائما جىضيح لألدويت التي حسخعملها أو العلب ألاصليت لهذه ألادويت .فىط جثال
في ألازويت التي ججعل السم ييىن حاضي ،أزويت حؼاعس عل الىىم ،جػازاث ألالم ،جلؿحمة العحن ئى غحم شلً .ال جيس ى ألازويت التي حؼخعملها
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جطة واحسة في ألاػبىع أو جطة في الفهط.
باجياهً أن جػع ألازويت التي حؼخعملها في العلب الخاضت بها زادل الىيؽ الخاص بصلً و كسجه للمىقف اإلايلف بربمججت السدىٌ ئى
اإلاؼدفى كبل زدىلً ،أهخب عل ول علبت زواء ألاشياء الخاليت.
ألاػم (جثال ،زافاليان) الىميت( 1غطام) ؾطيلت ؤلاػخعماٌ (ؤلابخالع ،الحلً ،الاػخيفاق) هم جً جطة ( 3جطاث  /اليىم)
في الحالت التي حؼبب لً بعؼ ألازويت أو ألاؾعمت أو اإلاىاز حؼاػيت يجب عليً شهطها.
ػيلطض الؿبيب اإلايلف بعالحً هىع ألازويت التي ػخأدسها دالٌ بلائً في اإلاؼدفى  .يجب أن جخابع عالحً بيل حسيت جً اإلاحخمل أن يغحم
ألازويت الحخىاب وكىع جفاول دالٌ العمليت أو دالٌ جعالجت الساء لأن بعؼ ألازويت حؼبب في جفاول عىس اػخعمالها في هىؽ الىكذ.
ً
ئشا الحكذ أن ألازويت غحم جؿابلت لىنها جثال جذخلف عً اللىن الصي حعىزث عليه أو الفيل جذخلف؟ ال جتمزز و اػأٌ إلااشا هصا الخغيحم،
يجب عليً أن جطفؼ ألازويت أو الؿعام الصي حعطف أهه يؼبب لً في حؼاػيت

املعلىماث املاليت
عىس الدسجيل ييخكط جىً أن جسفع جبلغ جاىي كسضه جا بحن  20و  150أوضو حؼب الخأجحن الطحي الصي جخىفط عليه .باجياهً السفع
ً
باػخعماٌ الياضث البىيي أو الىحزا ،أو هلسيا.
ً
ػخحطل بعس شهط جلطيبا جً دطوحً جً اإلاؼدفى عل بطيس فيه فاجىضة اإلاؼدفى حؼخؿيع بعسها السفع عً ؾطيم الخحىيل.
يطػل اإلاؼدفى اللؼـ الىبحم جً فاجىضة ؤلاكاجت جباشطة ئى ضىسوق الخأجحن الطحي الخاص بً .اللؼـ الصخص ي الصي ػخسفعه
ً
يخم جحسيسه حؼب جعؿياث كاهىهيت .بعؼ الىئاث جً اإلاطض ى جثال :ألاؾىاٌ ،العاؾلحن عً العمل و اٌ )( ( WIGWألاضاجل،اإلاعىكحن،
اإلاخلاعسيً و اليخاج ) يسفعىن جياليف شخطيت كليلت لأنهم يؼخىيسون جً جسابحم داضت بهصه الىئت
 .1جكاليف إلاكامت
ػيخم وغع جياليف الاكاجت حؼب ألايام التي كػيتها في اإلاؼدفى  .هصا اإلابلغ جم جحسيسه جً ؾطف الحيىجت عً ؾطيم ( RIZIVاإلاعهس
السوىي للخأجحن عً اإلاطع و الاعاكت)
 .2املبالغ املضافت للغزفت
لً جسفع أي ظيازة في الحالت التي جذخاض فيها الجزوٌ في غطفت حماعيت أو غطفت لىطزيً .باليؼبت للغطف جً الىىع آلادط يمىً أن يػاف
لثمً الغطفت ألازمىت الخاليت أهكط عل الجسوٌ:
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اإلابلغ اإلاػاف ليل يىم

غطفت لىطز واحس
لً جسفع أي أزمً ئغافي في غطفت الىطز الىاحس
في الحالت التي جبل في الغطفت لأحل اإلاطع
ً
في الحالت التي جيىن هائما في كؼم الطعايت اإلاطهعة
ً
في الحالت التي لم جؿلب شخطيا الىىم في غطفت الىطز الىاحس
الثمً الاغافي الصي جسفعه عً زمً الغطفت ال عالكت له بىىع الخمطيؼ لىً فلـ بالخطىضيت .حىزة الطعايت
الؿبيت جدؼاويت في حميع الغطف.

