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المبادئ األساسية التي نلهمها
العالمية والحياد
نحن تحت تصرف أي شخص ٌعانً من مشكلة صحٌة  ،بغض النظر عن الجنس أو السن أو العرق أو اللغة أو الدٌن أو الرأي السٌاسً أوشكل من أشكال اإلعاقات
الجسدٌة والعقلٌة.
مركزية الشخص
نحن نحرص على العناٌة باألشخاص وعلى احترام كرامة الجمٌعٌ .تعهد جمٌع المشغلٌن لدٌنا بالتأكد من أن كل مرٌض هو المَعنً باألمر و هو وعلم و دراٌة فً جمٌع
األوقات بالمسار التشخٌصً  /العالجً المقترح ومنأجل أن ٌحترم اختٌاره.
االستمرارية
ننظم خدماتنا حتى نتمكن من االستجابة لالحتٌاجات الصحٌة لمرضانا فً جمٌع األوقات .نحن ننسق مع أطباء األسرة ومع مصالح الخدمات المحلٌة األخرى لضمان
استمرارٌة الرعاٌة.
الكفاءة والفعالية والمالءمة
ننظم خدماتنا ومجموعة من الخدمات المقدمة لضمان أقصر أوقات االنتظار والتدخل نتائج ممتازة .نحن ملتزمون بتقدٌم خدمة صحٌة تجمع بٌن الكفاءة والجودة والعدالة
والتضامن.
الخصوصية
نحتفظ بالمعلومات المتعلقة بالشروط والحالة الصحٌة للمرضى ،والذٌن قد ٌسمحون لنا بالطبع بالتحدث مع األشخاص الذٌن ٌعٌنونهم .
المشاركة
ً
وخاصة بتوفٌر الخدمات بشكل صحٌح ومن أجل الوصول إلى جمٌع المعلومات المتعلقة بهم.
ندعو الجمٌع إلى التعاون بنشاط لتمكٌننا من حماٌة حقوقهم بشكل أفضل
التحسين المستمر
نحن ملتزمون بتحسٌن خدماتنا من خالل التحسٌن المستمر لنظام إدارة الجودة لدٌنا
إن برمجة FERBالمؤسسة األوروبٌة للبحوث الطبٌة الحٌوٌة تتطابق مع الهدف االستراتٌجً اإلقلٌمً الذي ٌتمثل فً االستجابة لالحتٌاجات الصحٌة للسكان بطرٌقة
ممتازة وباستمرار  ،من خالل اإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة المالءمة والتً تتوافق مع الموارد المتاحة .تحقٌقا لهذه الغاٌة  ،تستخدم  FERBالموارد الرأسمالٌة
الخاصة بها والموظفٌن وفقا لمعاٌٌر االقتصاد والفعالٌة والجودة والمالءمة ؛ تهدف هذه االفتراضات فً الطرٌقة واإلجراءات الملموسة إلى تحسٌن وزٌادة الرعاٌة
الصحٌة المقدمة .توجه المبادئ التوجٌهٌة المذكورة أعاله سٌاسة الجودة للشركة من أجل ضمان تحقٌق األهداف الصحٌة والعافٌة المحددة فً منطقة لومباردٌا فً
األحواض اإلقلٌمٌة المرجعٌة التً تحكمها وكاالت حماٌة الصحة االجتماعٌة وباإلتفاق مع لـ  A.S.S.T.التبعة ل  Bergam Estو A.S.S.Tالتابعة ل
 Melegnanoو  Martesanaالذٌن ٌعتبرون شركاء فً تنفٌذ التعاون بٌن القطاعٌن العام والخاص.
على وجه الخصوص  ،لسياسة الجودة األهداف التالٌة:
• ٌتم توفٌر النشاط السرٌري بنهج شامل.
• ٌتم تنظٌم نشاط إعادة التأهٌل من خالل مشارٌع (مشارٌع إعادة التأهٌل الفردٌة  - PRIوبرامج إعادة التأهٌل الفردٌة) ؛
• ٌهدف نشاط إعادة التأهٌل إلى منع ظهور و/أو تطور اإلعاقة الناتجة عن اإلعاقة الحادة أو المزمنة أو الخلقٌة أو المكتسبة ؛ ولتسلٌط الضوء على
القدرات الصامتة أو غٌر الظاهرة ؛
• عند تقدٌم خدمات إعادة التأهٌل تتدخل مهارات مهنٌة مختلفة للفنٌٌن المختصٌن ،ولكل واحد منهم مسؤولٌته الخاصة  ،والتً تتوافق عاد ًة مع الوظٌفة
المراد استردادهاٌ .تم تنسٌقها من قبل رئٌس وحدة التشغٌل المسؤول عن تقٌٌم المخرجات والنواتج الخارجٌة ؛
• إدارة الطلب والعرض من خالل إجابات متسقة  ،من حٌث الكمٌة والنوعٌة  ،لالحتٌاجات والمتطلبات الصحٌة  ،وف ًقا لقواعد مالءمة الخدمات الصحٌة
وتوافقها ومع االمتثال اإلداري والتنظٌمً والهٌكلً المحدد بمعاٌٌر االعتماد المؤسسً ؛
• المشاركة فً برامج الرعاٌة المزمنة بموجب قانون منطقة لومباردٌا  2015/23وللمبادئ التوجٌهٌة التشغٌلٌة المترتبة عنها؛
