
  مدفوعة ماتخد 
 

  .شھادة للمعاش
  .نسخة من الملف الصحي

 .طبيب تثق به
  
  

 نتقالا
  

 
 .على الطبيب أن يقدم خطيا ا)حقية على الترجمة كل مرة يخرج منھا من السجن

  
  

  نصف شاغر 
  
 

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

 .البرمجة
  
  

  معلومات ھامة 
  
 

 U.S.L.7 . داخل السجن لمؤسسةةالصح, داخل السجن يوجد مركز صحي إقليمي يعتمد على الوحدة الوظيفية
  .ع�قة صحيحة و صادقة بين الطاقم الصحي للمركز الذي يتابع وضعك الصحيمن المھم وضع أسس 

فھو جزء من ,المسؤول القضائي و الرئيس,و التي تھم السجن,يجب على الطبيب استكمال التقارير الطبية الخاصة بك
  .المجلس التأديبي

  .في حال تعارضه مع السجن يتم تبليغ المسؤول القضائي
في ظل ,توفير الرعاية الصحية و الحماية,اgستمرارية,المجانية,المساواة: اgقليمية بضمان ما يليتلتزم الخدمات الصحية

 مبادئ الحقوق المدنية و إلىن الذي يضمنه نظام السجون من مستويات م�ئمة لتطبيق محددات الصحة استنادا التعاو
  . مقيدات الحريةتأھيل إعادةظيفة و
  
 
 
 

    
  

  ناالخدمة الصحية لتوسكا
  الصحة داخل السجن,الوحدة الوظيفية

  
  المركز الصحي
  قسم السجناء

 سيينا
 
  
  

 .قائمة الخدمات الصحية لنزgء السجون



 الولوج الى
   المؤسسة

  
 

اخبره عن جميع ا)مراض التي :تكلم مع الطبيب عن حالتك الصحية,خ�ل فترة العيادة.سوف تعرض على الطبيب
 بصدمة أصبت عما ا ذا كنت قد أيضااخبره )ي سبب؟ وكم من جرعة؟,اخبره عن ذلك,أدويةفي حال استھ�ك , بھاأصبت

و الذي بإمكانك ,السل,التھاب الكبد,ك إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشريةسيعرض علي. وعكات صحية حديثةأوما 
 ا)مراضو إلى الفحص با)شعة للكشف عن , حم�ت التلقيحإلى, برامج الوقاية الصحيةإلىبإمكانك الولوج ,رفض القيام به

في السجن و الذي سيرافقك في كل الذي سيحوي تاريخك الصحي بأكمله ,و سيتم إعداد السجل الطبي الخاص بك,المعدية
 .تنق�تك

  
 المستشفى
  المركزي

 
  

  .ا)يام العاشرة لي� في كل إلى الفحوص الطبية بالمستوصف المركزي للمقر الصحي و ذلك من الثامنة صباحا إجراءسيتم 
بان تسجل نفسك في  أو,)عيادة أم ع�ج(إلى فحص طبي يجب إخبار الطاقم الصحي بذلك عن طريق الجولة كنت بحاجة إذا

 رئيس المركز ابتداء من إخبار كنت بحاجة ماسة لفحص طبي فينبغي عليك إذا أما,فحص طبي ابتداء من الساعة الثامنة
  من الساعة الرابعةا)يامكل ,الساعة الثامنة و سيطلب منك المجيء aجراء الفحص على مدار اليوم من قبل الطبيب المداوم

  .118 تم إع�ن خدمة الطوارئأو سي,إلى العاشرة لي�
 يأتي المعدية الذي ا)مراضطبيب ,أسبوع مرة كل يأتيالطبيب النفسي الذي :المتخصصون الذين يعملون في المركز ھم

خدمة ع�ج ,ا)سبوعالخبير النفسي مرتين في ,ا)سبوعمرتين في ) SERT( على المخدرات اaدمانخدمة ,مرة كل شھر
 الجلدية فيتم استدعاءه من طرف ا)مراض طبيب أما (AUSL) .أgستشفائي بالمركز سبوعا) فتقدم مرة في ا)سنان

  .مسؤول المركز
الذي بدوره يطلب ,فطبيبك يقوم باقتراح ذلك على مسؤول المركز, فحوصات طبيةإجراء أو تطبيب إلي كنت بحاجة إذا

 مستشفى إلى أو المستشفى المدني إلىيتم نقلك بعد الحصول على التصاريح الضرورية س,التصريح من المسؤول القضائي
  .السجن حسب اaمكانات المتاحة
) SERT( على المخدرات اaدمان عليه ضمن برنامج لع�ج اaشرافيتم , على المخدراتالع�ج البديل في حاgت اaدمان
  .من طرف الطاقم اgستشفائى من الساعة التاسعة إلى العاشرة

  .المسؤول القضائي و اaدارة بهرفض الغذاء سيتم إب�غ 
  .بعد طلب ذلك من المدير,بإمكانك إجراء الفحوص على نفقتك لدى طبيب تثق به

 .و إg قم بإب�غ المسؤول القضائي,فيجب على طبيب المركز الموافقة, فحوصات طبية منكت طلبأو أدوية وصفت لك إذا
  
  

 قسم
  

 
 .رات في اليوم حسب تعليمات الطبيبيتم اaشراف على الع�ج بحضور الممرض أربع م
  :تبدأ جولة زيارة الممرضين على الساعة التاسعة

  .عن أي دواء ما لم يكن قد وصف مسبقا من الطبيبالطاقم الطبي غير مسؤول 
 إذا كانت ھناك تعليمات إg, ستتم متابعتھا ظھرا) حرارة الجسمةدرج,  القلبتترددا, الضغط الشرياني(المقاييس المھمة 
  .طبية عكس ذلك

  . ستتم متابعتھا زمنيا حسب تعليمات الطبيبstick glicemei عصيات السكر في الدم 
  .داخل الزنزانة g يمكنك اgحتفاظ با)دوية إg في حاgت خاصة

  



  عزل
  
 

 .أو صحية ينبغي للطبيب زيارتك كل يوم,تأديبية,إذا كنت معزوg )سباب قضائية
 
  
  

  عمل
  
 
 

  :في حالة مرض أو حادث عمل يجب اaدgء بشھادة طبية لل,يجب أن تكون مؤھ� للعمل من الناحية الجسدية
INPS أو لل :INAIL. 

  
  

  رياضيةأنشطة            
  
 

ك ينبغي علي.يجب أن تمتلك شھادة طبية  تبرز قدرتك على ممارسة أي نشاط رياضي, بأنشطة رياضية غير تنافسيةللقيام
  .إعداد طلب على نموذج م�ئم تجده في القسم

 .حية الحصول على الشھادة الطبية للقدرة سيسمح لك بالتردد على الملعب الرياضي كمتفرج لم تقدر لدواع صإذا
  
  
  

 غذاء
  

 
  .سيقوم الطبيب بتحديد الغذاء المناسب لمرضى السكرى,إذا كنت مريضا بداء السكري

 .سيوصف لك الغذاء و الخبز السھل المضغ,أسنانغ لعدم توفرك على إذا كانت عندك مشاكل في المض
 
  
  

  خدمات مجانية 
  
 

  .استشارات طبية
  . تمريضيةإسعافات

  .اختبارات سريرية للمختبر
  .على العملشواھد القدرة 

 AUSL7. :أدوية متوفرة في الدليل الطبي لل
  .جراحة ا)سنان إذا كنت تتوفر على الشروط القانونية

  


