ٍخِب الاؾخيباْ
ؽىض الاؾدكناء في مغٍؼ الجغاخت الُىمي

ً
مغخبا بّ
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في ما ىغٍب ؾخضزل إلى اإلاغٍؼ الجغاحي الُىمي ملهظا هغخب بّ.
ًؼصاص و باؾخمغاع ؽضص الؾملُاث الجغاخُت التي ًمًُ الخًىؼ لها بضون الحاحت إلى البياء في اإلاؿدكنىٌ .ؾني هظا أهّ ؾخضزل في
ً
الهباح و بئمِاهّ مقاصعة اإلاؿدكنى بؾض الغهغ أو في اإلاؿاء مً هنـ الُىم .بئمِان الاؾدكناء في مغٍؼ الجغاخت الُىمي أن ًِىن مغٍدا
باليؿبت للمغٌٍ.
ججض في هظا الُخِب الؾضًض مً الىهائذ و اإلاؾلىماث اإلانُضة .وؿألّ أن جيغأ اإلاؾلىماث بجضًت و أن جلزمم بما حاء مهاا .هظ اإلاؾلىماث
ً
مهمت حضا لِي جمغ مضة الاؾدكناء في أخؿً الغغول و ٍظلّ ولِي حؿزرحؿ ىىاٌ الصحُت.
ٌؾمل ألاطباء و اإلامغيين أىص ى حهضهم لُِىن مغوعٌ في اإلاغٍؼ الُىمي ؽلى أمًل ما ًِىن .و هم مؿخؾضون لإلحابت ؽلى َل أؾئلخّ.
وكُغٌ ؽلى الثيت التي ويؾتاا في مغٍؼها و هخمنى لّ الكناء الؾاحل.
اإلاجلـ اإلاؿير ،ؤلاصاعة ،ألاطباء و اإلاىعنين

املحخوى
4
6
8
9
10
11
13
14
15

صزىلّ للمؿدكنى
الؾملُت
أهىاؼ الخبيُج (اإلاسضع)
الخأزيراث الجاهبُت
الضزىْ إلى اإلاؿدكنى باليؿبت لألطناْ
إلى البِذ
أمىّ
مؾلىماث مالُت
الحيىو ،ألاؾئلت ،الكِاوي
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صزىلّ إلى اإلاؿدكنى
الُىم ىبل الؾملُت
ً
في مغٍؼ الجغاخت الُىمي وؿعى إلى جؼوٍضٌ بِل اإلاؾلىماث اإلانُضة لِي هجؾل أوىاث الاهخغاع ىهيرة حضا .لهظا ؾِخهل بّ مىعه مً
ً
ً
اإلاغٍؼ في الُىم ما ىبل الؾملُت لالجناو ؽلى بؾٌ ألامىع ،لهظا ًجب ؽلُّ أن جِىن مؿخؾضا للغص ؽلى اإلاِاإلات ابخضاء مً الؿاؽت  12ػوالا
(باليؿبت لألشخام الظًً ؾِخم صزىلهم ًىم الازىين ؾىيىم باظ اإلاِاإلات ًىم الجمؾت ىبل ؽطلت نااًت ألاؾبىؼ).
ً
ٍما ًجب ؽلُّ ٍظلّ أن جِىن حاهؼا الؾخيباْ اإلاِاإلات نباح الُىم الظي ؾخضزل مُه إلى اإلاؿدكنى.
ؾِبلقّ مىعه الاؾخيباْ باظ ألامىع:
الىىذ الظي ًجب ؽلُّ الحًىع إلى مغٍؼ الجغاخت الُىمي
ً
هل ًجب ؽلُّ أن جِىن ممؿِا ؽً الطؾام
إلى أي وىذ ًمًُ لّ أزظ ألاصوٍت في البِذ.
ؾِؿألّ اإلاىعه ٍظلّ ؽً اؾم اإلاغامً لّ (أهغغ في الهندت ) 6
ً
في الحالت التي حؾغل أهّ لً جِىن خايغا في الىىذ اإلادضص ًجب ؽلُّ أن جسبرها ؽلى الغىم  05225 22 00الغىم ققاْ مً (الؿاؽت
 07.00إلى الؿاؽت .) 17.45
ً
هل فيرث مؤزغا عىم هاجنّ هغحى مىّ أن جسبرها ؽً طلّ.
اليوم املحدد
ًيؿ مغٍؼ الجغاخت بجىاح زام مخهل بالبىاًت الغئِؿُت.
 سيخم هقلك إلى املسدشفى بسيارة
اصزل مً الباب الغئِس ي إلاؿدكنى  . az Sint-Blasiusبؾض مؿامت  100م ؾزري طغًٍ ًىدغل إلى الُمين جم اجبؿ ؤلاقاعاث التي
جؤصي إلى اإلاغٍؼ الجغاحي الُىمي
ؽىضما ًيغع مغاميّ اإلاقاصعة مباقغة بؾض زغوحّ مً الؿُاعة .بئمِاهه آهظاٌ اؾخؾماْ اإلاىىه اإلاُخىب ؽلُه " " kiss & ride
أمام باب الضزىْ.
ؽىض عفبخه البياء مؾّ .ؽلُه أن ًىىه ؾُاعجه في اإلاغآب اإلاخىاحض جدذ بىاًت اإلاغٍؼ الجغاحي الُىمي .هظا اإلاغآب زام
لألشخام اليانضًً للمغٍؼ و هى مجاويً( .جب الخهضًً ؽلى َاعث الضزىْ مً طغل مىعه الاؾخيباْ).
ً
 هل سخأحي ماشيا
أصزل مً الباب الغئِس ي مؿدكنى  . az Sint-Blasiusو اجبؿ الطزيق  111في الطابً ألاعض ي (اإلاؿخىي  )0في اججا اإلاغٍؼ الُىمي.

