 .5رعاية صحية أثناء الحمل واألمومة مع خدمات فعالة وضرورية للوقاية
والتشخيص المبكر والعالج للنساء المحتجزين والمعتقلين
 .6رعاية األطفال وخدمات رعاية الطفل مناسبة لتجنب أي إجحاف أو
تمييز أو حد من نمو متوازن أو تنمية الشخصية ألطفال السجينات الذي
يعيشون مع أمھاتھم في السجون خالل مرحلة الطفولة المبكرة ,وفقا
لبيئتھم المعيشية والعالقات االجتماعية
 .7تدخل الطبيب المحلي المتاح في الليل وأيام العطل ,في حاالت
الطوارئ التي قد ترجعن ,الذي سيوفر عمله الطبية الصحية عن طريق
الھاتف أو ربما في الشخص
 .8خدمة  ، 118الذي يمكن أن تضمن دائما ,في حاالت الطوارئ و  /أو
االستعجال ,إرسال مركبات الطوارئ الصحية الفوري .الدعوة خالية من
كل االرضية والمحمولة وال يتطلب أية تعليمات برمجية .إذا ال يمكن عمال
الھاتف أن يستجيبون فورا ,ألنھم مشغولون مع مكالمات الطوارئ
األخرى ,تعلن تنبيھة البحث التلقائية بلمكالمة التي تنتظر وفقا لألولويات
ستربطھا مع عامل الھاتف المتاحة األول .يجب أن يسمى  118فقط في
حالة الضرورة الملحة ,كما توعك فجائي خطير وحادث خالل ممارسة
رياضة أو في العمل أو في السجون والحالة تھدد الحياة التي يعرفھا أو
يشتھب عنھا .عند استدعاء  ، 118توفير معلومات دقيقة عن حالة الحاجة
مھم جدا.

حقوق المضيف
ھذا ھو ميثاق الخدمات الصحية خاص للمحتجزين
والمعتقلين .كما ھو مطلوب من قبل "ميثاق
الخدمات الصحية" شجع اسل بت وإدارة السجن
مشاورات مع ممثلي المحتجزين والمعتقلين وھيئات
التطوعية لحماية حقوق المواطنين.
للمحتجزين وللسجناء التسجيل في الخدمة الصحية الوطنية لجميع أنواع
المساعدة ,وبينھا ھناك تلك المساعدة الطبية العامة من أطباء السجن؛ وفي
مكان إقامة السجين يجب على الشركة دفع و  /أو تسديد النفقات للحفاظ أو
للرعاية أو للمساعدة الطبية للسجناء.
األجانب مسجلون في الخدمة الصحية الوطنية ,ولكن خالل الفترة التي يتم
اعتقالھم فيھا أو اعتقالھم في السجون فقط .ويجب معاملتھم أن يكون بإنصاف
وبمساواة في الحقوق بالنسبة إلى المواطنين الحرين ,بغض النظر عن
تصريح إقامة في إيطاليا.
ويستبعد المحتجزون والمعتقلون من نظام المشاركة لنفقات الخدمات الصحية
المزودة من قبل الخدمة الصحة الوطنية.

حق المحتجزين والمعتقلين في الصحة

ترحيب للقادمين الجدد
للترحيب للقادمين الجدد من المتوقع أن تكون
زيارة كل سجين من قبل طبيب المؤسسة التي
تفاوض وزود باالحتياجات الصحية ,حتى
عاجلة .يمكن السجناء الذين يحتاجون إلى العالجات أن يتطلبوا زيارة طبية
إلى شرطة السجن  ,يفضل أن يكون في الصباح ,وھم سيزارون من قبل
الطبيب في حدود نھاية اليوم.
كل قادم جديد لديه الحق في أن يزوره بطبيبه ,على نفقته.

التنظيم الداخلي للمؤسسات
تم تصميم ھذا الكتيب لتوعية وتثقيف من
الناحية الصحية وتسھيل تنفيذ تدابير وقاية
وتشخيص وعالج وإعادة تأھيل مضمونة في
الخطة الوطنية للصحة والخطط الصحية اإلقليمية والخطط الصحية
المحلية.
ويتم تنظيم الرعاية الصحية للسجناء وفقا لمبادئ وحدة الخدمات والتأديات
وتكامل الرعاية الصحية واالجتماعية وضمانة استمرارية المعالجة وتدخل
الشامل عن أسباب اإلجحاف عن الصحة.

