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 الشركة تقديم  .1

  

  

ASL VC - المحلية الصحة هيئة  Vercelli 

 
الرسمي المقر  : C.so Mario Abbiate n. 21 - 13100 - فرشيلي 

 
Borgosesia: 0163-426111 593111-0161: الهاتف  الهاتف   

 

   aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it :بريد إلكتروني معتمد

  
المضافة القيمة وضريبة الرمزالجبائي  TVA 01811110020 - 

Codice Unico Ufficio di IPA dell'A.S.L. VC: UF9H8T 

  

                                                       ASL VC Vercelli نسمة 169،707بلدية تضم  78إقليمية مقسمة إلى  مؤسسة هي  

 .(خر البيانات متوفرة في تاريخ الصياغةآ - 31/12/2017 اقليم فرشلي   BDDE)المصدر

 

 

 إستراتيجية مهمة 1.1

 

 القانون في إليه لمشارا اإلنسان وحرية كرامة مبادئ مع يتوافق بما البدنية النفسية الصحة وحماية تعزيز أهداف لتحقيق VC المؤسسة تسعى

 المنصوص ألهدافا بتنفيذ ، s.m.i و 502/92 التشريعي المرسوم في إليها المشار والتنظيمية اإلدارية االستمارات في ، 833/78. رقم

 .واإلقليمية الوطنية الصحي التخطيط وثائق في عليها

 

 

  مرجعية قيم 1.2

 

 :هي المرجعية القيم

 ؛ الصحة تحقيق إلى السعي في االبتكار وضمان ، الخدمات جودة تحسين •

 المالية الموارد مع النظام توافق •

 الشرعية وحماية الشفافية لمبادئ وفقا اإلدارية واإلدارة الرعاية خدمات ضمان •

 إلى خاصة إشارة عم ، واالجتماعية الصحية الرعاية مجال في الكفالة، يعتمد نموذجي لنظام الرعاية نموذج من التحول مرافقة •
 الخاصة االحتياجات وذو االمراض المتعدد المريض

 ائجوالنت العلمية دلةاأل تقييم على باالعتماد للموارد، والصحيح المالءم  االستخدام لمبادئ الموجه اإلداري والتنظيم التصرف •

 السريرية

  اإلداري البيروقراطي التبسيط خالل من ، الخدمات إلى والوصول المنصفة المعاملة •

mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.xn--it-qia
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 ذوي لىإ الضعفاء، المسنين إلى اإلعاقة ذوي األشخاص من ابتداءا  الخاصة االحتياجات ذوي االشخاص ورعاية حماية •

 للحاالت" ألولويةا ممرات" توفير خالل من اليومية، الحياة في اندماجهم وتعزيز ،باإلدمان  والمصابين النفسية، االضطرابات

 . المزمنة

 التي الطبية ألجهزةوا األدوية سياسات تطوير ؛ االنتظار قوائم احتواء ذلك في بما ، وكفاءة فعالية أكثر خدمات على الحصول •

 فيما لألطباء ساءلةالم أنظمة وتقوية ، الطبية الوصفة من اإلكلينيكي الجانب على خاصة ، لها الجيد االستخدام ضمان إلى تهدف

 تياراتواالخ مالءمة كثراأل االستراتيجيات تحديد في المهنيين بين. والمشاركة والتعاون العالجي وااللتزام المالءمة بأهداف يتعلق

 .ادويةا توزيع وسائل من ، العالجية

 مؤتمر يف المشاركين والمرضى التطوعية الجمعيات خالل من للمواطنة المؤسسية االستراتيجية الخيارات في المشاركة •

 .المؤسسية المشاركة

 

 المؤسسة تنظيم .2

 

 والتي ، بورجوسينيا ، فرشيلي في مكاتب لهما مستشفيين أساس على تنظيمه تم

 و فارالو و قطينارا و سانتيا الصحة بيوت/  الصحة وحدات إلى إضافتها تمت
 .فحسب واحدة مقاطعة  هناك كودجوال  و تشيليانو

 

 في ، المستشفيات في يعملون دائم وغير دائم موظف 2000 حوالي سةمؤسال لدى

 .اإلقليم أنحاء جميع في المنتشرة اإلدارية وفي المقاطعة

 

 

La Direzione Aziendale è composta da:   

 

 

 

 

 

 

 

 مقاطعة     2.1

 