ما الظي ًجب إخًاع مؾّ ؽىض الضزىْ؟
 .1لإلصاعة
 بطاىت الخؾغٍه الهىٍت الالُزروهُت
ً
 مً ال ًملّ الهىٍت الالُزروهُت ( مثال ألاطناْ أىل مً  12ؾىت) أخًغ مؾّ َاعث اْ  ISI+الؿِـ َاعث ،و ملهياث الخأمين
الهخي
 إن ٍىذ جملّ الخأمين للؾالج في اإلاؿدكنى زظ مؿ الِاعث الخام باظا أو اإلاؾلىماث الِامُت ؽً قغٍت الخأمين ( .مً الىاحب
ً
ؽلُّ أن جسبر شخهُا قغٍت الخأمين ؽىض صزىلّ إلى اإلاؿدكنى)
 في خالت خاصزت ققل
 oاؾم و ؽىىان ناخب الؾمل
 oاؾم و عىم ؽيض الخأمين ؽلى خىاصر الكقل
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 في خالت ؽضم اقزراٍّ مؿ جأمين نخي بلجُِي ًجب إخًاع بطاىت الخأمين الهخي ألاوعوبُت أو الىزُيت E212
هل لضًّ اإلاؼٍض مً ألاؾئلت التي جخؾلً بضزىلّ إلى اإلاؿدكنى اجهل بالغىم الخالي052 25 22 00 :

 .2للطبِب الازخهاص ي
ؾخجض بجاهب هظا الضلُل زالزت اؾخماعاث
ً
اؾخماعة جهغٍذ باإلطن زًغاء اللىن ًجب إمالئاا شخهُا
اؾخماعة ننغاء اللىن لطبِب الخبيُج :جمألها شخهُا أو مؿ طبِب ألاؾغة
اؾخماعة بًُاء اللىن مهاا مؾلىماث اإلاله ىبل الؾملُت ً :مألها طبِب ألاؾغة أو الطبِب اإلابىج زالْ الندىناث ىبل
الؾملُت .أهغغ في الهندت عىم 6
أخًغ مؾّ َل هظ الاؾخماعاث مملىءة وٍظلّ هخائج الخدلُالث و الندىناث الخدًيرًت في الُىم الظي ؾخضزل مُه إلى اإلاؿدكنى .ال
ًلؼم ؽلُّ إعؾالها مؿ البرًض.
 .3مىائض إيامُت
ال ًلؼم ؽلُّ إخًاع مالبـ الىىم ؾدخليى لباؽ زام للجغاخت ىبل الؾملُت .ىبل صزىلّ إلى اإلاؿدكنى
ًجب إػالت َل ما هى مؿخدًغاث الخجمُل ،الجىاهغ ،نبافت ألايناع .أجغٌ ألاقُاء اليُمت في البِذ .إطا ٍىذ جدمل ؽضؾاث
انطىاؽُت أو طيم أؾىان مُغ في ؽلبت لالخخناظ باظ ألاقُاء .إن ٍىذ جملّ حىاعب للىىاًت مً جسثر الضم ماخًغها مؾّ.
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الطغًٍ إلى مىىه الؿُاعاث

ًخىاحض اإلاغٍؼ الجغاحي الُىمي في حىاح مؿخيل ؽً اإلاؿدكنى و ًخىمغ ؽلى مىو للؿُاعاث زام به وهى (جدذ البىاًت) و ًخىمغ ٍظلّ
ؽلى مُخب اؾخيباْ زام (الطابً ألاعض ي)

---

مىىه الؿُاعاث للمؿدكنى

 1مضزل اإلاغٍؼ الُىمي kiss & ride
 2مضزل اإلاىىه جدذ البىاًت للمغٍؼ
الُىمي
 3اإلاضزل الغئِس ي للمؿدكنى
 4مضزل الؼواع للمؿدكنى
 5مضزل اإلاؿخعجالث

أوىاث الامخخاح
اإلاغٍؼ الُىمي للجغاخت
مً الؿاؽت  8.00إلى الؿاؽت 16.00
اؾخيباْ اإلاغٍؼ الُىمي للجغاخت
مً الؿاؽت  07.30إلى 17.00
مغؼ الغؽاًت بؾض الجغاخت
مً الؿاؽت  08.30إلى 17.45

