
ARABO

اإلسعافات األولية

تعلميات االستخدام

“Mater Salutis” di Legnago

مستشىف

A cura del personale medico e infermieristico 
dell’UOC di Pronto Soccorso
Segreteria Ospedale “Mater Salutis” di Legnago
Tel. 0442 622419 - Fax 0442 622882
e-mail: deaps.leg@aulsslegnago.it 

Accettazione Punto di Primo Intervento Ospedale “S. Biagio” di Bovolone
Tel. 045 6999532 - Fax 045 6999555
 e-mail: deaps.bov@aulsslegnago.it
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 ال يدفعون رسوم ثابتة من € 25، التصنيف االيت عىل أهنا الفرز
االبيض عند االستقالة

1] الدخول اىل غرفة الطوارئ لألطفال دون سن 14 )يأدى ticket ادا ما متت بعض االسعافات(؛

 الدخول يف غضون 24 ساعة من دخول سابق، رشيطة ان يكون عن طلب طبيب غرفة الطوارء
)يأدى ticket ادا ما متت بعض االسعافات(.

[2

وثائق
D معلومات

  يمت تسلمي التقرير يف وقت اخلروج إذا جرت التحقيقات الالزمة )صور، لوحات، اخل(،
ميكنك طلب CD يف مستشىف الجسالت الطبية من مكتب

 Mater Salutis Legnago
من يوم االثنني اىل يوم امجلعةمن الساعة 8:00 حيت 16:15 و السبت 8:00

حيت11:00 بعد دفع متن التعريفة.
 الدفع

 جيوز دفع املبلغ املطلوب يف اجلهاز اآليل أو نقدااىل مشغيل CUP يف غضون 
 30 يوما من تارخي صدوره من يوم االثنني اىل يوم امجلعة من الساعة 8:00 حيت

 17:15 و السبت 8:00 حيت 11:00
 INAIL ضوابط/مضادات/املامرسات

 هذه اخلدمات يمت برجمهتا وتنفذ يف أيام االثنني واألربعاء وامجلعة يف مقر العيادات
”Mater Salutis“ الشاملة من ‘املستشىف.

 اخلدمات الطبية الطارئة
.اسمترارية خدمة الرعاية .اهلاتف 622000 - 0442

 خدمة تعمل من 10:00 يف اليوم قبل عطلة حىت 08:00   
 قبل يوم عطلة ولك يوم من أيام األسبوع من 20:00 اىل 8:00



 الدخول ايل غرفة االسعافات االولية )الفرز)
يعطون الطوارء  فرز  يف  املختصني  املمرضات  الطوارء  غرفة  ايل  الدخول  وقت   يف 

للخشص رمز حيدد اولويات الرعاية بغض النرض عن ترتيب اسبقية الوصول ايل
املستشيف اعمتادا عىل شدة احلالة.

 الفرز ال يفعل شيائ للحد من فرتات االنتظار ولكن لضامن األسبقية
 للحاالت األكرث خطورة

حياة مهددة، حالة حرجة جدا، الدخول الفوري إىل الرعاية؛ رمز األمحر

متوسط االحراج، رمبا هتدد احلياة؛ رمز اصفر

قليل االحراج ،حياة غري مهددة؛ رمز اخرض

غري حمرج، حالة غري عاجلة. رمز ابيض

 تنبيه: تصنيف الدخول يف وقت الفرز عىل النحو

 سيمت تقيميها يف هناية التخشيص من قبل الطبيب وغرفة
الطوارئ إذا تصنف عىل أهنا رمز ابيض

اخرض
رمز

ابيض
رمز

 وجب علهيم دفع رسوم ثابتة من 25 € باإلضاف إىل
ticket

ابيض
رمز

سيقوم الطبيب لتحديد رمز اللون عند خروجه اعمتادا عىل شدة
.(D.G.R. n. 1868 املرض املوجود )15.11.2011رمق   

 سيدي العزيز
العاجلة، العامة  الصحية  الطوارئ  األولية يه خدمة خمصصة حلاالت   اإلسعافات 
 ليست املاكن لتعميق البحت حلاالت غري عاجلة او مزمنة. ميكن الوصول اىل غرفة
  الطوارئ مبارشة بناء عىل طلب من طبيب العائلة او اسمترارية الرعاية خدمة )الطوارئ

 الطبية( أو بواسطة سيارة إسعاف مت ارساهلا من طرف مركز العمليات 118. ت
حتذير !!

 118 رمق اهلاتف الوحيد الذي ينشط خدمة الطوارئ مع سيارة اإلسعاف هو 
 الميكن الذهاب ايل غرفة الطوارء للفحص و التحاليل ، أو عن األمراض اليت ميكن حلها عن طريق طبيب العائلة 

    أو طبيب األطفال من االختيار احلراو من قبل طبيب الطوارء

 يذهب إىل غرفة الطوارئ لألحداث والصدمات اليت جيب أن تعامل يف حالة الطوارئ الطبية أو اجلراحية الطارئة 
يف وقت قصري لتجنب تفامق االمر.ر

 األخشاص الواجب علهيم دفع سعر ثابت € 25
ticket مع دفع واجب

• املرىض الذين مت تعييهنا إىل رمز االبيض عند االستقالة
• املرىض الذين يغادرون غرفة الطوارئ بشلك فردي قبل ختام التقرير

 أو الذين يغادرون ›املستشىف دون العودة إىل غرفة الطوارئ بعد حفص اخصاءي
يف جناح اخر.

 املشاركة يف اداء واجب اخلدمة هو ردع االستخدام غري السلمي لغرفة الطوارئ، وذلك 
عىل حساب حاالت الطوارئ دات األولوية.

ال يدفعون مثن التذكرة الثابتة و ticket احلاالت االتية

؛ املصنفني يف ›املدخل مع رمز أمحر أصفر [1

اقرتاح العالج يف املستشفيات؛ [2

أكرث من 4 ساعات؛ أن طول مكوته؛ [3

وايق تطبيق  تتطلب  قد  اليت  التشويه  أو  خياطة  يتطلب  قد  اليت   اإلصابة 
الساق؛

[4

5] النامجة عن احلروق واسعة النطاق؛ 

6] الناجتة عن ابتالع / استنشاق جسم غريب يتطلب استخراج فعال؛

املكثفة  املراقبة  أو  املستشىف  دخول  تستديع  احلاد  التممس  عن   النامجة 
قصرية؛

[7

8] املخاطر املتعلقة بامحلل؛ 

 النامجة عن إرسال يف غرفة الطوارئ من قبل الطبيب العام أو اسمترارية الرعاية 
مع طلب رمسي لالستشفاء؛

[9

الناجتة عن حادث يف العمل بغض النرضعن شدة  
احلالة )INAIL(؛

[10

11] طلب رمسي من أجهزة األمن العام أو السلطة القضائية؛  

 األخشاص ذوي احلق يف اإلعفاء من دفع ticket حسب العمر أوالدخل ودمع 
الذين واملرىض،  وتعديالته(  املرفق  ل 2011/06/28  رمق 161   اإلعاقة. )املرسوم 
 يعانون من هذا املرض للحصول عىل إعفاء إذ ا رتبط الدخول إىل تفامق أو تفامق

املرض نفسه.

[12

العيادات انتظار قبل الوصول إىل  الذين يغادرون قسم الطوارئ خالل فرتة   املرىض 
 تصنف بدون فرز اللون. التمت مطالبهتم باي مدفوعات