 ، لالوصو وسهولة ، اإلنصاف لمعايير وفقًا ، المقيمين للسكان  يرتوف ضمان بمهمة المكلفة USL لمؤسسة  اإلقليمي الهيكل إنه

ً  دوراً  المقاطعة تلعب. العالي الصحي التكامل ذات واالجتماعية الصحية الخدمات كل  ، والمالءمة  عن الكشف في حاسما

 ودمج ، إلعاقاتوا األمراض ومنع ، الصحة لتعزيز أنشطة وتنفيذ ، الخدمات عرض وتقييم وتخطيط ، للسكان الصحية االحتياجات

 .واالجتماعية الصحية األنشطة

 :خالل نم للسكان األولية الصحية لالحتياجات متكاملة بطريقة االستجابة مهمة لها هياكل المقاطعة منظمة داخل يوجد

 

    ، العامة الطبية المساعدة•  

 المدير العام

 مدير الشؤون االدارية  مدير الشؤون الصحية 
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 ، الحر االختيار من الطبيب ذوي  األطفال مساعدة •

 ، خارجيين أخصائيين مساعدة •

 ، المنزلية الرعاية •

 والمعوقين للمسنين السكنية وشبه السكنية المرافق في الصحية الرعاية •

 ، السجن في الصحية الرعاية •

 .تكية •

 .السريرية والتغذية السكري مرضى •

 

ً  الطبي الحرس)  المستمرة الرعاية وأطباء ، العام الطب اطباء يقوم  ضالتمري وموظفي الحر االختيار من األطفال وأطباء ،( سابقا

 بدور للمواطن كتماالً ا أكثر صحية رعاية لتقديم األخرى الخدمات من المهنيين مع تكامل في يعملون الذين ، المنزلية الخدمات في

 .االجتماعية الخدمات ادماج مع  ،  األولية الرعاية في حاسم

 

 

 االختصاصات وطب المستشفي اقسام 2.2

 

   قسم المساعدة واألخصائيين 2.2.1

 وهي مشتركة دافأه لتحقيق تسعى ، مكملة أو متماثلة ، ومتناسقة متجانسة ، إدارية قيمة ذات وبسيطة معقدة هياكل من يتألف

. دمحد إطار في إلدارةا منها تتألف التي الهياكل تجميع وتتم.المهنية ومسؤوليتها استقالليتها على الحفاظ مع ، مترابطة بالتالي

 .المعينة للمهام ملةوكا وعقالنية المناسب الوقت وفي ومرنّة موحدة إجابات تقديم إلى يهدف الذي ، واإلداري التنظيمي التصنيف

 

 

 قائمة االختصاصات  والخدمات الموجودة في
فرتشيلي -مستشفى  سانت أندريا   

 

 علم التشريح وعلم األنسجة
  التخديرواالنعاش

 طب القلب
 (CAS) مركزاالستقبال والخدمات

 الجراحة العامة

 األسبوع المتعدد الجراحات

 االمراض الجلدية 

داء السكري   

طب المعدة واالمعاءوتقنية الكشف المجهري للجهاز 

 الهضمي 
تهخدمات نقل الدم ومشتقا   

 مخبر التحاليل

  طب جراحة القبول 
 الطب العام

 األمراض المعدية
  طب الكلى وغسل الكلى 

 طب األعصاب

 طب التغذية  
 طب العيون

  طب االسنان

  طب السرطان واالورام

 قائمة االختصاصات  والخدمات الموجودة في 
مستشفى سانتيسسيمي بياترو و باولو 

   بورقوسازيا

األنسجةعلم التشريح وعلم      

  التخديرواالنعاش
 طب القلب

 (CAS) مركزاالستقبال والخدمات

 الجراحة العامة

 داء السكري

 طب المعدة واالمعاءوتقنية الكشف المجهري للجهاز الهضمي

 مخبر التحاليل

طب جراحة القبول   

 الطب العام

 طب األعصاب

 طب الكسوروالعظام

 أمراض النساء والوالدة

ةطب االذن االنف والحنجر   
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 طب الكسوروالعظام

 أمراض النساء والوالدة
  طب االذن االنف والحنجرة

 طب األطفال
 طب أمراض الرئة

 الشعاعيمركز التشخيص 
 االنتعاش الوظيفي وإعادة التأهيل

 طب الروماتيزم 

 الخدمة االجتماعية 
S.P.D.C. -  طب االمراض النفسية التشخيص والرعاية 

 جراحة المسالك البولية

  