€ 55,00

زمً ئغافي عىس بلاء أحس أعػاء ألاػطة للىىم بسون وحباث ألاول
في كؼم الىالزة :غطفت لألػطة (بسون وحباث ألاول)
زمً ئكاجت ألام و الؿىل
اإلابلغ الاغافي للىطز الصي يبل ليىام في الغطفت
أؾلب اإلاعلىجاث جً ػىطجاضيت كؼم الىالزة
ً
في حىاح ألاؾىاٌ :الىىم في الغطفت جع ابىً/ابيخً ( زائما جع وحباث ألاول)
في غطفت الىطز
في غطفت شخطحن

€ 8,50

€ 65,€ 8,50

€ 30.00
€ 20.00

 .3جكاليف ألادويت
ججس أػعاض ألازويت عل الىاجىضة في الخاهت الخاضت ب "أػعاض ألازويت الطيسالهيت و الغحم ضيسالهيت و اإلاىاز التي جعضع في الجؼم".
باليؼبت لألزويت يخم جؿبيم جذخلف اللىاهحن في جا يخعلم بؿطيلت ضز اإلاؼخحلاث.
اإلاىاز الطيسالهيت
يخم جلؼيم ألازويت ئى أهىاع جذخلىت أزويت يخم ئضحاع جيلىتها ئجا بالياجل أو كؼـ جنها أو ال ش يء جً الخيلىت.
اإلاىاز الغحم ضيسالهيت
ً
هصه هي اإلاىاز التي حؼخعمل في العالج و هي ليؼذ بأزويت جثال :جحزان الحطاضة ،اإلاطهم ،الػمازاث .ػيخم جيليىً بسفع أػعاض هصه اإلاىاز.
ً
اللؿع ؤلاضؿىاعيت التي يخم ظضعها في حؼس ؤلاوؼان و غحم شلً جثال :أعػاء الطهبت أو الحىع ،اإلاؼاجحم اللىلبيت .في غالب ألاحيان يخم
حعىيؼ جيلىت هصه اللؿع .جً ألافكل أن جؿلب اإلاعيس جً اإلاعلىجاث لسي الؿبيب أو جً ضىسوق الخأجحن.
 .4أحعاب الطبيب
يحطل الؿبيب عل أحطه في جا يخعلم بالعمل الصي يىفطه للمطيؼ .ػعط هصه الىقيىت جلجن جً ؾطف الحيىجت عً ؾطيم جىخب RIZIV
 .هجس عل الىاجىضة بجاهب أحعاب الؿبيب هصلً أحعاب دسجاث أدطي:
أحعاب الاػدفىاء اإلاععىجت الجاضي بها العمل و اإلاخىم عليها.
ً
أحعاب ألاؾباء اإلافاضهحن في الطعايت التي جم جلسيمها لً جثال (فحىضاث السم ،الطىض الؿبيت ،الخبيي )... ،
أحعاب الؿبيب و اإلابالغ اإلاػافت عل ألاحعاب
يحتمم ول أؾباء جؼدفى  Sint-Blasiusالاجىاكيت التي جم وغعها جً ؾطف  RIZIVفي حالت الاػدفىاء في جا يخعلم بالأػعاض .هصه
الاضجباؾاث جسجلت في "اجىاكيت هيئت ألاؾباء و ضىسوق الخأجحن الطحي" .باجيان الؿبيب العيازة في ألاػعاض فلـ عىسجا يذخاض اإلاطيؼ
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الىىم في غطفت داضت لىطز واحس .أؾباء جؼدفى  Sint-Blasiusجطجبؿىن هصلً بأن ال يحؼبىن ظيازة أهثم جً  100في اإلاائت جً الؼعط
العازي .هصه العيازة جيىن لحؼاب اإلاطيؼ وال يسفع ضىسوق الخأجحن الطحي أي كؼـ جنها.
ألاعماٌ ؤلاػخثىائيت
ً
ً
بعؼ ألاعماٌ ال حعىع جً ؾطف الخأجحن الطحي جثال (عملياث الخجميل ،بعؼ عملياث ألاػىان .)...،عمىجا يخم جحسيس أػعاض هصه
ً
العملياث جؼبلا جً ؾطف الؿبيب بمفاضهت اإلاؼدفى  .يخم وغع هصه ألازمىت عل حؼاب اإلاطيؼ بغؼ الىكط عل هىع الغطفت التي يىام
فيها ،جً ألافػل أن حؼأٌ عً ألازمىت التي ػخيلىً العمليت كبل الليام بها لسي ؾبيبً اإلاعالج.
 .5أحعاب إضافيت على حساب املزيض
ً
ال يسفع ضىسوق الخأجحن الطحي جياليف اإلافطوباث التي جدىاولها .يحؼب اإلاؼدفى جبلغ  € 0,40يىجيا لأحل هصا.
 .6دليل ألاسعارومعلىماث أخزي حىل الفاجىرة
باجياهً الاجطاٌ بمطلحت الىىاجحم لدؼأٌ عل اإلابلغ الصي ػخيلىه ئكاجخً في اإلاؼدفى و هى جبلغ جلطيبي .باجيان اإلاطلحت جعويسن
ً
بىىطة عً الخيلىت ؤلاحماليت .جً ؾبيعت الحاٌ جإزط عىاضط هثحمة عل جبلغ الىاجىضة النهائيت جثال اإلاسة التي جبل فيها في اإلاؼدفى ،
ً
الخحليالث ؤلاغافيت  ،ألازويت ،الخ .ال يمىً للصخظ الخيبإ بما ػيحخاحه العالج جً كبل .لصلً ييىن جحسيس اإلابلغ جؼبلا ش يء غحم
ػهل.
لالجطاٌ:
للليام بعمليت حؼاب جيلىت الاػدفىاء الطجعيت أو ليل ػإاٌ في جا يخعلم بالىاجىضة ،ألاػعاض اإلاذطىجت ،السفع اإلاؼبم... ،
دسجت الحؼاباث 052 25 24 30
facturatie@azsintblasius.be
ول يىم بحن الؼاعت  9.00ئى الؼاعت 15.45
لألػئلت حىٌ بطيس الخصهحم ،السع بالخلؼيـ
دسجت الحؼاباث 052 25 24 13
debiteuren@azsintblasius.be
باجياهً هصلً أن ججس ول اإلاعلىجاث حىٌ جىغىع الخمىيل عل اإلاىكع
www.azsintblasius.be/patiënten/financiële info.