العمليت الجزاحيت
الندىناث الخدًيرًت و الاؾدكاعة ما ىبل الؾملُت

ً
في فالب ألاخُان ًجب اليُام بندىناث جدًيرًت ىبل اليُام بأي ؽملُت حغاخُت مثال (أزظ ؽُىاث مً الضم ،مدو لليلب ،نىعة
طبُت للغئخين .)... ،طبِب ألاؾغة هى اإلاِله بخيؿًُ هظ الندىناث ،اجهل به في أىغب وىذ لِي ًًؿ زطت إلحغاء هظ الندىناث
ًجب اليُام باظ الندىناث ؽلى ألاىل  3أًام ىبل ًىم الؾملُت .ؾِؿلمّ طبِب ألاؾغة هخائج هظ الندىناث و اؾخماعة ألاؾئلت
اإلاملىءة مً طغمه لخأزظها مؾّ إلى اإلاؿدكنى.
ً
ًمًُ اليُام باظ الندىناث مؿبيا بمؿدكنى ً . az.Sint-Blasiusجب ؽلُّ في هظ الحالت أن جخهل بيؿم بغمجت الضزىْ للمؿدكنى ؽلى
الغىم ( .) 052 25 25 74
للؾملُاث اإلابرمجت بئمِاهّ ٍظلّ أن جخىحه إْ ىؿم الخبيُج إلحغاء الندىناث الالػمت ىبل الؾملُت .بئمِاهّ اؾدكاعة طبِب الخبيُج بؾض
اليُام بطلب مىّ أو مً طبِب ألاؾغة أو الطبِب الازخهاص ي.
الاؾدكاعة الطبُت ىبل الجغاخت
َل ًىم الخمِـ مً الؿاؽت  16.00إلى  18.00مجمؿ صاهضعمىهض
لخدضًض مىؽض بئمِاهّ الاجهاْ بالغىم 052 25 25 05
ًجب إخًاع هظ ألامىع :هخائج الندىناث الخدًيرًت ،مؾلىماث ؽً ألاصوٍت التي حؿخؾملها في البِذ ،اؾخماعة ألاؾئلت مملىءة
ً
الخياعٍغ الطبُت التي خهلذ ؽلهاا مؤزغا مً الازخهانُين زاعج اإلاؿدكنى.
ًىم الؾملُت الجغاخُت
الاؾخيباْ
حسجل خًىعٌ لضي مُخب الاؾخيباْ للمغٍؼ الُىمي للجغاخت ( الطغًٍ  115الطابً الؿنلي) ؾُيىم مىعه الاؾخيباْ بدسجُل
صزىلّ و ؾُؾطُّ الىزائً الخالُت:
اؾخماعة اإلاؿاًغة
اؾخماعة ألاصوٍت
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قهاصة مىحهت لهاخب الؾمل أو اإلاضعؾت
ً
ؾِؿألّ مىعه الاؾخيباْ ؽً الىزائً التي ؾخدخاحها ( مثال قهاصة ؽضم اليضعة ؽً الكقل ،أو الظهاب إلى اإلاضعؾت أو الاقزراٌ في
الغٍايت ،قهاصة القُاب لكغٍّ خُاجّ أو لنغص مً الؾائلت ،قهاصة للخأمين الهخي)... ،
ؽىض الخهغٍذ بِل هظا في البضاًت جِىن إحغاءاث الخغوج ؾهلت.
بؾض الدسجُل
بؾض الدسجُل جظهب إلى ىاؽت الاهخغاع ،ؾُأحي ممغى لُأزظٌ مؾه .ؾيرقضٌ إلى اإلاِان الظي ؾخقير مُه مالبؿّ و جلبـ اللباؽ
الخام بالجغاخت .جيىم بىيؿ مالبؿّ الؾاصًت و أخضًخّ في زؼٍىت زانت ؾخدهل ؽلى منخاخها ٍما أهه ؾِبيى بدىػجّ .مً فغمت
ً
حقُير اإلاالبـ ؾخظهب مكُا ؽلى ىضمُّ إلى فغمت الاؾخؾضاص للؾملُت.
فغمت الاؾخؾضاص للؾملُت
ؾًُؿ اإلامغى خيىت في الىعٍض عبما ًبضأ بئؽطائّ اإلاًاصاث الحُىٍت
جم ًًؿ اإلالهياث ؽلى نضعٌ إلاغاىبت صىاث اليلب
عبما ًبضأ الطبِب اإلاسضع باليُام بؾمله (أهغغ الهندت )8
باقي ألاؽماْ جِىن خؿب هىؼ الؾملُت التي جىىي اليُام باا.
فغمت الاؾدُياظ مً البىج
بؾض الؾملُت ؾخظهب خؿب هىؼ البىج الظي خهلذ ؽلُه
إلى فغمت الاؾدُياظ ،جدذ اإلاغاىبت .في هظ القغمت ال جيبل الؼٍاعة (ما ؽضا ؽىضما ًخؾلً ألامغ بطنل و هىا ٌؿمذ بدًىع
واخض مً ألابىًٍ أو اإلاغامً).
إو إلى فغمت الغؽاًت ختى ٌؿدُيػ اإلاغٌٍ في هضوء جام .في هظ القغمت ًمًُ للمغامً أن ًبيى مؿ اإلاغٌٍ.
ً
هام حضا
عند الخضوع إلى عمليت جزاحيت في املزكش اليومي هنصحك بأن جصطحب معك مزافق.
ً
في َل ألاخىاْ ال ًدً لّ الغحىؼ إلى بِخّ لىخضٌ بؾض الؾملُت .مً اإلاهم حضا أن ًيىم شخو بالك بمغاميخّ إلى البِذً .جب أن ًِىن
باؾخطاؽخىا الاجهاْ باظا اإلاغامً ؽىض الحاحت زالْ الُىم الظي ؾخجغي مُه الؾملُتً .جب أن حؾطي لإلصاعة اؾم اإلاغامً و عىم هاجنه
ؽىض الدسجُل.
ؽىض طهابّ إلى فغمت الؾملُاث ٌؿخدؿً أن ًِىن اإلاغامً فير بؾُض ؽً اإلاؿدكنى ختى ًِىن بئمِاهه الحًىع بؿغؽت في الحالت التي
ً
ًمًُ لّ الغحىؼ إلى بِخّ باٍغا .بئمِاهه البياء في ميهى اإلاؿدكنى (أهغغ الهندت ) 11
ما هى منهىم الخبيُج؟
َلمت "الخبيُج " حؾني ' ؽضم الكؾىع باأللم' .مؾنى الخبيُج هى أػٍض مً طلّ ًدغم الطبِب اإلاسضع لِي ججغي الؾملُت في أخؿً ألاخىاْ و
ً
ً
بِل أمان ختى و إن َاهذ خالخّ الصحُت يؾُنت حضا أو ؽىضما جِىن مضة الؾملُت طىٍلت حضا .إن لِل ؽملُت حغاخُت آزاع ؽلى مسخله
ً
أؽًاء الجؿم مثال ( :اليلب ،الغئت ،اإلاؾضة و ألامؾاء ،الىغام الهغمىوي للصخو ،الضم )... ،ؾُدغم الطبِب اإلاسضع ؽلى ؾالمت َل هظ
ألاؽًاء زالْ الؾملُت و ؾُيه ؽلى هظا زالْ أطىاع الؾملُت.