 طب األطفال

 مركز التشخيص الشعاعي

 الخدمة االجتماعية

 جراحة المسالك البولية         

 

 

 

 

 

 

   قسم االستعجال و الطوارئ   2.2.3

 

 وتتمثل. حرجةال للمرضى والرعاية االستقرار تحقيق إلى تهدف التي الطوارئ خدمات( الوظيفية اإلدارة) الطوارئ قسم يوفر

 ، والهياكل ولوجياتوالتكن ، المشغلين ودمج ، المستشفيات داخل الطوارئ خدمات وجودة تنظيم ضمان في لإلدارة األساسية المهمة

 واستخدام ةالمشترك العالجية التشخيصية المسارات وتحديد ، المعنيين للمشغلين االختصاصات ومتعدد محدد تدريب وتشجيع

 .الدوري للتحقق تخضع التي  التوجيهية المبادئ. المشتركة الوسائل

 

 اإلقليمية اإلدارات 2.3

 جودة توياتمس يضمن مما ، التشغيل أساليب تقارب خالل من أو المستخدمين نوع حسب المتجانسة الخدمات بتجميع تقوم فهي

 .المؤسساتمستوى على حتى ، بأكملها المقاطعة مستوى على لألداء موحدة

 :هم و

 و الما قسم وإدارة ، دمانواال التبعية األمراض لعلم التابعة المؤسسات وإدارة ، العقلية للصحة المشتركة دارةاإلو ، الوقاية إدارة

 .المخبري لطبل المشتركة واإلدارة ، والتأهيلي  بدنيا لطبل المشترك قسمالو ،  الطفل

 

  قسم الوقاية 2.3.1

 

 الحوادث ومنع ، الحياة ونوعية المواطنين ورفاهية ، وتحسينها الصحة تعزيز بهدف ، الجماعية الصحية الرعاية عن المسؤول الهيكل وهو

بالحيوان والرفق والصحة الغذائي األمن وضمان ، والعمل المعيشة بيئات في بالمخاطر المرتبطة واألمراض . 

 ً السكان لجميع سالمةوال الصحة مشاكل على واإلشراف والمساعدة والتوجيه والترويج التحليل وظائف تؤدي ، الغاية لهذه وتحقيقا . 

: الوقاية قسم من جزء هي التالية الخدمات  

 ؛ العامة والصحة النظافة •

 .والتغذية الغذائية النظافة •

 ؛ العمل مكان في والسالمة الوقاية •

 ؛ البيطرية العامة الصحة •

 ؛ الوبائي المرصد •

 .الشرعي الطب •
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   قسم السالمة من االمراض العقلية 2.3.2

 بالشخص هتماماال مع ،" به المرتبطة واألعراض المرض" لعالج وتقليدية ضيقة رؤية على التغلب العقلية الصحة خدمات تحاول

 .وإمكانياته قدراته وتعزيز ، بأكمله

 :يلي ما العقلية الصحة خدمات تشمل

 النفسي الطب •

 النفسية الصحة مراكز •

 اليوم ومستشفى اليوم مراكز •

 السكنية الهياكل •

 والرعاية للتشخيص النفسية الخدمة •

 

  قسم طب االدمان 2.3.3

 وقانوني نفسي يرتأث ذات تبعيات لديهم الذين لألشخاص التأهيل وإعادة والعالج الوقاية (Ser.D) اإلدمان  مرضي خدمات توفر

 .قانوني وغير

 إعادة ، لعالجا ، الوصول تسهيل  :التالية األنشطة والصحية االجتماعية والخدمات المؤسسات مع الشبكة في  (Ser.D)  يحق

 .والوقاية الضرر من الحد ، الصحية الحماية ، الدمج

 

 قسم الطفل و األم بين المؤسسات 2.3.4

 اهتمام إيالء يتم.  وصفيةالمستاإلقليمية لألنشطة أو ىالمستشف لخدمات سواء واألمهات الرضع إلدارة النموذجية األنشطة بتنفيذ يقوم

 .نموال سن في النفسية بالمشاكل تتعلق وظائف يؤدي كما. الحمل وحماية الوالدة مسار إلى خاص
 .والعنف المعاملة سوء ضحايا حماية يضمن فإنه ، لمؤسسةا وخدمات األخرى قساماال مع بالتعاون

 طب SC و ،     االطفال طب قسم و ببورقوسازيا النساء أمراض و التوليد قسم و بفرتشلي النساء أمراض و التوليد قسم يشمل