رجىعك إلى بيخك
جغازضة اإلاؼدفى
كبل جغازضجً للمؼدفى ػيعؿيً ؾبيبً اإلاعالج و ضئيؽ الخمطيؼ جاضير دطوحً و الؼاعت التي ػخغازض فيها اإلاؼدفى .
ئن هىذ ال جملً وػيلت للىلل يمىً لطئيؽ الخمطيؼ ؤلاهخمام بهصا و جسبحم ألاجط.
كبل جغازضة الغطفت يجب عليً أن جخأهس أهً لم جتمن أشياء شخطيت في الغطفت .أهكط في الخعيىت ،في الحمام ،في الثالحت حتى جخأهس.
ال يجب عليً اإلاطوض بمىخب الاػخلباٌ لأهه ػبم لً عىس زدىلً أن زفعذ جياليف الاػدفىاء اإلاؼبلت.
وزائم اإلاغازضة.
ػخحطل عل ضػالت اإلاغازضة لدؼلمها ئى ؾبيب ألاػطة .إلاا جطل ئى بيخً جً ألاحؼً جبليغ ؾبيبً بطحىعً ئى البيذ و حؼلمه ضػالت
اإلاغازضة التي حطلذ عليها جً اإلاؼدفى ليي يؼخؿيع أن يخيلف بباقي احطاءاث العالج.
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ئن اػخسعذ الػطوضة ػدخلل جً اإلاؼدفى زواء ليىم أو يىجحن بعس الخطوج .ؾبيب ألاػطة ػيخيلف بتزويسن بالىضىت الؿبيت لألزويت
التي ػدؼخعملها أزىاء عالحً.
عىس الػطوضة ػخحطل هصالً عل هصه الىزائم:
شهازة حؼلمها لطاحب العمل
شهاز للمسضػت
شهازة للحطىٌ عل الطعايت الؿبيت في البيذ أو للتمويؼ
ً
بعس ضحىعً ئى البيذ و عىس جىاحهخً لأي جفاول ؾبيت لها عالكت بالعمليت التي كمذ بها أو عىسن أػئلت حىٌ حالخً الصحيت ( جثال
حىٌ الطعايت بعس الاػدفىاء ،جلاوجت ألالم) جً ألافػل أن جخطل بؿبيب ألاػطة أو ؾبيب اإلاساوجت إلضشازن .عىس الػطوضة ػيىحهً
ئى دسجت الاػعافاث.