• تعرٌف وصٌانة ومراقبة نتائج العالقات مع مؤسسات الحكم الذاتً المحلً  ،مع هٌئات القطاع الثالث  ،وبشكل عام  ،مع القوى االجتماعٌةالتً تعتبر
التعبٌر المؤهل عن االحتٌاجات الصحٌة لإلقلٌم ؛
• الحفاظ على التطابق االقتصادي والمالً؛
• تطوٌر تدفق المعلومات والمحاسبة واألنشطة القادرة على الوفاء بواجبات المعلوماتٌة تجاه  AO.اإلقلٌم والوزارات،
• إخراج معلومات مفٌدة لإلدارة و من أجل الخٌارات االستراتٌجٌة الطابقة لكفاءتها ؛
• تعرٌف وصٌانة ورصد نتائج العالقات التقلٌدٌة مع الجامعات .تم تفعٌل االتفاقٌات من أجل المشاركة فً عملٌات البحث والتدرٌب المتعلقة بعلم األمراض
التً تهمها ولدمج العملٌات التدرٌبٌة لموظفٌها والمتعاونٌن معها ؛
• الحفاظ على التحسن وكذلك تطبٌق المتطلبات التنظٌمٌة و القانونٌة الحالٌة.
هيكل المؤسسة األوروبية للبحوث الطبية الحيوية FERB
المؤسسة األوروبية للبحوث الطبية الحيوية Ferb Onlusهً كٌان قانونً خاص قام بإتخاذ الجهد التعاونً فً مجال العالقات العامة/الخاصة .من خالل الجامعة
األوروبٌة للعمل ) Européenne du Travail (UETفً بروكسل ،بالفعل فً منتصف الثمانٌنٌات ،كانت للبلدان األوروبٌة ذات النسبة العالٌة من العناٌة الحاجة
لتوقع والختبار حلول جدٌدة تهدف إلى استعادة الكفاءة والفعالٌة من منظورالتكلفة اإلقتصادٌة .و لذلك فً طلٌعة مٌزاتها الخاصة أصبحت بلجٌكا وخاصة مدٌنة بروكسل
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ً
مقارنة باالحتٌاجات
التً كانت دائمًا نقطة التقاء الثقافات والخبرات المختلفة ،تستحوذ على عدد من األسرّة المخصصة لألمراض التً تظهر بحدة والتً هً غٌر متناسبة
الحقٌقٌة لألمراض الناشئة وبالحاجة الملحة الحتواء التكالٌف .وهكذا حدث أنه من خالل  UETو  FERB-Onlusبالمشاركة مع المؤسسات المحلٌة شاركت فً
"تحوٌل وإعادة تنظٌم وإدارة" ما ٌصل إلى  4000سرٌر كانت مخصصة لألمراض الحادة حٌث كرستهم إلعادة التأهٌل .فً إٌطالٌا  ،كان ال بد من انتظار بعض الوقت
لتنفٌذ القانون التشرٌعً عندما تم تفعٌل المادة  4الفقرة  6من القانون رقم  412المؤرخ  30دٌسمبر  ، 1991و الذي استؤنف فً عام  2001و الذي وصف وحدد
العدٌد من المبادرات التً ٌمكن تفعٌلها .تاله كل من المرسوم التشرٌعً  1992/502والمرسوم التشرٌعً  1993/517والمرسوم التشرٌعً رقم  1999/292الذي
تضمن مع بعض إعادة النظرفً أشكال التعاون بٌن هٌاكل النظام الصحً الوطنً والمؤسسات الخاصة  ،من خالل نماذج اإلدارة الجدٌدة  ،الذي وصل إلى إمكانٌة إقامة
شركات م شتركة مع رأس المال العام والخاص .وهكذا جاءت أشكال التعاون بٌن القطاعٌن العام والخاص .أصدرت منطقة لومباردٌا  ،بموجب القانون  31المؤرخ فً
 ، 11.7.1997بالقرار VI / 42718بتارٌخ  ، 29.4.1999الذي حدد إجراءات تفعٌل تجارب التعاون بٌن شركات الصحة العامة والقطاع الخاص واألهداف
والغاٌات التً تتبعها الشركات من  ، SSRوكذلك تحدٌد سلسلة من الوسائل القانونٌة  ،مناسبة لتحقٌق التعاون بٌن القطاعٌن العام والخاص واإلشارة إلى سلسلة من
الخصائص مثل تحدٌد الحلول األنسب من قبل األطراف المعنٌةٌ .رأس  FERB-Onlusحتى اآلن ثالث إدارات عامة خاصة فً الشكل القانونً للجمعٌة بمشاركة
اثنتٌن منها ٌتمثالن فً  ASST Bergamo Est di Seriateفً المستشفٌات ” “S. Isidoro” di Trescore Balneario e “Brioliniفً Gazzaniga؛
والثالث مع  ASST Melegnanoو  Martesanaلمركز التأهٌل التخصصً المدرج فً مستشفى " "Uboldoفً . Cernusco s / N
موقع المؤسسة األوروبٌة للبحوث الطبٌة الحٌوٌة www.ferbonlus.com Ferb Onlus

