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صيدلية الضامن الصحي
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أقمي يف بلجياك، هل لدي احلق 
باحلصول عىل العناية الصحية ؟

يف بلجياك، حيق للجميع احلصول عىل 
العناية الصحية. ُيدفع جزء من هذه 
العناية عن طريق الضامن اليحص. 
حيق لألخشاص الغري مجسلني يف 

الضامن باحلصول عىل عناية الطبية 
عن طريق الـ CPAS أو مكتب الـ 
.«   املساعدة الطبية الطارئة »

ال ينيمت األخشاص القادمني بتأشرية  انتبه : 
دخول سياحية أو مهنية إىل هذه الفئة إذ أن 
علهيم محتل تاكليف عنايهتم الطبية خشصيًا.

هل يتوجب عيل اإلنتساب إىل 
الضامن اليحص ؟ مباذا ينفع 

الضامن اليحص ؟

إن الضامن اليحص هو منمظة خاصة ُترجع 
تاكليف العناية الطبية إىل املريض بشلك لكي 

أو جزيئ. مكا تدفع التعويضات يف حالة العجز 
عن العمل، وتزودك باملعلومات و باإلجابات عن 

األسئلة املتعلقة مبوضوع الصحة.

إذا ما انطبقت عليك الرشوط، عليك اإلكتتاب 
لدى الضامن اليحص.

إذا مل يكن مبقدورك احلصول عىل تغطية 
الضامن اليحص، هناك نظام يحمس عرب 

الـ CPAS بتحمل أعباء العناية الصحية.

إذا كنت من دون أوراق نظامية، 
لديك احلق مبا يمسى الـ « مساعدة 

.«  الطبية الطارئة

أي مضان حصي عيل أن أختار ؟ 
مك سيلكفين ؟ كيف بإماكين 

اإلنتساب ؟

هناك العديد من رشاكت الضامن اليحص. 
تقدم مجيعها اخلدمات نفهسا بشلك أو 

بآخر. يف النظام العام ال يوجد هناك رسوم 
اشرتااكت. إذ يمت اقتطاع مبلغًا من أجرك 

)اشرتااكت الضامن اإلجمتايع( أو عن طريق 
اتفاقيات مع منمظات أخرى.

تقدم رشاكت الضامن اليحص أيضًا تأمينًا 
تمكيليًا لتغطية بعض الرسوم اليت ال تسرتد 
يف التغطية األساسية. هذا التأمني مدفوع 

وهو إلزايم.

بالقرب من مسكنك،    إلجياد مكتب 
مق بزيارة املوقع اإللكرتوين :

•	www.mutsoc.be

•	www.mc.be

•	www.mloz.be

كيف يعمل نظام السداد ؟

عندما تزور الطبيب، يعطيك هشادة تثبت أنك 
مقت باستشارته. إذا وضعت هذه الهشادة 
لدى مكتب الضامن اليحص، سوف تسرتد 

قمية استشارة الطبيب، بشلك اكمل أو جزيئ. 
بشلك عام، جزء من الرسوم الطبية تدفع من 

قبل رشاكت الضامن اليحص وتدفع أنت اجلزء 
املتبيق. ينطبق هذا األمر أيضًا عىل األدوية، 

إال أن اسرتداد القمية يغيط فقط بعض األدوية 
حيث يطبق الصيديل ختفيضًا عىل سعر الدواء.

www.mutsoc.be
www.mc.be
www.mloz.be
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ما يه حقويق مكريض ؟
 ميكنك اختيار طبيبك وتغيريه يف أي 	•

وقت تشاء.
 حيق لك اإلستعالم حول حالتك 	•

الصحية، العالجات املمكنة واملخاطر 
احملمتلة. جيب عىل الطبيب أخذ 

موافقتك قبل البدء بالعالج.
ميكنك طلب رؤية ملفك الطيب.	•
لديك احلق بالرسية الطبية.	•

إذا صادفتك صعوبة يف التحدث 
أو فهم اللغة، ميكنك استدعاء خدمة 

متخصصة يف الرتمجة الكتابية والشفهية 
)فورية(. تلكم مع حماورك حول هذا املوضوع 

يف )املشىف، املستوصف، اخل...(.

