صحتنا من
صحة الحﻲ
New Orleansstraat 271, 9000 Gent
09 277 99 11
info@wgctvlot.be

www.wgctvlot.be

مركز الرعاية الصحية للمنطقة
ماذا؟

هو مركز يعمل فيه مجموعة من مقدمي الرعاية:
طبيب العائلة
ممرض(ة)
أخصائي في العالج الفيزيائي
مساعد(ة) اجتماﻋي(ة)
مروج للصحة

مساعد)ة(
اجتﻤاﻋﻲ)ة(

أﺧﺼاﺋﻲ ﻓﻲ الﻌﻼج
الفﻴزياﺋﻲ

2

لمن؟

لكل من يسكن في منطقتنا.
بأي مركز للرعاية الصحية تستطيع أن تسجل نفسك به كمريض؟
استفسر لدى مكتب االستقبال في واحد من مراكز الرعاية الصحية.
راجع الموقع اﻹلكتروني .www.gentsewijkgezondheidscentra.be

ﻃبﻴﺐ الﻌاﺋلﺔ
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مﻤﺮض)ة(
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من يعمل في مركز
الرعاية الصحية للمنطقة t'Vlot؟
طبيب(ة) العائلة

يساعدك /تساعدك إذا كنت تعاني من مشاكل صحية.

الممرض(ة)

يقوم/تقوم بسحب الدم ،بالعناية بالجروح وإعطاء اللقاح.

أخصائي(ة) في العالج الفيزيائي

يساعدك/تساعدك إذا كنت تعاني من ألم أو مشاكل في الحركة.

مساعد(ة) اجتماعي(ة)

يبحث/تبحث معك عن مساعدة مناسبة عندما تواجه مشاكل إدارية،
مالية ،مشاكل تتعلق بالسكن ،العمل ،أوقات الفراغ ...

مروج(ة) الصحية

ينظم/تنظم مشاريع وأنشطة حول الصحة والرعاية االجتماعية للمرضى
وسكان المنطقة.
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كم ستكلفك المساعدة التي تحصل عليها في مركز
الرعاية الصحية t'Vlot؟
غير مكلف
إذا كنت مسجال في مركز الرعاية الصحيةيجب في تلك الحالة أن تأتي إلى مركز الرعاية الصحية t'Vlot؟ من أجل كلأنواع الرعاية لدى طبيب العائلة ،أخصائي العالج الفيزيائي أو الممرض(ة).
يسدد مكتب الضمان الصحي لمركز الرعاية الصحية تكاليف الرعاية لكل مريض
مسجل .هل أنت لست مشتركا (بعد) في مكتب ضمان صحي؟ حتى في هذه
الحالة نرحب بك .سنبحث سويا على حل.

مكلف
إذا ذهبت إلى طبيب عائلة آخر ،أو أخصائي العالج الفيزيائي أو ممرض(ة)خارج مركز الرعاية الصحية فإن مكتب الضمان الصحي ومركز الرعاية
الصحية لن يدفعا تعويضا لهذه التكاليف.
بعد الساعة  7مساء ،في عطلة نهاية األسبوع واألعياد .1تحدد موعدا مع طبيب العائلة المناوب (رقم الهاتف.)1733 :
 .2تدفع في عين المكان الجزء المخصص لك من تكلفة االستشارة (نسبة
بسيطة) لطبيب العائلة المناوب.
في عطلة داخل بلجيكا .1تحدد موعدا مع طبيب عائلة في المنطقة.
 .2تدفع تكلفة االستشارة للطبيب المعالج.
 .3تحضر بعدها ‘شهادة الحصول على الرعاية‘ إلى مركز الرعاية الصحية .سيقوم
هذا األخير بدفع المبلغ لك.
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في عطلة خارج بلجيكا .1تحدد موعدا مع طبيب عائلة في المنطقة
 .2تدفع تكلفة االستشارة للطبيب المعالج.
 .3تحضر بعدها ‘شهادة الحصول على الرعاية‘ إلى مكتب الضمان الصحي والذي
سيقوم بدفع المبلغ لك.
طبيب أخصائي أو دخول المستشفى .1تدفع التكاليف في عين المكان أو الحقا عن طريق فاتورة.
 .2يعوضك مكتب الضمان الصحي في ما بعد.
تحليل في مختبر (مثال :قمت بتحليل دم)تدفع التكاليف الحقا عن طريق فاتورة.
أدوات طبية ،مثال للعناية بجروح‘عندما تحتاج إلى استعمال أدوات طبية لمدة طويلة (مثال العناية بجرح
لمدة طويلة) ،فإنك ستدفع تكاليف هذه األدوات بنفسك‘.
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التسجيل أو شطب التسجيل لدى مركز الرعاية
الصحية t'Vlot؟
كيف يمكنني التسجيل؟

هل تسكن في منطقتنا ،بإمكانك إذا تسجيل نفسك
تستطيع التسجيل لدينا عبر اﻹنترنت كذلك عبر الموقع www.wgctvlot.be.
1

ﺣدد موعدا

09 277 99 11

2

3

ماذا تحﻀﺮ مﻌﻚ للﻤوعد؟
بطاقة هويتك اﻹلكترونية مع
الرقم السري ،أو البطاقة الطبية.
لألطفال أقل من  12سنة:
بطاقة الهوية اﻹلكترونية للطفل
 Kids Idأو بطاقة الضمان
الصحي للطفلisi+
تحﺼﻞ على الﻤﺰيد مﻦ الﻤﻌلومات
عن مركزنا.
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توقع على عقد:
إذا كنت توافق على القواعدأنك ستأتي إلى مركزنا للحصول علىجميع أنواع الرعاية من طبيب
عائلة ،أخصائي العالج الفيزيائي أو
الممرض(ة).