وظيفة  FERBفي النظام الصحي
تحدد رؤٌة سٌنارٌو الرعاٌة الصحٌة الجدٌدة االستراتٌجٌات التشغٌلٌة والتشخٌصٌة والع الجٌة المختلفة تمشٌا مع االحتٌاجات التً ستظهر بشكل كبٌر بإرتفاع التوقعات
المتزاٌدة للحٌاة واألمراض الجدٌدة المرتبطة بها .إن FERBوب ما ٌتعلق بالرؤٌة الحالٌة للصحة تحدد وظٌفتها فً ضمان استمرارٌة مشروع الرعاٌة والرعاٌة الصحٌة
االجتماعٌة والرفاه االجتماعً فٌما ٌتعلق باألمراض الحادة والمضاعفات الناشئة للرعاٌة ما بعد االمراض ا لحادة وفٌما ٌتعلق بمختلف األجهزة واألنظمة مهما كان سبب
التغٌٌر واإلعاقة الممكنة .فً هذا السٌاق ٌ ،شجع  FERBالدراسات والبحوث:
 لتشخٌص وعالج أمراض التمثٌل الغذائً واألوعٌة الدموٌة والتنكسٌة فً الجهاز العصبً  ،الضام  ،العظمً المفصلً والعضلً ؛
 لتشخٌص وعالج األمراض التً تصٌب الجهاز القلبً الوعائً ؛
 لتشخٌص وعالج األمراض التً تصٌب الجهاز التنفسً ؛
 للوقاٌة من األمراض المذكورة وإعادة تأهٌلها ونتائجها ؛
 لتنفٌذ عملٌات إعادة التأهٌل المتعددة الوظائف:
ٌضع م فهوم تعدد الوظائف األسس لطرٌقة مختلفة لممارسة الصحة فً سٌاق الرعاٌة الصحٌة االجتماعٌة والرفاه االجتماعً مع اإلشارة بشكل خاص إلى
مركزٌة المرٌض .تثٌر الوظٌفة "متعددة الوظائف" على الفور نوعًا من العالج المخصص للشخص بأكمله  ،شمولً  ،ولٌس موجها ً إلى العضو الوحٌد بل
للشخص بأكمله ،مما ٌقترح بدٌهٌة مرٌض للعدٌد من المتخصصٌن ولٌس متخصصًا للعدٌد من األشخاص الذٌن ٌتلقون المساعدة .ال تزال الوظٌفة "متعددة
الوظائف" تثٌر نموذجً ا بدون حواجز ٌجب أن ٌفسر فٌه النظام التنظٌمً على أنه مفتوح وقابل للتكٌف مثل األكوردٌون ؛
 من أجل إعادة االندماج فً اإلطار االجتماعً واألسري والعملً والعالقة بشكل عام من األشخاص المصابٌن بهذه األشكال المرضٌة.
ٌFERBؤدي وظٌفته من خالل:
 إنشاء وإدارة مرافق الرعاٌة بشكل مباشر أو من خالل االتفاقات مع الشركات أو المستشفٌات العامة أو الخاصة وغٌر المستشفٌات مع أنشطة التشخٌص
والعالج والتأهٌل مع أشكال التعاون بما فً ذلك تلك التً هً بٌن القطاعٌن العام والخاص  ،وفقا لألحكام القانونٌة الحالٌة بشأن هذا الموضوع .
 تنظٌم دورات تدرٌبٌة وتجدٌدٌة وندوات ومؤتمرات وأنشطة ثقافٌة وعلمٌة تهدف إلى التعرٌف بأهداف ومبادرات المؤسسة ؛
 منح المنح والمنح الدراسٌة للمؤسسات أو للخواص.