إىل أين جيب أن أتوجه إذا ما 
واجهتين مشلكة طبية أو مرضت ؟

استرش يف البداية طبيب عام الذي بدوره 
سيوجهك إىل اختصايص أو إىل مستشىف 

يف حالة الرضورة.

  إذا كنت ال تعرف أين جتد طبيب عام، 
استعمل لدى أقرب صيدلية إىل مسكنك.

جتنب الذهاب إىل قسم الطوارئ يف مستشىف 
ما للك مشالكك الصحية إال يف احلاالت 

اإلضطرارية جدًا. سينصحك الطبيب العام 
الذي تستشريه مبا جيب فعله.

من األفضل دامئًا استشارة الطبيب 
نفسه. بذلك تتعرفون عىل بعضمك بعض 
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بشلك أفضل، وستبنون معًا عالقة ثقة متبادلة. مكا 
أنه سيقوم بتحديث ملفك اليحص بشلك دوري.

 مىت يتوجب عيل الذهاب
 إىل املشىف ؟

حني يقرر طبيبك أنك حباجة إىل عناية 
اختصايص، قد حييلك إىل مشىف. أغلبية 

املشايف حتوي عىل عيادة طبية شاملة 
حيث ميكنك استشارة أطباء من خمتلف 

اإلختصاصات. تنظم املشايف مبا يف ذلك 
استشارات أطباء األسنان، العيون، املعاجلات 

الفزييائية، اخل... ختصص ساعات حمددة هلذه 
اإلستشارات أو تكون حسب موعد يف غالب 

األحيان وهيلع ال ميكن استقبال حاالت الطوارئ.

 وإذا مرضت مساًء أو خالل 
عطلة هناية األسبوع ؟

إذا ما مرضت مساًء، ليلًا أو خالل عطلة هناية 
األسبوع، ميكنك التوجه إىل الطبيب املناوب أو 
الطلب منه القدوم إىل مزنلك يف حال مل تكن 

قادرًا عىل التنقل.
بالقرب من    إلجياد طبيب مناوب 

بطبيبك  هاتفيًا  اتصل  مسكنك، 
)سزيودك تجسيل  املعتاد  العام 

الطبيب مناوب(. صويت برمق 

سيقرر الطبيب املناوب فميا إذا اكنت حالتك 
طارئة، حيهنا سينصحك بالذهاب إىل قسم 

الطوارئ يف املستشىف.

  يف بروكسل، ميكنك أيضًا اإلتصال 
بـ SOS Médecins )اس او اس 

02/513 02 02  ميديسان( : 
 www.sosmedecins.be

هل يوجد أماكن أخرى حيث 
ميكنين االستطباب ؟

ميكنك أيضًا اإلستطباب يف املستوصف القريب 
من مزنلك. هناك سيتاح لك استشارة أطباء 

عامني، مساعدين أجمتاعيني، حمللني نفسيني، 
أطباء أسنان، أطباء نساء، وأطباء أطفال.

www.maisonmedicale.org  

تدير أغلب رشاكت الضامن اليحص عيادات 
طبية شاملة، حيث ميكنك استشارة أخصائيني، 

أطباء عامني، أطباء أسنان، أطباء نساء، 
وأطباء أطفال.

لدى مكتب  استعمل  املزيد    ملعرفة 
مضانك اليحص.

أين ميكنين احلصول عىل 
مساعدة حول املشالك املرتبطة 

باألزواج والعالقة اجلنسية ؟

يف مركز تنظمي األرسة، وبأسعار مبتناول 
امجليع، ميكنك استشارة طبيب واحلصول عىل 
نصاحئ إختصاصيني حول وسائل منع امحلل، 

العالقات اجلنسية، اإلجهاض، األمراض 
اجلنسية املعدية، العنف الزويج. يلزتم 

اإلختصاصيون باحرتام الرسية املهنية، مبا يف 
ذلك رسية القارصين.

www.loveattitude.be 
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يف بلجياك، حيق لملرأة اختاذ القرار 
فميا إذا اكنت تريد إجناب أطفال أو ال، 
وحيق هلا استخدام وسائل منع امحلل.

يف حال محل املرأة دون رغبهتا، ميكهنا 
إختاذ قراٍر باإلجهاض قبل هناية األسبوع 

الثاين عرش من فرتة امحلل.