كيف يمكنني شطب تسجيلي؟

 .1تأتي إلى مركز الرعاية الصحية .توقع على شطب اسمك من سجلنا.

 .2يقوم مكتب الضمان الصحي في غضون شهر واحد تقريبا بشطب اسمك .إلى
ذلك الحين الزال بإمكانك القدوم إلى مركزنا.
 .3بعد شهر واحد لن تبقى مسجال لدينا .بإمكانك حينها الذهاب إلى طبيب
عائلة آخر ،أخصائي العالج الفيزيائي أو ممرض(ة) خارج مركز الرعاية الصحية
وسيسدد مكتب الضمان الصحي تكاليف العالج لك.

شهر واحد
9

تحديد موعد؟

نعمل فقﻂ بموعد من اﻹﺛنين إلى الجمعة ما بين الساعة  8صباحا و.19

1

2

دائما تحدد موعدا مسبقا.
لتحديد موعد تتصل ب
 09 277 99 11أو لدى مكتب
االستقبال ويستحسن في
الصباح.
هل تريد موعدا لشخصين أو
أكﺜر؟ اذكر ذلك لدى مكتب
االستقبال حتى نخصص وقتا
كافيا لكم.
ال تستطيع القدوم إلى مركز
الرعاية الصحية؟ يفضل أن
تتصل قبل الساعة . 10سنأتي
إلى بيتك.
تﺄﺗي في الوقت المحدد وتسجل
ﺣﻀورك أوﻻ لدى مكتب
اﻻستقبال.
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ماذا بعد الدخول إلى المستشفى؟

ZIEKENHUIS

هل ستضطر البقاء لفترة معينة في المستشفى؟ هل تحتاج إلى رعاية
بعد خروجك من قبل ممرض أو أخصائي العالج الفيزيائي؟
1

2

اتصل بمركز الرعاية الصحية في
أقرب وقت ممكن.
سنبدأ بتقديم هذه الرعاية.

انتبﻪ،
ال يسدد صندوق التأمين الصحي تكاليف الممرضين أو أخصائيين
العالج الفيزيائي الذين ال يعملون في مركزنا للرعاية الصحية.
11

12

القواعد
 .1تأتي في الموعد المحدد .هل تأخرت؟ من المحتمل أنك ستضطر إلى تحديد
موعد جديد.
 .2تخبرنا في أقرب وقت ممكن إذا كنت لن تستطيع الحضور.
 .3في بعض األحيان يستغرق الموعد السابق وقتا أطول من المفترض حينها
ستضطر إلى االنتظار قليال .يحاول كل مقدم رعاية أن يستقبل كل شخص في
الوقت المحدد.
 .4هل تحتاج إلى مترجم؟ اطلب ذلك لدى مكتب االستقبال عند تحديد الموعد
أو احضر بنفسك أحدا معك.
 .5تستطيع طلب وصفات طبية لألدوية التي تأخذها غالبا هاتفيا بعد استشارة
طبيبك .من األفضل أن تتصل  2يوم قبل اليوم الذي تحتاج فيه إلى الوصفة.
 .6بالنسبة للرعاية من الممرض(ة) أو أخصائي العالج الفيزيائي فإنك تحتاج إلى
وصفة من الطبيب أو األخصائي .ال تستطيع الخروج من البيت؟ من الممكن
أن يأتي الممرضون وأخصائيو العالج الفيزيائي إلى بيتك.

بياناتك

هل لديك رقم هاتف جديد؟هل تغيرت تركيبة أسرتك؟-هل غيرت عنوانك؟

اتصل بمكتب االستقبال في أقرب وقت ممكن .هل يتواجد عنوانك الجديد
خارج منطقتنا؟ يتوجب عليك في هذه الحالة شطب اسمك لدينا.
تستطيع التسجيل في مركز للرعاية الصحية في حيك الجديد .سيقوم موظف
مكتب االستقبال بمساعدتك.
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خصوصياتك
نعمل وفق مبدأ ملف طبي إلكتروني متقاسم مما يعني أن جميع مقدميالرعاية في مركز الرعاية الصحية يستطيعون االطالع على ملفك.
يخضع جميع العاملين بمركز الرعاية الصحية إلى السرية المهنية .ال يمكنناتمرير بياناتك إلى جهات أخرى خارج مركز الرعاية الصحية.
-نخبرك عند تسجيلك عن كيفية حمياتنا لبياناتك.

شكوى أو اقتراح

لست راضيا؟ تحدث عن األمر مع مقدم الرعاية.لم تستطيعا الوصول إلى حل أو هل لديك شكوى؟
اطلب مقابلة مع منسق المركز
ابعث رسالة إلكترونية إلى info@wgctvlot.be
•
•

هل لديك اقتراح؟ابعث رسالة إلكترونية إلى info@wgctvlot.be
•
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مركز الرعاية الصحية للمنطقة  t'Vlot؟

New Orleansstraat 271, 9000 Gent

للوصول إلينا

خذ الحافلة رقم  6حتى محطة  ،Glasgowstraatعند مدرسة Carpentier Victor

انعطف إلى اليمين إلى نهاية الشارع حيث تجد مركزنا.

تحديد موعد

كل يوم عمل ما بين الساعة  8والساعة  19عبر رقم االستقبال .09/2779911
بإمكانك مراجعة ساعات دوام أطبائنا ،أخصائيي العالج الفيزيائي وطاقم التمريض على
الموقع www.wgctvlot.be
راجع صفحتنا على الفايسبوكhttps://www.facebook.com/wgctvlot