اإلقامة اإلستشفائية فيTRESCORE BALNEARIO
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التوقٌت ،انًقراث ،انهىاتف
العنوان
Via Ospedale, 34
)24069 Trescore Balneario (BG
Situato all'inizio della Val Cavallina. A 16 Km. da Bergamo
www.ferbonlus.com
ferbonlus@pec.ferbonlus.com
لوحة مفاتٌح الهاتف+39 035 955111:
المدخل
منVia Ospedale 34
أسرة:
االستشفاء العادي87 :
4أسرة ماكرو فنٌة ألنشطة العٌادات الخارجٌة ذوي المساعدة العالٌة
أإلستشفاء الٌومً 1
اإلدارة الطبٌة
الهاتف +39 035 955244:
الوحدة التشغٌلٌة
 .1الطب العام 955256 035 39+
 .2إعادة التأهٌل المتخصص
 إعادة التأهٌل الحركً العصبً
 إعادة تأهٌل الشلل الرعاش
 إعادة تأهٌل القلب والجهاز التنفسً
 إعادة التأهٌل العام ألمراض الشٌخوخة
 العٌادات الخارجٌة

+39 035 955256
+39 035 955326
+39 035 955235
+39 035 955256
+39 035 955212

توقٌت الزٌارات
بعد الظهر 15:00 13:00
20:00 19:00
المساء
العطالت 20:00 13:00
ٌسمح بزٌارات األقارب واألصدقاء أثناء اإلقامة فً المستشفى.
ٌجب على الزائرٌن االحترام التام لبقٌة المرضى اآلخرٌن وعدم عرقلة أنشطة القسم ٌ.مكن مساعدة المرضى الذٌن تزٌد أعمارهم عن  65عامًا من قبل شخص حتى بعد
ساعات الزٌارة  .من الممكن  ،فً حاالت خاصة  ،الحصول على تصارٌح زٌارة خارج أوقات العمل  ،تشٌر هذه التصارٌح إلى شخص واحد وٌمكن طلبها إلى رئٌس
الجناح .تحظر زٌارة األطفال دون سن  12عامًا  .من الضروري أن ٌضع الزوار فً اعتبارهم احتٌاجات المرضى  ،وخاصة األكثر خطورة  ،وتجنب االزدحام فً
غرف المستشفى.
مكتب السجالت السرٌرٌة
الهاتف+39 035 955227
توقٌت فتح غرفة الدفن
الصباح 8:30 12:30
المساء 13:00 17:00
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المركز الممتاز لرعاية أمراض الزهايمر

هنا ٌتم إدخال األشخاص الذٌن ٌعانون من ضعف اإلدراك فً المستشفى  ،لٌس فقط بسبب مرض الزهاٌمر  ،ولكن أٌضًا بسبب أشكال أخرى من الخرف فً المرحلة
التً ٌظهرون فٌها سلوكٌات مزعجة  ،مثل اإلثارة والتهٌج والعدوانٌة مما تكون قدرات العائالت لمساعدتهم منعدمة .

التوقٌت ،انًقراث ،انهىاتف
العنوان
Via Manzoni 128
)24025 Gazzaniga (BG
المتواجدة فً Valle Seriana A 20 Km. da Bergamo
centro.alzheimer@ferbonlus.com
للحجز مركز القبول+39 035 3065206/ +39 035 3065215:
المدخل
من Via Manzoni,128
أسرة:
االستشفاء 2 + 46 :سرٌر تقنً من النشاط الكلً اإلسعافً ذوي المساعدة العالٌة
اإلدارة الطبٌة
+39 035 3065204
ٌسمح بزٌارات األقارب واألصدقاء أثناء اإلقامة فً المستشفى.
ٌجب على الزائرٌن االحترام التام لبقٌة المرضى اآلخرٌن وعدم عرقلة أنشطة القسم ٌ.مكن مساعدة المرضى الذٌن تزٌد أعمارهم عن  65عامًا من قبل شخص حتى بعد
ساعات الزٌارة  .من الممكن  ،فً حاالت خاصة  ،الحصول على تصارٌح زٌارة خارج أوقات العمل  ،تشٌر هذه التصارٌح إلى شخص واحد وٌمكن طلبها إلى رئٌس
الجناح .تحظر زٌارة األطفال دون سن  12عامًا  .من الضروري أن ٌضع الزوار فً اعتبارهم احتٌاجات المرضى  ،وخاصة األكثر خطورة  ،وتجنب االزدحام فً
غرف المستشفى.
عٌادة لمعالجة االضطرابات المعرفٌة والخرف)(CDCD
( CDCDوحدة تقٌٌم الزهاٌمر  UVAساب ًقا) وهً تتوجه إلى مرضى الخرف .فً هذه العٌادة ٌ ،تم تقٌٌم المرضى الذٌن ٌشكون من مشاكل خفٌفة فً الذاكرة أو غٌرها
من االضطرابات المعرفٌة لتحدٌد السبب ومن ثم تحدٌد التشخٌص والعالج.
كٌفٌة حجز الخدمات سواء فً المستشفى أوفً العالج فً العٌادات الخارجٌة
ٌتمالحجز عن طرٌق االتصال بالرقم035.3065206
مركز التأهيل التخصصي لـ CERNUSCO S/N
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التوقٌت ،المقرات ،الهواتف
العنوان
Via Uboldo,19
)20063 Cernusco sul Naviglio (Milano
تقع على طول طرٌق  MM2على بعد  10دقائق من ( Cascina Gobbaخروج  )Cernusco s / Nوالطرٌق الرئٌسً Padana Inferiore
dscernusco@ferbonlus.com
لوحة مفاتٌح الهاتف+39 02 92418402:
المدخل
منVia Uboldo,19
اإلدارة الطبٌة
+39 0292418501
المكتب اإلداري ومكتب السجالت السرٌرٌة
+39 02 92418402
أسرة:
المعالجة فً المستشفى:
التأهٌل التخصصً
39 02 92418202
• التأهٌل الحركً العصبً
• إعادة تأهٌل باركنسون ـ الشلل االرتعاشً 39 02 92418333
39 02 92418202
• التأهٌل القلبً التنفسً
39 02 92418202
• إعادة تأهٌل الشٌخوخة العامة
ساعات الزٌارة
• أٌام األسبوع من الساعة  17:00إلى الساعة 20:00
• أٌام العطل من الساعة  11:00إلى الساعة  13:00ومن الساعة  16:00إلى الساعة 20:00
ٌسمح بزٌارات األقارب واألصدقاء أثناء اإلقامة فً المستشفى.
ٌجب على الزائرٌن االحترام التام لبقٌة المرضى اآلخرٌن وعدم عرقلة أنشطة القسم ٌ.مكن مساعدة المرضى الذٌن تزٌد أعمارهم عن  65عامًا من قبل شخص حتى بعد
ساعات الزٌارة  .من الممكن  ،فً حاالت خاصة  ،الحصول على تصارٌح زٌارة خارج أوقات العمل  ،تشٌر هذه التصارٌح إلى شخص واحد وٌمكن طلبها إلى رئٌس
الجناح .تحظر زٌارة األطفال دون سن  12عامًا  .من الضروري أن ٌضع الزوار فً اعتبارهم احتٌاجات المرضى  ،وخاصة األكثر خطورة  ،وتجنب االزدحام فً
غرف المستشفى.