الحلىق ،ألاسئلت ،الشكاوي
حلىق و واحباث اإلاطيؼ
هؿبم في هصا اإلاؼدفى اللاهىن الطازض في  2002في جا يذظ بحلىق اإلاطيؼ:
الحم في الحطىٌ عل دسجت جً الجىزة العاليت و عىس الطغبت الحم في اإلافاضهت الصخطيت في جفىاض الطعايت الؿبيت
الحم في حطيت ادخياض الؿبيب اإلاماضغ و الحم في الطأي آلادط جً ؾبيب آدط.
الحم في جعطفت وغعيت حالخه الصحيت
الحم في حطيت اإلاىافلت أم ال عل الليام بعمليت أوعالج جم عطغه عليه.
ً
الحلىق التي لها عالكت باإلعخىاء بملىه الؿبي وئعؿاه ئجياهيت جطاحعت هصا اإلالف جتى يفاء (أهكط الحلا)
الحم في حمايت حياجه الصخطيت
الحم في جلسيم شيىي لسي جىخب اإلاحلم
الحم في الحطىٌ عل لىاظم جلاوجت ألالم
جً حاهب آدط للحطىٌ عل ضعايت ؾبيت ػليمت ييخكط جىً الؿاكم الؿبي أن جحتمم الاجىاكياث الخاليت:
جلسيم اإلاعلىجاث الصحيحت عً هىيخً
جلسيم اإلاؼاعسة الفاجلت للؿاكم الؿبي
احتمام الؿاكم الؿبي
الاعخىاء باآلالث الؿبيت اإلاخىفطة لً في اإلاؼدفى
زفع جياليف الاػدفىاء
احتمام كىاهحن اإلاؼدفى (أوكاث العياضة ،حػط الخسدحن)
اإلاعيس جً اإلاعلىجاث في هخيب "حلىق و واحباث اإلاطيؼ" باجياهً الحطىٌ عليه لسي جىخب الاػخلباٌ أو لسي وػيـ اإلاؼدفى أو عل
اإلاىكع الالىتمووي للمؼدفى ( .عربم الفاشتالتي جخىفط عليها في غطفخً).
جلىاث اإلاطض ى
ليل جطيؼ يلىم اإلاؼدفى بىخح جلف .يلىم الؿاكم الؿبي بالدسجيل في هصا اإلالف ول اإلاعلىجاث الخاضت بً ػىاء واهذ ؾبيت،
جمطيػيت و ألاشياء الخاضت بصحخً.
يعخربم اإلالف الطحي للمطيؼ ش يء داص .يلتزم ول اإلاىقىحن في اإلاؼدفى بالؼطيت .بطىخً اإلاطيؼ باجياهً الحطىٌ عل اإلاعلىجاث عً
ً
ؾطيم ؾبيبً اإلاعالج باجياهً أن حؼأله ليلىم بمىاكفت اإلاعلىجاث اإلاىحىزة في اإلالف جعً ػىيا .عىس الػطوضة يمىً لً أن جؿلب
وسخت واجلت أو كؼـ جنها لسي جطلحت ضئيؽ ألاؾباء 052 25 28 19 ،ػخسفع حلىق اليسخت.
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عىس وفاة اإلاطيؼ يطحع الحم لإلؾالع عل اإلالف فلـ لؿبيب جماضغ للمهىت .ئن هىذ جحخاج ئى وسخت لأحل الليام بفيايت فباجياهً
ؤلاجطاٌ بمطلحت الخحليم.