أهىاؼ الخبيُج في الؾملُاث الجغاخُت
البىج الؾام
ً
ً
البىج الؾام هى جيىُت ٌقُب زاللها اإلاغٌٍ َلُا ؽً الىعي و ال ًدـ باألم ناائُاٌ ،ؿخؾمل طبِب الخبيُج زاللها مىاص جؤزغ ؽلى صماـ
اإلاغًٌٍ .خم إؽطاء هظ اإلاىاص ؽبر الحيً في الىعٍض بؾضها و في زىان ىلُلت ٌقغو اإلاغٌٍ في هىم انطىاعي الظي ًسخله بُثير ؽً الىىم
الؾاصيً .غاىب طبِب الخبيُج جيضم الجغاخت وؽمً الخبيُج وخالت اليلب وألاوؽُت الضمىٍت والجهاػ الخىنس ي خغاعة الجؿم الدؿغباث
الضمىٍت إلخ ًيىم الطبِب بالخقُيراث الالػمت للحناظ ؽلى ؾالمت اإلاغٌٍ.
التاضئت
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حؾخمض هظ الخيىُت بالخهىم ؽلى إؽطاء اإلاغٌٍ مىاص مهضئت ىىٍت و في بؾٌ (ألاخُان) حؿخؾمل مىاص ىىٍت مًاصة لأللمً .دغم
الطبِب اإلاسضع في هظ الحالت ٍظلّ ؽلى ؾالمت اإلاغٌٍ مثل الخبيُج الؾام حؿخؾمل هظ الخيىُت بالخهىم إلحغاء مدىناث جِىن
مؤإلات في بؾٌ ألاخُان حؿخؾمل بجاهب جسضًغ مىيعي.
الخبيُج الجؼئي
ؽىض الخبيُج اإلادلي ًخم إؽطاء خيىت جسضًغ مىيعي باليغب مً مجمىؽت مً ألاؽهاب لخسضًغ اإلاىطيت التي ؾِخم إحغاء الؾملُت ؽلهاا .و
باظا جِىن هظ اإلاىطيت مً الجؿم فير خؿاؾت لأللم في فالب ألاخُان ًنيض الصخو ىىة الخدُم في جلّ اإلاىطيت زالْ مضة مؾُىت.
بؾض الخبيُج ٌؿزرحؿ اإلاغٌٍ ىىة الخدُم في هظا الؾًى بؾض بًؾت ؾاؽاث .مً اإلاهم أن حؿأْ الطبِب متى ًمًُ لّ اؾخؾماْ الؾًى
الظي جم جسضًغ مً حضًض.
عفم الؾىاًت التي ًدغى باا اإلاغٌٍ زالْ الؾملُت ًمًُ أن ًِىن الخبيُج فير َال أو ال ًيىم بالضوع اإلاىخغغ مىه في هظ الحاالث ًيىم
الطبِب اإلاسضع بئيامت أصوٍت جياوم ألالم أو إلى اإلاغوع إلى الخبيُج الؾام.
خؿب اإلاِان الظي ؾِخم مُه إؽطاء اإلاىاص اإلاسضعة ًمًُ اليىْ:
جبيُج الؾمىص النيغي
ًخم الحيً في يهغ اإلاغٌٍ ؽبر القكاء الحُىي الظي ًنهل بين اإلاؿاخت الخالُت اإلاىحىصة بين الؾمىص النيغي و اإلاؿاخت الجامُت وٍخم
إمغاـ اإلاسضع في اإلاؿاخت التي ًخىاحض مهاا الؿائل الكىَي.
الخبيُج الىهني خىْ الجامُت
ًخم الحيً ؽً طغًٍ خيىت في يهغ اإلاغٌٍ وٍخم إمغاػ اإلااصة اإلاسضعة بضون ؽبىع القكاء = (القكاء الحُىي).
خىالي ألاؽهاب
خيىت في الؾىً لخسضًغ الُخه
خيىت في ؤلابط لخسضًغ أؾنل الضعؼ و الُض
خيىت في باطً النسظ لخسضًغ الغٍبت و النسظ
خيىت في أؾنل الغٍبت لخىىٍم أؾنل الغٍبت و اليضم.
إلحغاء ؽملُت حغاخُت ًجب ؽلى اإلاغٌٍ ؤلامؿاٌ ؽً الطؾام ال يام هىؼ الخبيُج ،حؼئي أو ؽام و ختى ؽىض التاضئتٌ ،ؾني هظا أهه ًجب
الخىىه ؽً ألاَل و الكغاب بؾض مىهه اللُل .اللُلت ألاولى بؾض الخبيُج الؾام ًنًل أن ال جبيى لىخضٌ.

ألاؽغاى الجاهبُت اإلادخملت بؾض الؾملُت الجغاخُت
ألالم
ٌؿبب ألالم في الخأزير في الؾالج و بئمِاهه ٍظلّ أن ٌكِل ؽائً في الؾالج .لهظا مئن اإلاؿدكنى ٌؾمل مجهىصاث ٍبيرة إلاياومت و ؽالج
ألالم و .لظا مئهىا وؾمل أىص ى الجهض لًمان عاخت َامُت لِل مغٌٍ لضًىا.
ؾُطلب مىّ اإلامغيىن في َل مغة جيُُم قؾىعٌ باأللم .هيطت  0هىا حؾني أهّ ال حكؾغ بأي ألم و هيطت  10أىص ى ما ًمًُ جدمله مً
ألالم ،ؽىض الحاحت هيىم بىيؿ بغهامج إلاداعبت ألالمً .هؾب ؽلُىا في بؾٌ ألاخُان أن هيط ي ؽلى ألالم بهنت ناائُت لًُ باؾخطاؽخىا
أن هياومه لخهبذ صعحت ألالم ميبىلت .في َل ألاخىاْ ًجب ؽلُّ أن جسبرها ؽىض قؾىعٌ باأللم ٍُنما َان هىؽه.
القثُان والييء
في فالب ألاخُان جِىن هظ مً ألاؽغاى الجاهبُت و الىاججت ؽً اإلاىاص التي ًخم اؾخؾمالها زالْ الخبيُج ،في بؾٌ ألاخُان جِىن أؾباباا
ً
مً الجغاخت بىنؿها .مثال في بؾٌ الحاالث التي جِىن مهاا الؾملُت صىُيت ؽً طغًٍ اإلاغوع مً مً زالْ زيب نقيرة في البطًً .خىمغ
الطبِب اإلاسضع ؽلى الؾضًض مً الىؾائل الحخىاب الىىىؼ في هظ الحاالث و ؽالحها.
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آالم الحلً
ًًهغ هظا الىىؼ مً ألالم ؽىضما ًسًؿ اإلاغٌٍ إلى ؽملُاث حؿخلؼم إصزاْ أهابِب للُكه ؽً اليهبت الهىائُت أو للُكه ؽلى اإلاؾضة.
ٌؿخمغ هظا الىىؼ مً ألالم بؾٌ الؿاؽاث أو بؾٌ ألاًام جم ًيخهيً .مًُ الؾالج باؾخؾماْ ألاىغام اإلاًاصة لأللم أو أىغام ًخم اإلاو
ؽلهاا.
يغع في ألاؾىان
ً
ؽىض الخبيُج الكامل ًخم ويؿ أهبىب في خلً اإلاغًٌٍِ .ىن ويؿ هظا ألاهبىب في بؾٌ الحاالث نؾب حضا وَؿبب في هظ الحالت في
يغع ؽلى مؿخىي ألاؾىان لظا ًجب ؽلى َل مً ٌكِىا مً خؿاؾُت في ألاؾىان أو خالت أؾىاهه لِؿذ حُضة أن ًسبر الطبِب اإلاسضع
ؽلى طلّ لُخسض الاحغاءاث الخامت لخناصي الًغع.
الغحنت
ؾبب الغحنت بؾض الجغاخت هى الخقُير الُبير الظي ًيؿ ؽلى مؿخىي صعحت الحغاعة البضهُت و التي ًِىن ؾبباا في بؾٌ ألاخُان ألاصوٍت
اإلاؿخؾملت أو الًقط الىنس ي الظي ٌؾاوي مىه اإلاغًٌٍ .مًُ مؾالجت هظا باؾخؾماْ ألاصوٍت أو اؾخؾماْ مغجبت ؾغٍغ ىابلت للخضمئت.
الاعجباٌ و ميضان الظاٍغة
ٌؾاوي بالخهىم اإلاؿىىن مً هظ ألاؽغاى بؾض الجغاخت .و جِىن هظ ألاؽغاى في القالب مؤىخت في بؾٌ ألاخُان جضوم لبؾٌ ألاًام أو
ألاؾابُؿ.
الهؾىبت في الخبىْ
ً
ًهؾب الخبىْ بؾض بؾٌ الؾملُاث الجغاخُت بالخهىم لضي الغحاًْ .ؼوْ هظا اإلاكِل جليائُا بؾض مزرة وحيمة.
ؽىض الكؾىع بأي نؾىباث أزبر الطبِب أو اإلامغياث ؽً طلّ.
ؾُُدكه ابىّ زالْ إىامخه في اإلاؿدكنى حؾىٍظة اإلاؿدكنى و هى ؽباعة ؽً َائً حاء مً النًاء اؾمه 'مىلي ' و ًدب اإلاقامغة .ليض
خلً بصحىه و مغ ؽلى الؾضًض مً الِىاٍب إلى أن خط عخاله بِىٍب ألاعى بالًبط في مؿدكنى ً . az Sint-Balsiusخىمغ 'مىلي' ؽلى
زُاْ واؾؿ و ؾُِىن أمغل نضًً البىّ.