االستشفاء في مراكزنا
االستشفاء العادي – المبرمج
بالنسبة لألمراض غٌر العاجلة ٌ ،مكن اقتراح االستشفاء من قبل الطبٌب المعالج أو الحارس الطبً أو أخصائً أو طبٌب مستقل أو طبٌب المستشفى بعد
زٌارة فً المستشفىٌ .تم تقٌٌم االقتراح من قبل طبٌب القسم بنا ًء على توفر األسرة.
فً كل قسم هناك قائمة انتظار للقبول العادي المبرمج.
وثائق القبول لإلستشفاء لإلجراءات اإلدارٌة:
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 المواطنون المقٌمون فً إٌطالٌا


البطاقة الصحٌة (لمواطنٌن منطقة لومباردٌا بطاقة( CRS – SISS



الكود الضرٌبً

 المواطنون غٌر المقٌمٌن
 المنتمون إلى االتحاد األوروبً أو إلى بلد وقع اتفاقات ثنائٌة مع إٌطالٌا:


وثٌقة تحدٌد الهوٌة



البطاقة الصحٌة  TEAMاألوروبٌة



النماذج المناسبة التً تعدها بلدان المنشأ أو تفاصٌل وثٌقة التأمٌن التً تضمن تغطٌة النفقات الصحٌة

 المواطنون من خارج االتحاد األوروبً (فقط للقبول فً الطب العام(


جواز السفر أو بطاقة الهوٌة



تصرٌح إقامة أو نسخة من الطلب إلى مقر الشرطة



البطاقة الصحٌة أو تفاصٌل وثٌقة التأمٌن التً تضمن تغطٌة النفقات الصحٌة

لمزٌد من الرعاٌة الصحٌة زاألولٌة
طلب قبول اإلستشفاء من طررف الطبٌب المعالج أو الطبٌب المختص
الوثائق الصحٌة الشخصٌة (قائمة األدوٌة التً ٌتم تناولها والفح وص الطبٌة والشهادات الطبٌة ونسخة من السجالت الطبٌة للقبول السابق  ،وما إلى ذلك)
عالج ماك  ، Macالنشاط العٌادي المتكامل (مثل اإلستشفاء النهاري) لهٌاكل Trescore BalnearioوGazzaniga
هذه دورات من العالجات المجدولة  ،كل منها تدوم أقل من ٌوم واحد  ،لخدمات إعادة التأهٌل  ،وهً عالجٌة تتطلب نظام رعاٌة طبٌة تمرٌضٌة مستمرة ومتعددة
التخصصات  ،فً حٌن ال تتطلب دخول المستشفى العادي.
ٌجب اقتراح العالج بواسطة طبٌب المستشفى بعد زٌارة فً العٌادات الخارجٌة .إذا كانت مؤهلة  ،وف ًقا للمعاٌٌر المحددة وف ًقا لـ ٌ ، ATSتم كتابتكم فً قائمة االنتظار ثم
ٌتم قبولكم الح ًقا فً العالجات .وثائق اإلجراءات اإلدارٌة مماثلة لتلك المنصوص علٌها فً المستشفى العادي.