أنام بشلك سيئ،عندي قلق، أنا 
مكتئب. من ميكنين أن أستشري ؟

من املفيد أحيانًا التلكم إىل اختصايص عن 
مشالك النوم، نوبات اخلوف، احلنني إىل 

الوطن، الشعور بالوحدة، استعادة الصدمات 
النفسية اليت قد مررت هبا... يف بلجياك، ينصح 
الطبيب العام يف هذه احلاالت غالبًا باستشارة 
اختصايص. إن مساعدة احمللل النفيس قد 
تكون أيضًا مفيدة ألطفالك. مثلًا، إذا واجهوا 

مشالك يف املدرسة أو الحظت تغري يف سلوكهم.

املتوفرة    استعمل حول اخلدمات 
بالقرب من ماكن سكنك، مثلًا مراكز 

النفسية. الصحة 

ميكنك أيضًا التلكم حول هذا املوضوع مع 
طبيبك العام.

أنا من ذوي اإلحتياجات 
اخلاصة. أين ميكن احلصول 

عىل مساعدة يل ولعائليت ؟

إذا كنت من ذوي اإلحتياجات اخلاصة، من 
احملمتل أن تواجهك مشالك يف التنقل، 

إجياد معل، وإنشاء عالقات اجمتاعية، أو أن 
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تكون مستقلًا... توجد منمظات هتمت بذوي 
اإلحتياجات اخلاصة وترشدمه. ميكن هلذه 

املنمظات مساعدتك خشصيًا ومساعدة عائلتك.

املزيد :   ملعرفة 
Phare )لذوي 	•  يف بروكسل : 

اإلحتياجات اخلاصة الباحينث عن 
 استقاللية( :

www.phare-irisnet.be

AWIPH )الواكلة 	•  يف والونيا : 
الوالونية إلندماج ذوي احلاجات 

 اخلاصة يف املجمتع( :
 www.awiph.be

ما يه الوثائق املهمة اليت 
تتعلق بصحيت ؟

 « Carte SIS » بطاقة الـضامن اليحص
)اكرت سيس( : ويه هويتك 

اإلجمتاعية. حتتوي هذه 
البطاقة عىل اكفة املعلومات 

املفيدة ملؤسسات الضامن اإلجمتايع. يتوجب 
عليك إظهارها يف الصيدلية، يف املشىف ولدى 
ماكتب الضامن اليحص. للحصول علهيا جيب 

طلهبا من مكتب الضامن اليحص.

لصاقة املعلومات املصغرة : وثيقة حتتوي 
عىل معلومات الضامن اليحص املتعلقة بك. 

عليك إلصاقها عىل الوثائق املوجهة إىل 

الضامن اليحص )هشادات الرعاية الطبية، 
وصفات الصيدلية(. للحصول علهيا جيب طلهبا 

من مكتب الضامن اليحص.

وصفة طبية : وثيقة يكتب فهيا الطبيب الحئة 
من األدوية واملعاجلات اليت حتتاج إلهيا. عليك 

تقدمي هذه الوثيقة إىل الصيدلية عند رشاء 
األدوية. عندها ستقوم بدفع جزءًا من مثن 

الدواء فقط حيث أن مضانك اليحص سيقوم 
بدفع اجلزء املتبيق من سعر الدواء املعتاد.

هشادة طبية : يه الهشادة اليت حيررها 
الطبيب بعد استشارتك له. جيب تسلميها إىل 

مكتب الضامن اليحص وهيلع تسرتد جزءًا من 
املبلغ الذي دفعته لكفة هذه اإلستشارة.

بطاقة التأمني ضد األمراض األوروبية 
(CEAM) : للقادمني من البلدان األوروبية أو 

من البلدان اليت يه جزء من اإلتفاقية الدولية 
للتأمني ضد األمراض.

أرقام اهلواتف يف 
حاالت الطوارئ ؟

 خدمة الطوارئ الطبية، سيارات 	•
إسعاف أو رجال إطفاء : 100 أو 112

الرشطة : 101	•
 مركز ماكحفة المسوم :	•

070/245 245 

دوِّن أرقام الطوارئ هذه عىل بطاقة 
واحفظها معك. انظر قاموس املصطلحات ص 67

www.phare-irisnet.be
www.awiph.be