الضزىْ إلى اإلاؿدكنى الُىمي باليؿبت للطنل
أخغم ؽلى جدًير ابىّ بكِل حُض للضزىْ إلى اإلاؿدكنى
ًدخاج الابً الهقير الياصم ؽلى إحغاء ؽملُت حغاخُت إلى اإلاؼٍض مً الاهخمام و الاطمئىان.
ًجب الحضًث مؾه خىْ الضزىْ إلى اإلاؿدكنى ًجب أن ٌؾغل أن طلّ أمغ ؽاصيً .مًُ أن ًمغ مً هظ الحالت أي طنل آزغ .اقغح له
الطغٍيت و ألاطىاع التي ؾخمغ باا الؾملُت ،ال جضزل في الخنانُل الضىُيت للؾملُت .أؽطُه مؾلىماث صحُدت و بؿُطت.
ً
مبضئُا بئمِان ابىّ الغحىؼ إلى البِذ بؾض الؾملُت ،في بؾٌ ألاخُان ٌؿخضعي ألامغ هيل الابً إلى ىؿم مؾالجت الهقاع اإلاخىاحض باإلابنى
الغئِس ي.
زظ البىّ صمُخه اإلانغلت أو لؾبت مألىمت له لُدؿلى باا .ؽىض الحاحت ال جيس ى أن جأزظ مؾّ الطؾام الظي ًدًغ في ػحاحت الغياؽت.
بئمِاهّ بهنخّ أب أو أم للطنل أو اإلاغامً له انطداب الهقير إلى فغمت الؾملُاث و البياء مؾه إلى بؾض مغخلت الخبيُج ٌؾني إلى أن
ًىام .إلاا ٌؿدُيػ مً الخبيُج ًمًُ لّ مغة أزغي البياء مؾه ،ال ًيبل خًىع ألار أو ألازذ .
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ؤلاجناىُاث اإلانُضة
الخحضيراث الالسمت للجزاحت التي جخطلب الخبنيج الشامل للمزيضً ،جب ؽلُّ أن جظهب مؿ ابىّ إلى طبِب الؾائلت أو إلى
طبِب ألاطناْ الحغاء مدو طبي .بؾضها ؾُيضم لّ الطبِب جيغٍغ للحالت الطبُت ،جأزظ مؾّ إلى مؿدكنى .az Sint-Blasius
يجب عليك كذلك إمالء اسخمارة ألاسئلت وشهادة املوافقت وقم بإحضارها إلى املسدشفى.
ًجب ؽلى طنلّ ؤلامؿاٌ ؽً الطؾام ىبل الؾملُت (ؽضم ألاَل و الكغب بؾض مىخهه اللُل) باليؿبت للغيُؿ ًجب ؤلاؾدكاعة
مؿ الطبِب
ىبل أن ًظهب ابىّ إلى ىاؽت الؾملُاث ؾُؾطُه الطبِب ماصة مهضئت.
ً
ال حؾطي جليائُا إلبىّ أي طؾام أو قغاب في اإلاغٍؼ الُىمي للجغاخت .مً ألامًل أن جدكاوع مؿ طاىم الخمغٌٍ.
في اإلاؿاء بؾض الضزىْ مً اإلاؿدكنى أؽطُه طؾام ًِىن زنُه (قغائذ الخبم ،الُىفىعث )...،واؽطُه الُناًت مً اإلااء.
ىبل الىىم ؽىض الحاحت ًمًُ لّ أن حؾطُه ؽياع ًسنه ألالم (ؾخدهل ؽلى اؾخماعة ججض ؽلهاا عؾم لجضوْ ألالم).
اجهل في خالت الخيُؤ ،الحغاعة اإلاغجنؾت أو ؽىض الاخؿاؽ باليلً ،بطبِب ألاؾغة أو الطبِب الجغاح أو ىؿم ؽالج الهقاع في اإلاؿدكنى
ؽلى الغىم 052 25 22 83

الزجوع إلى البيذ
منُض للمؾغمت
اإلاطؾم
الطغًٍ ، 130الطابً الؿنلي (البىاًت الغئِؿُت)
ًِىن منخىح مً الؿاؽت  09:00إلى الؿاؽت  ( 19:30أًام ألاؾبىؼ) و مً الؿاؽت  10:00إلى الؿاؽت ( 18:30أًام ؽطلت نااًت ألاؾبىؼ و
أًام ألاؽُاص).
الضَان
اإلاضزل الغئِس ي ،الطابً الؿنلي (البىاًت الغئِؿُت)
منخىح مً الؿاؽت  08:30إلى الؿاؽت  ( 19:30أًام ألاؾبىؼ) و مً الؿاؽت 14:00إلى الؿاؽت ( 17:30أًام ؽطلت نااًت ألاؾبىؼ و أًام
ألاؽُاص ).ججض به مسخله أهىاؼ باىاث الىعوص ،النىاٍه ،الجغائض أو الهضاًا.
الهاجه الىياْ
ٌؿمذ لّ بجلب الهاجه الىياْ مؾّ إلى مغٍؼ الجغاختً .دخنػ به زالْ الؾملُت الجغاخُت في الخؼاهت الصخهُت مؿ مالبؿًّ .مُىّ
اؾزرحاؽه واؾخؾماله بؾض أن حقير لباؾّ و جلبـ اللباؽ الظي صزلذ به .وؿألّ أن جدض مً اؾخؾماْ الهاجه الىياْ و أن جخدضر
بهىث مىسنٌ لِي ال جؼعج اإلاغض ى الظًً ًخىاحضون مؾّ في القغمت