تقرٌر أطباء المستشفى مع أطباء األسرة
لغرض استمرارٌة الرعاٌة ٌ ،تم تنشٌط  FERB Onlusبحٌث ٌمكن لطبٌب األسرة و لصالح مرٌضه أن ٌصل إلى جمٌع المستشفٌات .لذلك تعتمد التدابٌر الالزمة
لضمان:
 .1وصول طبٌب األسرة إلى المستشفات فً مرحلة القبول واالستشفاء وخروج مرضاهم:
 .2عالقة التعاون بٌن أطباء المستشفٌات واألطباء العامٌن الموثقٌن
 .3تقرٌر الخروج السرٌري  ،الذي ٌحتوي على ملخص إلجراءات المستش فى التشخٌصٌة والعالجٌة باإلضافة إلى االقتراحات العالجٌة للرعاٌة المنزلٌة  ،والموجهة إلى
طبٌب األسرة والتً ٌتم نشرها فً سجل الصحة اإللكترونٌةSISSا )ما لم ٌذكر المرٌض خالف ذلك(
مع  ATSفقط من  Bergamoبرغامو وقعت Ferb Onlusعلى الخروج المحمً بروتوكول االتفاقٌات المصاحبة للخروج وهً صالحة فً مناطق المقاطعة
الشرقٌة ؛ ألتو سٌبٌنو  Alto Sebinoباسو سٌبٌنو  Grumello del Monteمنطقة  Seriateسٌٌرات-فالكافالٌناValcavallina.
حراسة الممتلكات الخاصة أثناء االستشفاء
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تقوم اإلدارة الطبٌة بتقدٌم المشورة للمرضى واألقارب والمستخدمٌن والموظفٌن حول كل شًء  ،مع عناٌة خاصة فً رعاٌة وحراسة ممتلكاتهم أثناء إقامتهم فً
المستشفى .اإلدارة  ،بقدر ما تهتم بالوفاء بمسؤولٌاتها  ،ال تضمن تلبٌة األضرار التً قد تلحق بهم.

الخدمات لعيادية في مراكزنا
كٌفٌة إجراءات الحجز
أ .الحجز عبرالهاتف
للحجز و التغٌٌرات أو إبطال الخدمات سواء فً نطاق  SSRأو فً المهنة الحرة
ب .الوصول المباشر إلى المكتب
من خالل تقدٌم نفسك مباشرة إلى مكتب  ، CUPمن الممكن حجز زٌارات متخصصة وامتحانات األشعة والفحوصات مع وبدون إعداد.
فً أمانة الصالة الرٌاضٌة ٌ ،مكن حجز زٌارات طبٌة طارئة.
عن طرٌق الهاتف ، 035955321 :من االثنٌن إلى الجمعة من  9.00إلى .16.30
جدول التوقٌت
C.U.P. Trescore Balnearioالهاتف +39 035955287
أ .الحجز عبر الهاتف من االثنٌن إلى الجمعة من الساعة  11.30صباحً ا إلى الساعة 13.30
ب .الوصول المباشر إلى المكتب
ب .من االثنٌن إلى الجمعة من  8.00إلى  ، 16.45السبت من  8.00إلى ، 12.00
المكتب اإلداري مركز الزهاٌمر Gazzanigaالهاتف +39 0353065206
أ .الحجوزات الهاتفٌة من االثنٌن إلى الجمعة من  09.00إلى 13.00
ب .الوصول المباشر إلى المكتب
من االثنٌن إلى الجمعة من  09.00إلى 13.00
المكتب اإلداري المركز التخصصً إلعادة تأهٌل Cernusco s/Nهاتف+39 02 92418402 :الطابق الثانً
أ .الحجز عبر الهاتف من االثنٌن إلى الجمعة من الساعة  8:30إلى الساعة  13:00ومن الساعة  14:00إلى الساعة 16:00
ب .الوصول المباشر إلى المكتب
من االثنٌن إلى الجمعة من الساعة  8:30إلى الساعة  13:00ومن الساعة  14:00إلى الساعة 16:00

الوثائق التً سٌتم عرضها فً وقت الحجز  /القبول
وصفة التزام الطبٌب المعالج (طبٌب الرعاٌة األولٌة  ،طبٌب أطفال باالختٌار الحر أو طبٌب متخصص) صادر فً سجل الوصفات اإلقلٌمٌة (صالح لمدة عام واحد من
تارٌخ اإلصدار(
البطاقة الصحٌة أو بطاقة الخدمة اإلقلٌمٌة
بطاقة إعفاء التٌكت
وصفة التزام الطبٌب المعالج لٌس ضرورٌة للزٌارات المتخصصة مع "الوصول المباشر" مثل:
أ .طب األسنان.
ب .طب العٌون (التً تقتصر على مراقبة حدة البصر) ؛
للمواطنٌن األجانب فقط
المنتمون إلى االتحاد األوروبً أو إلى بلد وقع اتفاقات ثنائٌة مع إٌطالٌا:

• وثٌقة تحدٌد الهوٌة
• البطاقة الصحٌة  TEAMاألوروبٌة
• النماذج المناسبة التً تعدها بلدان المنشأ أو تفاصٌل وثٌقة التأمٌن التً تضمن تغطٌة النفقات الصحٌة
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غٌر مواطنً االتحاد األوروبً
جواز السفر أو بطاقة الهوٌة
تصرٌح إقامة أو نسخة من الطلب إلى مقر الشرطة
البطاقة الصحٌة أو تفاصٌل وثٌقة التأمٌن التً تضمن تغطٌة النفقات الصحٌة

الوثائق المراد عرضها فً العٌادة
عند تنفٌذ الخدمات الصحٌة ٌ ،جب أن ٌكون المستخدم فً حوزته الوثائق التالٌة:
 .1إٌصال الدفع إن لم ٌكن معفىٌ .نصح المستخدمون بالدفع فً وقت الحجز أو فً أي حال قبل الدخول إلى العٌادة
 .2وثٌقة الحجز
 .3وصفة طبٌة
خدمات العٌادات الخارجٌة المتاحة حسب الفرع

أ.