 (.NPI) طفاللال العصبي النفسي والطب( المستشفى تخصصات وصف حسب) األطفال

 

للل بين المؤسسات قسم 2.3.5 لتأهيل بدني طب ا   وإعادة ا

   

 يقوم والذي ، التأهيليو البدني للطب المؤسسات بين مشترك قسم تطوير في  المشاركة ،تقع  البيمونتي لشمال اإلقليمية المنطقة في

 الفاعلة الجهات لفمخت بين الربط من اإلدارة هذه ستمكن. اإلعاقة ذي للمريض التأهيل إعادة عملية في المشاركة البنى بتجميع

 التأهيل إعادة مساعدة مسار في يتدخلون الذين( IRCCS و المعتمدة الخاصة الهيئات ذلك في بما ، الخدمات ومقدمي الوكالء)

 اقليموا مستشفياتال في الرعاية استمرارية لتحسين ، الوظيفية المسؤوليات مع يتوافق بما ، مسؤوليته تولي يتم الذي للمريض

 .متجانسة بطريقة
  

  المخبري قسم بين المؤسسات للطب 2.3.6

ن أكمله ، فإالشرقي ب الشماليفي اإلقليم الطب المخبري  من أجل متابعة الهدف االستراتيجي اإلقليمي إلعادة تنظيم وترشيد شبكة 

 .المؤسساتي  على المستوى يقع اعتماد المشاركة في نوفارا AOUبتنسيق من  مخبري  إنشاء قسم طب

 يهدف تكامل اإلدارات بشكل خاص إلى تحقيق المزيد من التحسينات من حيث الكفاءة وفعالية خدمات المختبرات

  وفقا للمؤشرات اإلقليمية.
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  االدويةمجال  2.3.7

 :و تهتم ب تمتع بوظائف التخطيط والبرمجة والتحكم وتنسيق األنشطة الصيدالنية ،ي

 المساعدة الصيدالنية المحلية والمستشفيات ،• 

 اإلشراف على الصيدليات والمراكز الصحية.• 

ص شخالألوأل المستشفى ، بعد دخو خروج من المستشفى يضمن قسم المستحضرات الدوائية العرض المباشر لألدوية في وقت ا

 الذين يعانون من أمراض تتطلب اللجوء المتكرر إلى هيكل المستشفى.

 

 

 المعلومات إلى الوصول 2.4

  :www.aslvc.piemonte.it  االلكتروني البريد

 0161/593111 المشترك الهاتف

 PEC: (aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it) المعتمد اإللكتروني البريد

 

 

 

 

 

 مكتب العالقات العامة 2.5

 

الستجابات في الوقت اواألذى ، وتقديم  مكتب العالقات العامة تقارير المواطنين فيما يتعلق بالمشاكل والمضايقات يدير
الل جمع خوظائف الحماية ، واالستقبال أيضا من  يسهر علىوهو المناسب وتشجيع تحسين نوعية الخدمات المقدمة

نة والتواصل  مع على عالقات التعاون والمقار االقتراحات والمالحظات والمقترحات المتعلقة بتوفير الخدمات ويحافظ
نة بإنس ةالجمعيات الطوعية و هياكل حماية المواطنين ، من أجل تحسين ، على وجه الخصوص ، الجوانب المتعلق

 .تالخدما
 .نعتبر خدمات  فورية بدون داعي لالنتظار

 

 

 

 مقر فرتشلي

ي 0161/593088 –الفاكس0161/593282 – الهاتف
ون  يد االلكبر   :urp@aslvc.piemonte.itالبر

 
ي عدد 

 الطابق األرضيالممشى االخض   21مستشف  سانت اندريا شارع ملريو ابيانر
 

 توقيت االستقبال 
ا حتر  09.00من االثني   إىل الجمعة من الساعة   ظهًرا  12:30صباًح

 

http://www.aslvc.piemonte.it/
mailto:urp@aslvc.piemonte.it
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ا  مقر بورقوسازي

و و باولو  مستشف  بيبر
ي عدد 

  0الطابق  20نهج ايلوريت 
ي  - 426393 - 0163/426410الهاتف

ون  يد االلكبر  URP@ASLVC.PIEMONTE.IT :البر
 توقيت االستقبال

ا حتر  9.00الساعة  االثني   إىل الجمعة منمن    12:30صباًح

 

 

 