فلـ ألاؾباء اإلاعالجحن و اإلامطغحن و اإلاطاعحن لصحت اإلاطيؼ هم جً لهم الحم في ضؤيت اإلاعلىجاث اإلاىحىزة عل اإلالف الؿبي للمطيؼ و
فلـ دالٌ اإلاسة التي يحخاحها الخمطيؼ.
باجيان ؾبيً العائلي هصلً الىفف عل اإلالف و هصلً ألاؾباء الادطائيحن الصيً يعخىىن بً و جحذ هىؽ الفطوؽ الؼابم شهطها .ول
هإالء جلتزجحن بؼطيت الىقيىت .للمعيس جً اإلاعلىجاث أهكط عل اإلاىكع www.azsintblasius.be :حلىق و واحاث اإلاطيؼ.
اػخماضة الخلييم
هحً في حاحت ئى جعطفت وحهت هكطن ليي وؼخؿيع جحؼحن الخسجت التي هلسجها في اإلاؼخلبل و هىز أن وعطف هيف واهذ ئكاجخً جعىا.
لهصا وؼألً أن جمأل اػخماضة الخلييم (أهكط في اإلالحم) .باجياهً أن حؼلمها إلاىخب ؤلاػخلباٌ عىس جغازضجً أو أن جػعها في واحس جً
ضىازيم الربميس العضكاء أو عً ؾطيم الربميس جىحهت لإلزاضة  .اػخعمل في هصه الحالت الػطف اإلاىحىز جع اػخماضة الخلييم .جً ؾبيعت
الحاٌ يخم جطاحعت جحخىي الخلييم في حى ػطي.
اإلاحلم
وعمل يىجيا عل أن هىفط ئكاجت جطيحت لجميع اإلاليمحن .ضغم شالً فاهه جً اإلامىً أهً غحم ضاع عل ش يء هلىم به فيما يخعلم بالطعايت
التي هلسجها للمليمحن ،جً ألاحسض أن جىاكش جىغىع الادخالف جع الؿبيب اإلاعني بالأجط أو اإلامطع أو ضئيؽ اللؼم .ئن لم حؼخؿع
ً
الىضىٌ ئى حل فباجياهً زائما ؤلاجطاٌ بمىخب اإلاحلم ،يعخربم اإلاحلم هصا وىػيـ بحن اإلاطيؼ أو عائلت اإلاطيؼ و اإلاؼدفى  ،يلىم
بالىػاؾت و الخحليم في الفياوي بيل حسيت و احتمام.

للمعيس جً اإلاعلىجاث ،لسيً أػئلت ،أو جالحكاث في جا يخعلم باإلاحلم يمىىً الاججاه ئى جىخب الاػخلباٌ الؿطيم 1
ججمع زاهسضجىهس
الهاجف 052 25 24 30
ombudsdienst@azsintblasius.be

ً
يبل اإلاؼدفى جؼإوال عل ول جً يلىم بىقيىت زادله .يؼمى هصا جؼإوليت اإلاؼدفى اإلاطهعيت .يعني هصا أهه باجياهً الليام بفيايت
غس ول اإلاىقىحن لسي هلؿت جطهعيت واحسة و التي هي جطلحت اإلاحلم .
كىاهحن اإلاؼدفى
يمىً الحطىٌ عل وسخت جىطلت للىاهحن اإلاؼدفى لسي جىخب ؤلاػخلباٌ (ججمع زاهسضجىهس و ججمع ظيلت)
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