خًغ الخضزين
ً
ً
الخضزين ممىىؼ َلُا صازل اإلاؿدكنى (القغل ،اإلامغاث ،ىاؽاث ؤلاهخغاع )...،اؾخؾماْ الؿُجاعة الالُزروهُت هى ٍظلّ ممىىؼ وميا للماصة
الياهىهُت لخاعٍش . 2009/12/22
ًمًُ الخضزين ميط في ألاماًٍ اإلاؿمىح به و هى زاعج البىاًت بجاهب اإلاضزل الغئِس ي و هىمِان مقطى.
الاىالؼ ؽً الخضزين
هل جغفب في الاىالؼ ؽً الخضزين اجهل بطبِبّ أو زظ مىؽض مؿ ازخهاص ي في الخضزين ؽلى الغىم الخالي  052 25 25 05أطلب الُخِب
الخام باالىالؼ ؽً الخضزين.
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ىبل اليُام بأي ؽملُت حغاخُت مً ألامًل الاىالؼ ؽً الخضزين .مً جىىه إلاضة  6أو  8أؾابُؿ ىبل الؾملُت ؽً الخضزين لً ًخؾغى ألي
حؾيُضاث لها ؽالىت بالخضزين مً حغاء الؾملُت .الخىىه ىبل  2أؾابُؿ أو  3مً ًىم الؾملُت لها مًل ٍبير ؽلى اإلاغٌٍ ختى مً ًخىىه
ً
ىبل  12ؾاؽت أو  24ؾاؽت مً الؾملُت أمًل مً ؽضم الخىىه ناائُا.
ؽىض زغوحّ ؾخدهل ؽلى جيغٍغ خىْ الؾملُت حؿلمه بضوعٌ لطبِب ألاؾغة و أصوٍت لُىم واخض أو إلى (ما بؾض ؽطلت نااًت ألاؾبىؼ ).
في الحالت التي ًجب ؽلى الطبِب اإلاِله اليُام بمغاىبت للؾالج جيىم اإلامغيت اإلاؿؤولت بخؾُين مىؽض للغحىؼ ىهض اإلاغاىبتً .مًُ لّ
الخغوج مً اإلاغٍؼ بؾض أن ًهغح لّ الطبِب اإلاؾالج بظالّ .جيىم باالجهاْ بمغاميّ أو ؾيخهل به هدًً .مًُ للمغامً أن ًهطدبّ
مً الياؽت التي حؿمى ىاؽت بؾض الغؽاًت .أو في ىاؽت ؤلاؾخيباْ إن َان ؾِخأزغ .ازبراإلامغيت ؽىض زغوحّ.
في خاالث اؾخثىائُت ًيغع الطبِب أن جبيى في اإلاؿدكنى ىهض الؾالج .في هظ الحالت ؾِخم هيلّ إلى فغمت الؾالج و ؾِخم إزباع مغاميّ
ؽً طلّ.
ىبل زغوحّ ًجب ؽلُّ أن جمغ ؽلى مُخب الاؾخيباْ لليُام بئحغاءاث الخغوج الًغوعٍت .ال ًلؼم صمؿ الخِالُه مباقغة ؾدخليى
الناجىعة في بِخّ ؽً طغًٍ البرًض.
ال حؿخؾمل أي صواء في ألاعبؾت و ؽكغًٍ ؾاؽت ألاولى بؾض الؾملُت ،ما ؽضا الظي اؾخلمخه مً الطبِب اإلاؾالج أو الظي وننه
لّ طبِب ألاؾغة.
ً
وحبت ألاَل في اللُلت بؾض الؾملُت ًجب أن جِىن زنُنت مثال (خؿاءً ،ىفىعث  ،و قغٍدت زبم).،
ال حؿخؾمل الُدىْ إلاضة  48ؾاؽت بؾض الؾملُت.
ً
ً
أزيرا بؾض عحىؽّ إلى البِذ في الحالت التي حكؾغ مهاا باأللم أو لضًّ أؾئلت مثال ( الغؽاًت بؾض الجغاخت ،مياومت ألالم)... ،
اجهل بطبِب الؾائلت أوبطبِب اإلاضاومت .ؽىض الحاحت ؾِبؾخّ إلى ىؿم اإلاؿخعجالث في اإلاؿدكنى.
عئِـ ىؿم الجغاخت
الضٍخىع Jo Maes
عئِؿت اإلامغيين ىؿم الجغاخت
الؿُضة Kathleen Van Overwalle
هائب عئِـ اإلامغيين
الؿُضة Katrien De Vriendt
لألؾئلت في ما ًخؾلً بضزىلّ إلى اإلاغٍؼ الُىمي
052 25 22 00
لألؾئلت الؾامت خىْ الضزىْ إلى اإلاؿدكنى
زضمت بغمجت الضزىْ
052 25 25 74

ؾالمخّ
قاعٍىا ؽلى الغؽاًت الؿلُمت
ًدغم مؿدكنى  az Sin-Blasiusؽلى ؾالمت صحت اإلاغض ى باإلاؿدكنىٌ .ؾمل َل مً ألاطباء واإلامغيين أىص ى ما في حهضهم لُىمغوا لّ
إىامت ؾلُمت و صحُت .بهنخّ مغٌٍ إمِاهّ اإلاكاعٍت للىنىْ إلى الىخائج اإلاخىزاث .ججض في ما ًلي بؾٌ الاىزراخاث.
الخعزيف على املزيض
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ً
الخديًُ مً هىٍت اإلاغٌٍ أمغ مهم حضا لًمان ؾالمخّ .لهظا ًخم ويؿ ؾىاع الخؾغٍه خىْ اإلاؾهم هجض ؽلُه اؾمّ الؾائلي و
الصخص ي ،جاعٍش الىالصة .جديً مً صحت هظ اإلاؾلىماث و ال جيم بسحبه بضون ؾبب.
ؽىض ؽضم الحهىْ ؽلى هظا الؿىاع أطلب الحهىْ ؽلُه.