  (CAP) ةمؤسسال مشاركة مؤتمر - ةمؤسسال وظيفة 2.6

 و 502/1992 التشريعي المرسوم ألحكام وفقا ، الشركة إلدارة واقتراح استشارية وظائف مع ، تشاركية أداة هو المشاركة مؤتمر

s.m.i. المشاركة في وبالتطوع المواطنين منظمات قبل من وتقييمها ومراقبتها الصحية الخدمات تخطيط في المشاركة أشكال حول 

 .الصحة في الحق حماية في

 

 

 

 

 

  واتحاليل الفحوصات حجز 2.7

 

 ؛ البعض بعضهاب متصلة ، المؤسسة من مختلفة مواقع في وتقع ، الخارجية العيادات وخدمات األنشطة لمختلف حجز  نقاط  هناك

 . منها كل في المتخصصة الزيارات حجز يمكن

 :التالية المواقع في الحجز اختيار للمواطنين يمكن ، الرابط هذا بفضل

 في منطقة فرتشلي: CUPمواقع  

 

ي عدد قر فرتشلي   م• 
 CUPمبت  كوب  21شارع ملريو ابيانر

 .vercelli@aslvc.piemonte.itettodistr ي
ون  يد االلكبر  البر

 15.00إلى  8.00من االثنين إلى الجمعة من الساعة  ساعات العمل:

 مساًء( 15:00لرقم األخير في الساعةا -صباًحا  7.45األول في الساعة تسليم الرقم  )

 / الحجز. CUPتشير األوقات الموضحة أعاله إلى نشاط 

عة من الساعة من االثنين إلى الجم: للتوقيت ، على الجدول التالي CUP" ، الموجود في مقر Scelta e Revoca" شباك يحتوي

 .ظهًرا( 12:30صباًحا إلى الساعة  7.45مساًء )تسليم التذاكر من الساعة  12:30صباًحا إلى  8:00

 مقر سانتيا• 

mailto:district.vercelli@aslvc.piemonte.it
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 مكتب الصحة متعدد الوظائف -26شارع ماتيوتي عدد 

: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it  يد ي  البر
ون   االلكبر

  

 .12:00إلى  8:00: من االثنين إلى الجمعة من الساعة ساعات العمل

ي . سيتم إصدار رقم تقدم1عن طريق الضغط على المفتاح  TOTEM، يجب حجز الوصول عبر  CUPقبل الوصول إلى باب 

 .12.00وحتى  7.30للوصول إلى العداد. يوفر الرمز الطوطي األرقام بدًءا من 

 .15.00حتى الساعة  13:30من الساعة  CUPثالثاء والخميس ، يفتح مكتب أيام الفي 

 .14.30إلى  13.30من أيضا في هذه الحالة ، من الضروري حجز الوصول عبر الطوطم الذي يوفر األرقام 

 ليانوقر تشيم• 

 متعدد الوظائف مكتب ليانونهج كارافوليا تشي  

 distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it  ي
ون  يد االلكبر  البر

 12:30إلى الساعة  9:00من االثنين إلى الجمعة من الساعة ساعات العمل: 

  فالسازيا في منطقة CUPمواقع  

 بورقوسازيامقر • 

ي عدد بورقوسازيا 
 20نهج ايلوريت 

distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it:   ي
ون  يد االلكبر  البر

 15.00إلى  8.00من االثنين إلى الجمعة من الساعة ساعات العمل: 

 مساًء( 15:00لرقم األخير في الساعةا -صباًحا  7.45األول في الساعة تسليم الرقم  )

 9/10/2017بدًءا من  Borgosesia  كوب Cup وجود فيالم scelta/revoca  /SUSS ينفذ مكتب المساعدة المختار واإلبطال

 التالي: االوقات  جدول

الرقم  -صباًحا  7.45اعة األول في الستسليم الرقم  ) ظهًرا 12:30صباًحا حتى الساعة  8من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 - 13.15األول في الساعة م تسليم الرق )  مساءً  3.00ظهًرا إلى  1:30الثالثاء والخميس من         ( 12.30األخير في الساعة

 مساًء( 15:00الرقم األخير في الساعة

 مقر غاتينارا• 

 ختصاصاتتعدد األبريسيديوم طبي م -  159غاتينارا شارع فرتشلي عدد 

: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it  ي
ون  يد االلكبر  البر

 -صباًحا  7.45عة األول في الساتسليم الرقم  )15.00صباًحا حتى 08.00من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة ساعات العمل: 

