خدمات مدفوعة
شھادة للمعاش.
نسخة من الملف الصحي.
طبيب تثق به.

انتقال
على الطبيب أن يقدم خطيا األحقية على الترجمة كل مرة يخرج منھا من السجن.

نصف شاغر
عادة ما تكون في السجن ليال :إذا كانت لديك أية مشاكل,اطلب طبيب المركز عند الدخول .إذا مرضت عليك البقاء في
السجن في النھار أيضا .إذا كان عليك القيام بفحوصات يجب عليك البقاء في السجن,و ينبغي أن تطلب من المعدين تغيير في
البرمجة.

معلومات ھامة
داخل السجن يوجد مركز صحي إقليمي يعتمد على الوحدة الوظيفية ,الصحة داخل السجن لمؤسسةU.S.L.7.
من المھم وضع أسس عالقة صحيحة و صادقة بين الطاقم الصحي للمركز الذي يتابع وضعك الصحي.
يجب على الطبيب استكمال التقارير الطبية الخاصة بك,و التي تھم السجن,المسؤول القضائي و الرئيس,فھو جزء من
المجلس التأديبي.
في حال تعارضه مع السجن يتم تبليغ المسؤول القضائي.
تلتزم الخدمات الصحية االقليمية بضمان ما يلي:المساواة,المجانية,االستمرارية,توفير الرعاية الصحية و الحماية,في ظل
التعاون الذي يضمنه نظام السجون من مستويات مالئمة لتطبيق محددات الصحة استنادا إلى مبادئ الحقوق المدنية و
وظيفة إعادة تأھيل مقيدات الحرية.

الخدمة الصحية لتوسكانا
الوحدة الوظيفية,الصحة داخل السجن

المركز الصحي
قسم السجناء
سيينا

قائمة الخدمات الصحية لنزالء السجون.

الولوج الى
المؤسسة
سوف تعرض على الطبيب.خالل فترة العيادة,تكلم مع الطبيب عن حالتك الصحية:اخبره عن جميع األمراض التي
أصبت بھا,في حال استھالك أدوية,اخبره عن ذلك,ألي سبب؟ وكم من جرعة؟اخبره أيضا عما ا ذا كنت قد أصبت بصدمة
ما أو وعكات صحية حديثة.سيعرض عليك إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية,التھاب الكبد,السل,و الذي بإمكانك
رفض القيام به,بإمكانك الولوج إلى برامج الوقاية الصحية,إلى حمالت التلقيح,و إلى الفحص باألشعة للكشف عن األمراض
المعدية,و سيتم إعداد السجل الطبي الخاص بك,الذي سيحوي تاريخك الصحي بأكمله في السجن و الذي سيرافقك في كل
تنقالتك.

المستشفى
المركزي
سيتم إجراء الفحوص الطبية بالمستوصف المركزي للمقر الصحي و ذلك من الثامنة صباحا إلى العاشرة ليال في كل األيام.
إذا كنت بحاجة إلى فحص طبي يجب إخبار الطاقم الصحي بذلك عن طريق الجولة)عيادة أم عالج(,أو بان تسجل نفسك في
فحص طبي ابتداء من الساعة الثامنة,أما إذا كنت بحاجة ماسة لفحص طبي فينبغي عليك إخبار رئيس المركز ابتداء من
الساعة الثامنة و سيطلب منك المجيء إلجراء الفحص على مدار اليوم من قبل الطبيب المداوم,كل األيام من الساعة الرابعة
إلى العاشرة ليال,أو سيتم إعالن خدمة الطوارئ .118
المتخصصون الذين يعملون في المركز ھم:الطبيب النفسي الذي يأتي مرة كل أسبوع,طبيب األمراض المعدية الذي يأتي
مرة كل شھر,خدمة اإلدمان على المخدرات ) (SERTمرتين في األسبوع,الخبير النفسي مرتين في األسبوع,خدمة عالج
األسنان فتقدم مرة في األسبوع بالمركز أالستشفائي) . (AUSLأما طبيب األمراض الجلدية فيتم استدعاءه من طرف
مسؤول المركز.
إذا كنت بحاجة إلي تطبيب أو إجراء فحوصات طبية,فطبيبك يقوم باقتراح ذلك على مسؤول المركز,الذي بدوره يطلب
التصريح من المسؤول القضائي,بعد الحصول على التصاريح الضرورية سيتم نقلك إلى المستشفى المدني أو إلى مستشفى
السجن حسب اإلمكانات المتاحة.
العالج البديل في حاالت اإلدمان على المخدرات,يتم اإلشراف عليه ضمن برنامج لعالج اإلدمان على المخدرات )(SERT
من الساعة التاسعة إلى العاشرة من طرف الطاقم االستشفائى.
رفض الغذاء سيتم إبالغ المسؤول القضائي و اإلدارة به.
بإمكانك إجراء الفحوص على نفقتك لدى طبيب تثق به,بعد طلب ذلك من المدير.
إذا وصفت لك أدوية أو طلبت منك فحوصات طبية,فيجب على طبيب المركز الموافقة,و إال قم بإبالغ المسؤول القضائي.

قسم
يتم اإلشراف على العالج بحضور الممرض أربع مرات في اليوم حسب تعليمات الطبيب.
تبدأ جولة زيارة الممرضين على الساعة التاسعة:
الطاقم الطبي غير مسؤول عن أي دواء ما لم يكن قد وصف مسبقا من الطبيب.
المقاييس المھمة )الضغط الشرياني ,ترددات القلب ,درجة حرارة الجسم(ستتم متابعتھا ظھرا ,إال إذا كانت ھناك تعليمات
طبية عكس ذلك.
عصيات السكر في الدم  stick glicemeiستتم متابعتھا زمنيا حسب تعليمات الطبيب.
داخل الزنزانة ال يمكنك االحتفاظ باألدوية إال في حاالت خاصة.

عزل
إذا كنت معزوال ألسباب قضائية,تأديبية,أو صحية ينبغي للطبيب زيارتك كل يوم.

عمل

يجب أن تكون مؤھال للعمل من الناحية الجسدية,في حالة مرض أو حادث عمل يجب اإلدالء بشھادة طبية لل:
 INPSأو لل.INAIL :

أنشطة رياضية
للقيام بأنشطة رياضية غير تنافسية,يجب أن تمتلك شھادة طبية تبرز قدرتك على ممارسة أي نشاط رياضي.ينبغي عليك
إعداد طلب على نموذج مالئم تجده في القسم.
إذا لم تقدر لدواع صحية الحصول على الشھادة الطبية للقدرة سيسمح لك بالتردد على الملعب الرياضي كمتفرج.

غذاء
إذا كنت مريضا بداء السكري,سيقوم الطبيب بتحديد الغذاء المناسب لمرضى السكرى.
إذا كانت عندك مشاكل في المضغ لعدم توفرك على أسنان,سيوصف لك الغذاء و الخبز السھل المضغ.

خدمات مجانية
استشارات طبية.
إسعافات تمريضية.
اختبارات سريرية للمختبر.
شواھد القدرة على العمل.
أدوية متوفرة في الدليل الطبي لل.AUSL7 :
جراحة األسنان إذا كنت تتوفر على الشروط القانونية.