للمحتجزين والمعتقلين الحق في الحصول على فوائد
الوقاية والتشخيص والعالج وإعادة التأھيل الفعالة
والمناسبة ,مثل المواطنين في حالة من الحرية,
استنادا إلى أھداف الصحة العامة والخاصة
ومستويات المساعدة األساسية والموحدة التي وجدت
في الخطة الوطنية للصحة و في الخطط الصحية
اإلقليمية وفي الخطط الصحية المحلية.
يضمن الخدمة الوطنية للصحة للمحتجزين والمعتقلين:
 .1مستويات األداء مماثلة لتلك التي ضمنت للمواطنين الحرين
 .2حمايات األنشطة واإلعالم والتعليم لتنمية المسؤولية الفردية والجماعية على الصحة
 .3معلومات كاملة عن صحتھم عند يدخلون في السجن وخالل فترة االحتجاز وعندما يغادرون
السجن
 .4تدخالت من أجل الوقاية والرعاية والدعم لألشخاص الذين إزعاج عقلي واجتماعي لھم
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تحية من مدير عام اسل بت
أيھا المواطنون األعزاء,
ھذا ھو الميثاق األول للخدمات الصحية لسجناء في إقليم اسل بت .خالل ھذه
األداة البسيطة لإلشارة نشور إليكم طرائق تشخيص وقاية وعالج .ونحن
ملتزمون حماية حقكم في الصحة واستماع آرائكم وجعلكم المزيد والمزيد من
المشاركة .ھدفنا ھو تحسين نوعية المساعدة الصحية داخل المؤسسات
العقابية.
الدكتور روكو ميكيالنجيلو كانوسا
)مدير عام اسل بت(

إشارات الشاركة:
الدكتور فرانتشيسكو باولو بوليميو مدير صحي اسل بت
الدكتور ستيفانو بورزيوتا المسؤول اسل بت عن الصحة في السجون
الدكتور الدو ليو مدير القسم االجتماعي والصحي من تراني
الدكتور فرانتشيسكو مونتيريسي منسق صحي سجون اسل بت

أثناء خروج من السجن ,يقدم جميع المعلومات الضرورية لمتابعة عالجات
باتفاق مع أطباء السجن.

رعاية صحتك
 .1النشاط البدني ,كالمشي البسيطة
 .2نظام غذائي متنوع ودون إفراط في كمية
الطعام
 .3الحد من استھالك السكريات والدھون
الحيوانية
 .4تجنب أو اعتدال استخدام الكحول
 .5تجنب أو اعتدال التدخين
 .6تعلم كيفية التعرف على عالمات جسمك,
مع تجنب اللجوء إلى األدوية لكل مرض طفيف
 .7فحص ضغط الدم بصورة دورية و تنفيذ الفحوص الطبية العادية

اسل بت
بارليتّا – اندريا – تراني
ميثاق الخدمات الصحية لسجناء >>اسل بت<<

خاتمات
تصمن الشركة الصحية للضيوف سائل حماية
وإعالم وفقا للمبادئ التوجيھية التشريعية من
خالل الھياكل المسؤولة.
ويجري ھذا العرض من خالل آليات المشاركة,
كاللجنة االستشارية المشتركة التي تمثل نظام
للمشاركة في مراقبة جودة الخدمات الصحية للمواطنين وتتألف من ممثلين
معينين من قبل جمعيات الجمعيات التطوعية ,وآليات الحماية وھي ما تعني
المجموعة من تدابير وإجراءات وإجراءات تضمن للمستخدم استماعه
ووجود إجابات مرضية والقدرة على أن يشكو ويسعى أيضا حلول بديلة

جميع الخدمات المتخصصة المطلوبة من قبل طبيب الشركة مضمون
للمحتجزين الذين يعملون فضال لموظفي إدارة السجون وفقا للوائح لحماية
العمال.
يوفر اسل بت تقديم الخدمات الصحية ,في حين أن ادارة السجن توفر سالمة
المحتجزين والمعتقلين الذين يتم بمساعدات ھنا.
.

مساعدة لمشاكل محددة
حاليا الفروع المتخصصة المضمونة أسبوعية في داخل
السجون ھي طب األسنان وجراحة العظام والجلد
واألعصاب والجراحة وطب األذن واألشعة وطب
النساء والطب النفسي وطب العيون وطب العدوى وعلم
وظائف القلب لسجن تراني .بدال لسجن سبينازوال ھي
الطب النفسي والجراحة والمسالك البولية وطب
األعصاب وطب األذن وطب العدوى وطب األسنان واألمراض الجلدية
وأمراض الغدد الصماء.
كل يوم في السجون أيضا تتم الزيارات إلى الطبيب المسؤول وإلى الطبيب
المحلي المتاح في الليل وأيام العطل.
ويضمن مراكز الرعاية الصحية المسؤولة عن الخدمة كل ما ھو غير
مضمونة في المؤسسات العقابية .وعلى أية حال ,وباإلضافة إلى ھذه
الخدمات يمكنھا طلبات أخرى أن تكون إلى األحياء أو المستشفيات المختصة
على يد األطباء في تھمة.

للمشاكل مقدمة.
من قبل >>اسبت<< )بارليتّا اندريا تراني
مؤشر

الشركة الصحية المحلية من بارليتا اندريا تراني
شارع >>فورناتشي<< 201
اندريا
76123
www.aslbat.it

عند مستشفى الحاجة؟ وماذا ھناك للتعرف
عن ذلك؟
قد يكون ملجأ المستشفى ضروري للبحث عن
التشخيص والجراحات أو العالجات الطبية المعقدة.
قد مدة اإلقامة في المستشفى عدة أيام )ملجأ المستشفى( أو يوم واحد )يوم
المستشفى وجراحة اليوم( أو فترة أطول.
إبالغ األطباء من جناح عن أخبار خص باألدوية التي تأخذ بانتظام
والحساسيات المحتملة مھم.