 مساًء( 15:00الرقم األخير في الساعة

 األوقات التالية:  CUP" ، الموجود في مقر Scelta e Revoca"يعتمد شباك 

mailto:distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it
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صباًحا حتى 08.00)يتم تسليم التذاكر من الساعة  ظهًرا 12.30صباًحا حتى  08.30االثنين إلى الجمعة من الساعة من 

 ظهًرا(15.00

  

 :يمكن أيًضا إجراء الحجوزات

 20.00 إلى 8.00مجانًا من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  500 000 800  مركز المكالمات  الرقم االخضر   عن طريق• 

 عبر الصيدليات•  

 ASL VCمن الممكن أيًضا حجز االختبارات في الصيدليات الموجودة في اقليم  

 CUP Piemonteعبر اإلنترنت من خالل نظام 

من هاتف ذكي أو عن طريق  CUP PIEMONTEعبر اإلنترنت من خالل االتصال ببوابة   الفحوصات/ من الممكن أيًضا حجز االختبارات

-http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/655-prenotazione-visiteاالتصال بموقع الويب )

ed-.) 

ولكن ببساطة وصفة  SPIDوال يتطلب استخدام بيانات اعتماد  CUPيسمح النظام بالوصول إلى جميع الخدمات التي يمكن حجزها بواسطة 

 طبية غير مادية للطبيب المعالج والرمز الجبائي.

 بط المباشرة لتنزيل التطبيق على الهواتف الذكية:الروا

o Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.aslcittaditorino.cup&hl=it 

o iOS (Apple) https://apps.apple.com/it/app/cup-piemonte/id1466930781 

 

 

 الحجز الغاء كيفية 2.8

 

 مما ، آخر تخدملمس لتوفير وذلك ، إلغاءه مع مسبقًا يعلم أن  ، محجوز فحص  حضور المواطن على تعذر اذا للغاية المهم من

 .االنتظار أوقات تقليل على يساعد

 عبر أو CUP اللخ من حجزوا الذين المستخدمينب  االتصال يتم، فحصا من أيام بضعة قبل. الحجز تأكيد نظام اعتماد ايضا يقع

 .الغاءه أو الحجز لتاكيد      (500 000 800)   االتصال مركز

 

 

  التحاليل أو الفحص دفع عملية تتم كيفية 2.9

 الصحية ؤسسةالم اطار  في  عليها أوالحصول حجزها تم التي للخدمات ، مستحقًا ذلك كان إذا ، التذكرة دفع يتم أن يمكن

 :بطريقتين بفرتشلي

 :اإلنترنت عبر• 

 وقع التي و ASL VC مرافق في بها القيام يتعين التي المتخصصة للخدمات اإلنترنت عبر الدفع إجراء يمكن القسم هذا بدخولك

 (.500 00 800) المجاني الرقم أو( حجزلل الموحدمركزال) CUP طريق عن  هاحجز

 : ب االدالء يجب ، الدفع  عملية إلجراء

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.aslcittaditorino.cup&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/cup-piemonte/id1466930781


C.d.S. aggiornamento dicembre 2020 12 

 من ، الدم عينات لسداد(. حرفًا 27 من ويتكون الشريطي الرمز تحت المقترح الرمز هو) الويب عبر للدفع التعريف رمز 

 التعريف رمز تسليم يتم حتى القبول وقت في الطريقة هذه عن اإلبالغ الضروري

  الحجز صاحبب الخاص الضريبة رمز 

 (اإلنترنت عبر للدفع المناسبة ) MAESTRO وأ MASTERCARD وأ VISAائتمان بطاقة 

 .المواطن يتحملها إضافية عمولة أي يوجد ال

 طريق عن.  الفحص يوم  العيادة في وتقديمه الضريبة ألغراض المفعول ساري اإليصال طباعة الممكن من ، الدفع نهاية في

 فمن ذلك ومع. دفعال واستالم الدفع لتأكيد إلكتروني بريد رسالة تتلقى سوف بك الخاص اإللكتروني البريد عنوان إلى اإلشارة

 . الوصل اضاعة حالة في السداد إيصال طبع إعادة  وقت أي في الممكن

 

 : نةيالخز أمين لدى• 

 للتشريعات اوفقً  ، Borgosesia و Vercelli مستشفي في الموجودة نةيالخز ألمين البنك فروع في التذكرة دفع يتم أن يمكن