Trescore Balneario
طب إشعاعي

طب القلب
• زٌارة القلب
• تخطٌط كهربائٌة القلب
•
•
•
•

• صور األشعة الهٌكلٌة
• الصدر باألشعة السٌنٌة
• الجهاز الهضمً  ،حقنة شرجٌة البارٌوم  ،المريء (بعامل
التباٌن(
• البلعوم األنفً  ،الحنجرة  ،البطن (بدون عامل تباٌن(
• العظام  ،الرئة والطبقٌة الكلوٌة
• تصوٌر الثدي باألشعة

تخطٌط القلب هولتر ECG Holter
مراقبة الضغط العٌادٌة
اختبار اإلجهاد
مخطط صدى القلب

أمراض الرئة

الجراحة






زٌارة جراحٌة
المداواة
علم األوعٌة البٌئٌة الدوبلر اللونً الطرف العلوي للطرف العلوي
زٌارة جراحة القولون والمستقٌم
زٌارة األوعٌة الدموٌة عالج التصلب








زٌارة العٌادات الخارجٌة



انفحض انؼظبي



فحض انظذاع

انفحض انرئىي
وظيفت انجهاز انتنفطي
قياش انتنفص
دراضت اننىو
علم األعصاب

طب العيون

طب األذن والحنجرة




فحص العٌن



فحص األمراض الجلدٌة




زيارة تقىيى األضناٌ
ػالج اإلطاباث انطنيت و  /أو انهيكم انؼظًي  ،يغ إيالء اػتبار
خاص نًشاكم انىضغ
طب أضناٌ األطفال
جراحت انؼياداث انخارجيت نطب األضناٌ
زيارث في نطاق انًهنت انحرة

طب األمراض الجلدية

فحص طب األرٌ وانحنجرة
العالج الطبيعي إعادة التأهيل





انسيارة انفيسيائيت
زيارة انؼظاو
إػادة تؼهيى انحركت

طب األسنان













فحض األضناٌ
قهغ األضناٌ
انؼنايت باألضناٌ
األضناٌ االططناػيت
ػالج األضناٌ بانهيسرانًطاػذ
نظافت انفى
انهثت

بCernusco sul Naviglio .
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العالج الطبيعي إعادة التأهيل

علم األعصاب




الفحص العصبً



الفحوصات العٌادٌة

انسيارة انفيسيائيت

مرض باركنسون واضطرابات الحركة

تGazzaniga .
الطبٌب النفسً


االختبارات النفسٌة العصبٌة

عٌادات CDCD


الفحوصات العٌادٌة

معاٌٌر الوصول إلى رعاٌة األسنان
حددت مداولة المجلس اإلقلٌمً رقم  3111/8بتارٌخ  01.08.2006معٌارٌن لتوفٌر خدمات طب األسنان:


المعٌار السرٌري :التحقق من المعاٌٌر السرٌرٌة للحصول مع  S.S.R.لخدمات طب األسنان هً مسؤولٌة الواصف الذي ٌكتب الطلب.



المعٌار االجتماعً  -االقتصادي :التحقق من المعاٌٌر االجتماعٌة واالقتصادٌة هً مسؤولٌة مرفق الرعاٌة الصحٌة الذي ٌقدم الخدمة من خالل العاملٌن وفقا
إلعالن الطالب ٌ.مكن لهذه الفئات من المستخدمٌن االستفادة من عالجات األسنان مع الخدمة الصحٌة اإلقلٌمٌة بغض النظر عن الحاالت المرضٌة الموجودة.

العالج مع  S.S.R.لخدمة طب األسنان مخصص حصرًٌا للمرضى المقٌمٌن فً منطقة لومباردي.
أوقات االنتظار
تلتزم  FERB Onlusبضمان المزٌد من الخدمات المؤهلة للمواطنٌن وف ًقا ألوقات االنتظار القصوى التً حددتها منطقة لومباردي والمتفق علٌها على مستوى
المقاطعات مع  Bergamo ATS.و هً تعنً إلى الزٌارة األولى أو االستقصاء التخصصً  ،وتلتزم  FERBباحترامها فً واحد على األقل من مراكزها ٌ.مكن
الحصول على معلومات محدّثة عن الحد األقصى لوقت االنتظار الذي حددته المنطقة وتوقٌت تقدٌم الخدمة من قِبل شركتنا فً وقت الحجز  ،أو عن طرٌق الرجوع إلى
المطبوعات المناسبة المنشورة فً مختلف عٌادات الشركة  ،أو عن طرٌق اإلطالع على الموقع اإللكترونًwww. ferbonlus.com :
النشاط االحترافً الحر
ٌمكن للمستخدمٌن االستفادة من المزاٌا التً ٌمكن توفٌرها بموجب نظام "المحترف الحر" من قبل محترفً الشركة  .من الممكن طلب معلومات عن أسماء األطباء الذٌن
ٌقومون باألنشطة المهنٌة  ،فً أٌام وساعات االستقبال  ،على نوع الخدمات المقدمة واألسعار  ،بالطرق التالٌة:


باالتصال بالرقم  0353068287من االثنٌن إلى الجمعة من الساعة  10:30صباحً ا إلى الساعة  12:30أو عن طرٌق االنتقال مباشر ًة إلى مكاتب CUP
فً األوقات المشار إلٌها أعاله ؛

التيكت
إنه شكل من أشكال مشاركة المواطنٌن فً اإلنفاق الصحً؛ ٌدفع المواطن التٌكت فقط على خدمات العٌادات الخارجٌة ولٌس فً المستشفٌات .تختلف رسوم المشاركة
وف ًقا للوائح المعمول بها خالل الفترة وهو مرتبط بالدخل وباألمراض .في حالة االستحقاق  ،يجب دفعه قبل الدخول إلى العيادة.
أٌن ٌتم دفع التٌكت
ٌمكن للمستخدم الدفع فً مكاتب  CUPالمتواجدة فً المستشفٌات والعٌادات الخارجٌة بالطرق التالٌة
 .1نقدٌا
 .2أجهزة الصراف اآللً
 .3الشٌكات
ٌمكنه أٌضًا استخدام طرق دفع بدٌلة  ،مثل:
.4

التحوٌالت البنكٌة  -كود اإلٌبانIT09E0542853630000000085548

تجدر اإلشارة إلى أنه مع طرق الدفع المشار إلٌها فً النقطة  ، 4من الضروري :تحدٌد رقم الحجز المبٌن على الورقة أو المشار إلٌه بواسطة مشغل الهاتف
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مكتب العالقات العامة
ما هو؟
هذا هو المكتب الذي توفره الشركة لكل مستخدم لضمان الشفافٌة والمشاركة .وهو ٌتألف من مشغلٌن مؤهلٌن ٌقٌمون فً كل من المستشفٌات الثالثة التً ٌمكن االتصال
بهم شخصًٌا أو عبر الهاتف أو الفاكس أو البرٌد اإللكترونً.
ماذا ٌفعل :إنه ٌعلم
ٌوفر معلومات عن خدمات االستشفاء والعٌادات الخارجٌة وكٌفٌة الوصول إلى الخدمات الصحٌة والممارسات اإلدارٌة .من الممكن أٌضًا التطلع على النسخة الكاملة
لمٌثاق الخدمات الصحٌة.
ٌعزز المشاركة
وهو مكرس لالستماع إلى آراء المستخدمٌن والقتراحاتهم لتحسٌن تقدٌم الخدمات.
ٌراقب المكتب أٌضًا الجودة التً ٌتصورها المرضى من خالل جمع ومعالجة االستبٌانات التً ٌتم توزٌعها على جمٌع مدٌري ومستخدمً خدمات العٌادات.
ٌضمن الحماٌة
ٌحمً حقوق المواطنٌن من خالل جمع التقارٌر والشكاوى .إذا كان المواطن ٌعتقد أن الخدمات المقدمة غٌر مرضٌة  ،فمن الممكن تقدٌم تقرٌر شخصً أو عبر الهاتف أو
البرٌد اإللكترونً ؛ سٌتم تفعٌل اإلجراءات الداخلٌة على الفور لتتمكن من الرد على المستخدم فً غضون ٌ 20ومًا فٌما ٌتعلق بما سبق.
كٌفٌة االتصال
إن  URPهو فً خدمة المستخدمٌن فً المدٌرٌة الطبٌة لمستشفى  ، Trescore Balnearioمن االثنٌن إلى الجمعة  ،من الساعة  9:00إلى الساعة  12:00ومن
الساعة  14:00إلى الساعة 16.00
لالتصاالت الهاتفٌة أو الفاكس
الهاتف  035.958244الفاكس035.944598
إن  URPهو فً خدمة المستخدمٌن فً المدٌرٌة الطبٌة لمستشفى Cernusco S/N
من االثنٌن إلى الجمعة  ،من  9.00إلى  12.00ومن  14.00إلى 16.00
هاتف 02.92418402
إن  URPهو فً خدمة المستخدمٌن فً مركز الزهاٌمر فً مستشفى  ، Gazzanigaمن االثنٌن إلى الجمعة من الساعة  9:00إلى الساعة 13.00
هاتف 3065215 .035
جمعيات المتطوعين
تعمل  AVOداخل مستشفٌات  ، FERBحٌث ٌمكن لكل مستخدم الرجوع إلٌها عندما ٌحتاج إلى المساعدة وتقوم بتقدٌم المساعدة الفعالة لجمٌع المستخدمٌن.
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