
 

 
مع  ،بطاقة شخصیة مع رقم الضمان اإلجتماعي ساریة المفعول 

یبالبطاقة الصحیة مرفقة بوصفة الطب       
أوراق   –(فحوص خالل الحمل جمیع األوراق الصحیة السابقة 

).نقل من مشفى الى آخر  
 
 
 

ناء من المستحسن إقت ، للحفاظ على سعة الغرف في المستشفى
.المستلزمات الضروریة فقط   

یر ألن المستشفى غ، من المفضل عدم إقتناء حاجیات ثمینة أو مال
.مسؤل عن آیة سرقة او إختفاء الحاجیات  

 ممنوع األزدحام في غرف المشفى
شرط عدم إزعاج اآلخرین  ، ممكن استعمال الھاتف المحمول

.والمفضل استعمالھ في النھار وخفض الصوت قدر اإلمكان   
.مستشفىممنوع قطعیاً التدخین في ال  

 
 
 
 
 

،ساعة 24من خالل مركزھا الرئیسي لإلتصاالت الھاتفیة للرد     
المشفىداخل  یوجد خدمة  

وخاصة في حاالت  ل، على طلبات األجانب بشكل سریع وسھ
.الطوارئ لتفادي التشخیص الخاطئ أو المتأخر  

 
 
 
 من أجل اإلجرائات الطبیة داخل العیادة مطلوب بشكل خاص موافقة خطیة

بي .                       المریض على أي عمل جراحي أو ط نم  
 الطبیب یقدم لوالدي المریض معلومات واضحة ومفھومة ومبسطة عن

ة.العمل الجراحي والعواقب المحتمل  
احي من خالال المریض علیھ الموافقة أو الرفض خطیاً على العمل الجر

ھإمالء نموذج وتوقیع  

إذا یستلزم موافقة خطیة من كال الوالدین معاً، ولمعالجة األوالد القاصرین 
  كان باإلمكان األخذ باإلعتبار رأي الولد القاصر

 أي مرحلة من الرعایة أو اإلجرائات الطبیة یجب مراعات السریة واإلحترام
.الشخصي للمریض  

 
 
 
 

.المكتب في خدمة المواطنین للحصول على أي معلومة أو شكاوي أو ثناء   

یوم یمكن الحصول على إجابة  30قدمة وخالال مدة أقصاھا ألي شكوى م
واجابة مقنعة. وشرح مفصل  

AVIS  العنوان ھو بناء سابق لشركة 

 12,30 –0 8,30   ساعات القبول: من اإلثنین الى الجمعة

16,30 – 14,30من الثالثاء الى الخمیس    Tel :091-6553699 
091-6553686    Fax : 091-6553939 E-mail : 

info@policlinico.pa.it 

 
 
 

یب في حالة تم اخراج المریض یتم تسلیم والدیھ تقریر كامل من قبل طب
األطفال و یحتوي على ملخص كامل من المشفى، والمعالجة المفروضة 

.ونظام تغذیة معین وضرورة مراجعة دوریة لإلطمئنان    

 
 
 

 
صي إلجراء الزیارات اإلعتیادیة یحتاج المریض الى طلب من الطبیب الشخ

  أو اإلختصاصي

للزیارة األولى یتوجب   CUP وذلك عن طریق اإلنترنیت على الموقع
 طریق ال  الحجز عن

 www.policlinicogiaccone.it   

خط أرضي أو    800 894 372   : أو اإلتصال على الرقم
ھاتف محمول 091.655333   

08,00   13,00  – أوقات الدوام : من اآلثنین الى الخمیس :    

 14,00 –  17,00 

08,00یوم الجمعة :                                      - 13,00  

  أو عن طریق ال CUP 13,00  –  08,00  من االثنین الى الجمعة

والخمیس أیضاً بعد الظھرالثالثاء   17,00  – 14,00        الساعة  
            

تبغ قبل إجراء الزیارة یجب دفع التذكرة في المشفى أو عن طریق بائع ال
    بواسطة جھاز

وذلك فقط للحجوزات عن   CUP               یورو 1,55   والرسم قدره
     Lottomatic   ال  طریق

 
 
 
 

 لمریض طلب نسخة عن الملف الطبي من الجناح اللذي تمبإمكان والدي ا
فیھ الدخول الى المشفى أو عن طریق وكالة موقعة من قبلھم لشخص 

.موثوق مرفقة بھویة شخصیة یوم 30یسلم الملف خالل   -    . 

 
 
 
 

 
مة عند إنتھاء المعاینة الصحیة باإلمكان إعطاء الحكم الشخصي على الخد

ء دة أو القسم الطبي، او الدخول على الموقع وإمالبإمالء البیان في العیا
على: البیان الموجود  

www.qualitasiciliassr.it الموقع ھو   
 والمسؤولین بدورھم یدرسون مضمون البیانات لمعرفة الرأي العام، في

.ىجودة الخدمة الطبیة في عیادات وأجنحة المستشف . 

 
 
 

 تحذیرات
 

 الملف الطبي

 

 ما یلزم احضاره
 

 اخراج المرضى من المستشفى

 

CUP زیارات   العیادة التابعة لل 

 

 الموافقة الذاتیة : والسریة الشخصیة
 

 رواد المشفى األجانب
 

 مكتب العالقات مع مع المستخدمین

 

 بحث مقنع
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	جميع الأوراق الصحية السابقة (فحوص خلال الحمل –  أوراق نقل من مشفى الى آخر).