 .نقًدا فقط ، الحالية

 :فيها  التذكرة دفع الممكن من التي النقاط من شعرية شبكة التليماتي النظام يدمج

 

 

 

 

 مستشفى سانت اندريا فرتشلي 

ي عدد 
 21شارع ملريو ابيانر

  ـ للمستشفى الرئيسي المدخل عند - الصفراء النقطة

 CUP مقر داخل - صفراءال نقطةال

 (بياسترا) الطبي المجمع داخل - الصفراء النقطة

 للمستشفى الرئيسي المدخل عند -  المؤسسة مع المتعاقد البنك

 CUP مكتب في - البنك شباك

  المركز الصحي المتعدد االختصاصات

 A /24 شارع ماتيوتي عدد

 الطبي المجمع داخل - الصفراء النقطة

    الصحية المؤسسة خارج المتعاقد البنك

  العيادات الخارجية

 1  تشيليانو نهج كارافوليا 
    الصحية المؤسسة خارج المتعاقد البنك
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  مستشفى سانتيسسمي بياترو و باولو

 بورقوساسيا انيونا كاشينا

 ـ للمستشفى الرئيسي المدخل عند - الصفراء النقطة

    الصحية المؤسسة خارج المتعاقد البنك

  المستشفى داخل المتعاقد البنك

 المركز الصحي المتعدد االختصاصات

   159غاتينارا شارع فرتشلي عدد 

 الرئيسي المدخل عند - الصفراء النقطة

    الصحية المؤسسة خارج المتعاقد البنك

 العيادات الخارجية

 97 , كودجوال قاريبالدي نهج 
    الصحية المؤسسة خارج المتعاقد البنك

 دار الصحة

 فارالو 2نهج االستاذ كالدريني 

 

 الرئيسي المدخل عند - الصفراء النقطة

    الصحية المؤسسة خارج المتعاقد البنك

 العيادات الخارجية

 c 3 ,سكوبالو ميرا نهج
    الصحية المؤسسة خارج المتعاقد البنك

 العيادات الخارجية

  سازيا سيرافلي 17  روما نهج
    الصحية المؤسسة خارج المتعاقد البنك

 العيادات الخارجية

  ماركوني نهج 29 غرينياسكو 
    الصحية المؤسسة خارج المتعاقد البنك

 

 

 

 

 األوروبية الصحية البطاقة 2.10

 

 األوروبي تحاداال في األعضاء الدول جميع في الصحية الخدمات على بالحصول وتسمح البالد أنحاء جميع في صالحة  بطاقة هي

 .E111 القديم الورقي النموذج محل لتحل ، وسويسرا وليختشتين وأيسلندا النرويج في وكذلك ،

 .التخصص عالية مراكز في الرعاية لتلقي الخارج في المجدولة التحويالت حالة في استخدامه يمكن ال

 كل في تقدم نأ يجب والتي ، الضرائب رمز على الشخصية، البيانات إلى باإلضافة حتوي،تو شخصية  بطاقة هي الصحية البطاقة

 . االستشفائية الحمامات وعالجات ، التحاليلو االختصاص طب  فحوصاتاألدوية، وصفات من وصفة

 .الطبيب وصفة مع للصيدلي بها االستظهار يجب
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 عن ناتج سكني رمق آخر في الوطنية الصحة دائرة في المسجلين المواطنين جميع إلى TEAM األوروبية الصحية البطاقة إرسال يتم

 اإليرادات بمكات من نسخة طلب فبامكانه   تمزقها او ضياعهاأو  البطاقة على مواطنال حصول عدم حال في. الضريبي السجل

 .ياالختيار األطفال وطبيب األسرة طبيب وإلغاء اختيار مكتب من أو الضرائبية

  

 

 

  الصحية االجتماعية المساعدات 2.11

 ، المالئم التوجيهو الصحيحة المعلومات تقديم خالل من الحال لضعفاء المعقدة االحتياجات بتلبية فرتشلي الصحية المؤسسة تلتزم
 .للمستخدم مالءمة التدخالت أكثر وتحديد الخدمات إلى الوصول عملية وتبسيط

 :الصحية االجتماعية المساعدات مكاتب

 

 

 الخدمة االجتماعية للمؤسسة
انت أندريامستشفى س -فرشيلي   

21شارع ماريو ابياتي   

0161593503الهاتف   

 13الى س11االربعاء من س  ساعات العمل

 

 