طلب املعلوماث و إعطائها
ؾُيضم لّ ألاطباء َل اإلاؾلىماث خىْ اإلاغى الظي حؾاوي مىه و خىْ الندىناث التي ؾُيىمىن باا و ٍظلّ الؾالج الظي ؾُيضمىهه لّ
و ؽً ألازطاع اإلادخملت التي ًمًُ أن جخؾغى لها .خين ًِىن أمغ ما فير واضح اطلب اإلاؼٍض مً اإلاؾلىماث مً طبِبّ أو اإلامغيين أو إلاا
ًيكقل بالّ بص يء ما.
اؽطي مؾلىماث َامُت و نغٍدت لِل الطاىم الطبي ،ازبرهم ٍظلّ بما حكؾغ به ٍمغٌٍ.
املهلت الشمنيت
صازل فغمت الؾملُاث ىبل الكغوؼ في الؾملُت الجغاخُت ًُغع الطاىم الطبي بؾٌ ؤلاحغاءاث بهىث ؽاْ إلاغاىبت أمىع إحغاءاث الؾملُت.
وؿمى إحغاءاث الؿالمت هظ ب ¨اإلاهلت الؼمىُت¨ وهي حكبه ؤلاحغاءاث التي ًيىم به عبان الطائغة ىبل إىالؼ الطائغة.
الوقايت من عدوى املسدشفياث.
الىغامت هي أخؿً وؾُلت للىىاًت مً الؾضوي .في الحُاة الؾاصًت ًيىم الجلض بىىاًدىا مً الؾضوي زالْ الؾملُت الجغاخُت ًِىن اإلاغٌٍ
ً
مؾغى لخطغ ؤلانابت بأي هىؼ مً الؾضوي لظلّ هىصح بأن ًِىن حلض اإلاغٌٍ هغُه حضا ىبل الؾملُت ىم بدىغُه الجلض باؾخؾماْ
الهابىن و افؿل الكؾغ بالكامبى ،إن َاهذ الؾملُت تام الُض أو اليضم اهخم أٍثر بدىغُه ألايامغً.مًُ ؤلاؾخدمام في الحمام أو
باؾخؾماْ ٍِـ الُض لًُ هغً أن ؤلاؾخدمام جدث الضوف أخؿً وؾُلت ألهه باظ الطغٍيت ًمًُ إػالت الهابىن و الىسخ بكِل حُض.
ًدغم مؿدكنى  az Sint-Blasiusؽلى جطبًُ بغهامج صىًُ لخناصي جىيل الؾضوي بين اإلاغض ىً .خِىن هظا البرهامج مً مسخله ألاقُاء
ً
ً
مثال الخِىًٍ الضائم للمىعنين ،الحغم ؽلى هغامت الُضًً .جطبًُ هظ ألاوامغ أمغ مهم حضا ؽىض ألاطباء و اإلامغيين.

مؾلىماث مالُت
 .1جِالُه ؤلاىامت
 هل أمىع الخأمين الهخي ؽلى ما ًغام؟ في هظ الحالت ؾِخم إعؾاْ ماجىعة الؾالج مباقغة للخأمين الهخي  ،لً جضمؿ أي
جِالُه شخهُت أو أي جِالُه مؿبيت( .ؽُـ إحغاءاث الؾالج مؿ ألاىامت في اإلاؿدكنى).
ً
 أمىع الخأمين الهخي فير مغبىطت؟ في هظ الحالت ؾِبؾث لّ اإلاؿدكنى ماجىعة الؾالج .و ؾخضمؿ شخهُا َل الخِالُه هل
لضًّ أؾئلت خىْ هظا؟ ًمًُ لّ ؤلاجهاْ بمهلحت ؤلاؾخيباْ للمغٍؼ الُىمي ؽلى الغىم . 052 25 22 00
ً جب ؽلُّ الابالـ ؽً فُابّ في الحالت التي ًخؾضع ؽلُّ اإلاجيء في الُىم اإلادضص للؾملُت و طلّ في أحل ميبىْ ( 24ؾاؽت
ىبل اإلاىؽض اإلادضص) .و إال ؾىِىن مًطغًٍ ألن هغؾل لّ ماجىعة إلقاء اإلاىؽض (.)€ 25
 .2اإلابالك الايامُت
الؿؾغ ؤلايافي ؽلى القغمت:
هل اززرث البياء في فغمت لصخو واخض؟
إصن ؾخضمؿ مبلك ( )€55ػٍاصة ؽً الثمً الؾاصي.
أؾؾاع إيامُت ؽلى أحؾاب الطبِب (الخِلنت):
في الحالت التي جسخاع ؤلاىامت في فغمت النغص الىاخض ًمًُ للطبِب و طبِب الخبيُج أن ًغمؾىا مً أحىعهم بيُمت .% 100
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ؤلاىامت في فغمت النغص الىاخض لها مؼاًا في ما ًخؾلً بغاخت اإلاغٌٍ و مؿألت الخهىنُت و ال ؽالىت لها بجىصة
الؾالجً .خليى َل اإلاغض ى هنـ الغؽاًت الطبُت في َل القغل.
لً جضمؿ الخِالُه الايامُت اإلاخؾليت بقغمت النغص الىاخض في الحالت التي ًخم مهاا هيلّ ألؾباب طبُت أو في الحالت
ً
التي لم جطلب شخهُا بىيلّ.

أزمىت إيامُت أزغي ؽلى ألاحؾاب:
ًمًُ لبؾٌ ألاطباء الظًً لِـ لضيام اجناىُاث مؿ الخأمين الهخي أن ًغمؾى مً أحؾابام (ما ؽضا في الحالت التي جىحض مهاا
اجناىُاث مُخىبت) .هظ ألازمىت لً جضمؾها مباقغة للطبِب بل ؾِخِله اإلاؿدكنى بئيامتاا ؽلى الناجىعة.
ً
اإلابالك اإلاًامت و الؾالج القير طبي جضمؿ جِلنتاما شخهُا ،ما ؽضا إن ٍىذ جخىمغ ؽلى جأمين إيافي ٌؿضص هظ ألازمىت أو
ً
ىؿطا مناا .أطلب مؾلىماث لضي قغٍت الخأمين الخانت بّ.
بئمِاهّ الحهىْ مً مُخب الاؾخيباْ ؽلى الئدت ججض ؽلهاا أؾماء ألاطباء الظًً ال جغبطهم أي اجناىُت مؿ الخأمين الهخي ،و
أهىاؼ الؾالج الظي ال ًخم صمؾهما مً طغل الخأمين الهخي.
هل لديك أسئلت؟
بئمِاهّ أن حؿأْ مىعني ىؿم النىاجير ؽً الثمً الظي ؾخِلنّ الاىامت في اإلاؿدكنى للؾالج .بئمِانام أن ًيىمىا بؾملُت خؿابُت
حؾطي اخخماْ للثمً الناائي لإلىامت و الؾالج في اإلاؿدكنى .مً طبُؾت الحاْ مئن الناجىعة ؾخِىن خؿب ( هىؼ الؾالج الظي جليُخه
ً
مؾلُا ،مضة الاىامت ،الندىناث الطبُت الايامُت ،ألاصوٍت ،إلخ )...
مؾلىماث الاجهاْ
للحهىْ ؽلى الخِلنت اإلادخملت للؾالج و ألاؾئلت خىْ الناجىعة و الخِلنت النغصًت... ،
زضمت ىؿم النىاجير 052 25 24 00
facturatie@azsintblasius.be
َل ًىم مً الؿاؽت  9:00إلى الؿاؽت 15:45
لألؾئلت خىْ بغٍض الخظٍير ،جيؿُم الضًً و عص في مضة مؾُىت... ،
زضمت اإلاداؾبت 05225 24 13
debiteuren@azsintblasius.be
ججض َل اإلاؾلىماث خىْ ألامىع اإلاالُت ؽلى اإلاىىؿ
www.azsintblasius.be/patiënten/financiële info.

الحيىو ،ألاؾئلت ،الكِاوي
خيىو و واحباث اإلاغٌٍ
بهنخّ مغٌٍ جخىمغ ؽلى الُثير مً الحيىو .في بلجُِا .هطبً الياهىن الهاصع في  2002في ما ًخؾلً باظ الحيىو
الحً في الحهىْ ؽلى زضمت مً الجىصة الؾالُت و ؽىض الغفبت الحً في اإلاكاعٍت الصخهُت في إحغاءاث الؾالج.
الحً في خغٍت ازخُاع الطبِب و الحً في الحهىْ ؽلى عأي زاوي مً طبِب آزغ للحالت الصحُت.
الحً في مؾغمت ويؾُت خالخه الصحُت
الحً في ؤلاؾدكاعة بيبىْ أو ؽضم ىبىْ هىؼ مً الؾالج بؾض الحهىْ ؽلى اإلاؾلىماث الِامُت.
ً
الحً في مله طبي قامل مُه مؾلىماث َاملت و الحً في إمِاهُت مغاحؾت هظا اإلاله متى ٌكاء (أهغغ الخيا)
الحً في خماًت خُاجه الصخهُت
الحً في جيضًم الكِاوي لضي مُخب اإلاديً الىؾُط
الحً في الحهىْ ؽلى أصوٍت إلاياومت ألالم التي جدخاج إلهاا.
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ً
لِي وؿخطُؿ أن هىمغ لّ الؾىاًت الكاملت ًيخغغ مىّ الطاىم الطبي أن جدزرم بؾٌ الاجناىُاث مثال:
أن جيضم اإلاؾلىماث الصحُدت في ما ًخؾلً باىٍخّ
أن جخؾامل بجضًت مؿ اإلامغيين و ألاطباء
اخزرام الطاىم الطبي
الاخخناظ بىؾائل الؾالج
صمؿ جِالُه الؾالج
ً
اخزرام ىىاؽض اإلاؿدكنى ( مثال أوىاث الؼٍاعة ،الخضزين)... ،
أىغأ اإلاؼٍض في ٍخِب " خيىو و واحباث اإلاغٌٍ" بئمِاهّ الحهىْ ؽلُه مً مُخب الاؾخيباْ أو لضي زضمت الىؾاطت أو ًمًُ
الاطالؼ ؽلُه ؽلى ألاهزرهذ ؽلى مىىؿ اإلاؿدكنى.

ملناث اإلاغض ى
ًخم مخذ مله طبي لِل مغٌٍ في اإلاؿدكنى وسجل مُه َل اإلاؾلىماث الخانت به ؾىاء َاهذ طبُت ،جمغًٍُت أو ألاقُاء الخانت بصحخه.
ٌؾخبر اإلاله الطبي للمغٌٍ مله زامً .لزمم َل اإلاىعنين في اإلاؿدكنى بالؿغٍت .بهنخّ اإلاغٌٍ بئمِاهّ الحهىْ ؽلى اإلاؾلىماث ؽً
ً
طغًٍ طبِبّ اإلاؾالج عبما ٌؿألّ لِي جيىمىن ؾىٍا بمىاىكت اإلاؾلىماث اإلاىحىصة في اإلاله .ؽىض الًغوعة ًمًُ لّ أن جطلب وسخت َاملت أو
ىؿط مناا ؽً طغًٍ الؿُغجاعٍت الطبُت  052 25 28 19ؾخضمؿ خيىو اليسخ .ؽىض وماة اإلاغى ًدً ميط للطاىم اإلاؾالج الحهىْ ؽلى
وسخت مً اإلاله.
إن ٍىذ جدخاج إلى وسخت ألحل اليُام بكِاًت مبئمِاهّ ؤلاجهاْ بمهلحت الىؾاطت.
ًمًُ لألطباء و اإلامغيين الظًً ٌكخقلىن في مؿدكنى  az Sint-Blasiusالُكه ؽلى اإلاله الطبي ميط إن َاهىا ٌكاعَىن في إحغاءاث الؾالج
و ميط للمضة التي ٌؿخلؼمها الؾالج.
بئمِان طبِبّ الخام وألاطباء آلازغون ٍظلّ الُكه ؽلى ملنّ الطبي ميط جدذ هنـ اليىاؽض اإلاضَىعة أؽال َ .ل هؤالء ملؼمىن بؿغ
الىعُنت.
للمؼٍض مً اإلاؾلىماث' www.azsintblasius.be :الحيىو و الىاحباث'
زضمت الىؾاطت
وؾمل ًىمُا ؽلى أن هىمغ إىامت مغٍدت لجمُؿ اإلايُمين .عفم طالّ مئهه مً اإلامًُ أهّ فير عاى ؽلى ش يء ما هيىم به في ما ًخؾلً
بالغؽاًت التي هيضمها للميُمين ،مً ألاحضع أن جىاىل اإلاىيىؼ مؿ الطبِب اإلاؾني باألمغ أو اإلامغى أو عئِـ اليؿم .إن لم حؿخطؿ
ً
الىنىْ إلى خل مبئمِاهّ صائما ؤلاجهاْ بمُخب اإلاديًٌ ،ؾخبر اإلاديً هظا َىؾُط بين اإلاغٌٍ أو ؽائلخه و اإلاؿدكنىً ،يىم بالىؾاطت
و الخديًُ بِل حضًت و مىيىؽُت.
للمؼٍض مً اإلاؾلىماث ؽً الىؾُط و لالجهاْ به أو لضًّ أؾئلت:
اجهل بمُخب الاؾخيباْ في اإلاضزل الغئِس ي الطغًٍ  1حامؾت صاهضعمىهض
الاجهاْ
الهاجه 052 25 28 68
ombudsdienst@azsintblasius.be