 مقاطعة فرشيلي
13الرقو دجوستي    

 (ج / ص العيادة الخارجية الطابق الخامس)
0161593321الهاتف: /    

 ساعات العمل: من االثنين إلى الجمعة
12إلى  8.30من الساعة   

 

 بلدية فرتشيلي
 5ساحة البلدية 

 0161 596514الهاتف: /
 ساعات العمل: االثنين والثالثاء والخميس والجمعة

 12إلى  9من 
 16إلى  14األربعاء من 

 تشيزاس سانتيا
  سانتيا 10نهج دانتي اليقياري 

 0161  22-936923الهاتف: / 
 8.30من الساعة  2018يوليو  13ساعات العمل: من االثنين إلى الجمعة 

 15.30حتى الساعة 

Protocap Santhià 
 سانثيا - 24 .نهج ماتيوتي

 -0161: 929215الهاتف
 11إلى  9من  2018يوليو  13الساعات: االثنين والثالثاء والجمعة 

Presidio Ospedaliero S.S. بيتر وبول 
مو نإلوريني    Borgosesia - الطابق الرابع  .

0163  20-426719الهاتف:    
صباًحا حتى الساعة  8ساعات العمل: من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

ظهًرا 12:30  
عصًرا 3ظهًرا حتى الساعة  1:30الثالثاء والخميس من الساعة   

 مقاطعة بورجوسيسيا
 الطابق األرضي 20 .إلوريني مو ن 

 0163 02-426701الهاتف: / 
 12:00إلى  9:00ساعات العمل: الثالثاء واألربعاء من الساعة 

 

 

  متعددة الوظائف الصحية قاتينارا
  قاتينارا 159 شارع فرتشلي

 0163 822355الهاتف: /
 ساعات العمل: االثنين واألربعاء

 1:30ظهًرا ومن الساعة  12:30صباًحا حتى الساعة  8:30من الساعة 

 عصًرا 3:30الساعة ظهًرا حتى 
 اظهرً  12:30صباًحا حتى  8:30الثالثاء والخميس والجمعة من الساعة 

 

 عيادات كوجيوال
 كوجيوال - G.Garibaldi n. 97 عبر

 /015 78354الهاتف:  
ومن  12.30إلى الساعة  8.30ساعات العمل: االثنين واألربعاء من الساعة 

 15.30إلى  13.30الساعة 
 ظهًرا 12:30صباًحا حتى  8:30والجمعة من الساعة  الثالثاء والخميس

 

 

 كازا ديال سالوتي فارالو
 فارالو - 2 .عن طريق البروفيسور كالديرني ن

 0163 14-568013الهاتف: / 
 ساعات العمل: من االثنين إلى الخميس

 1:30ظهًرا ومن الساعة  12:30صباًحا حتى الساعة  8:30من الساعة 

 عصًرا 3:30ظهًرا حتى الساعة 
 ظهًرا 12:30صباًحا حتى الساعة  8:30الجمعة من الساعة 

  

 

 سكودالو
 0163 71170الهاتف: /   

ة صباًحا حتى الساع 8:30ساعات العمل: االثنين والجمعة من الساعة 

 عصًرا 3:30ظهًرا حتى الساعة  1:30ظهًرا ومن الساعة  12:30
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 المواطنين وواجبات وحقوق الخدمات لجودة مؤسسةال التزامات .3

  التزامات المؤسسة 3.1

 

 عالية خدمات لتوفير يأساس مطلب هو ، احتياجاتهم لحماية ، المواطنين مع المشتركة االلتزامات تعريف أن  بفرتشلي الصحية المؤسسة تعتقد

 .الجودة

 

 .المنطقة دماتخ إلى D مع إليها المشار تشير بينما ، ىالمستشف  خدمات إلى O بـ إليها المشار المناطق تشير ، التالية الشبكة في

 االستقبال  والوصول سهولة 

 مجال وصف

 الفتات وجود لخال من التجارية والمرافق المكاتب مختلف  الى المرضى/  المواطنين وصول إمكانية ضمان يتم - الوصول

 .األشخاص مع العالقةبو باالستماع أيًضا االهتمام فيها يتم معلومات ونقاط كافية

O-

D 

 لىا الوصول لتسهيل  هاتإزال أو المختلفة النقاط في الموجودة المعمارية الحواجز على بالقضاء نتعهد - المعمارية الحواجز

 .المرضى/  المواطنين قبل من الخدمات

O-

D 

 نظر وجهة من سواء  سنةح حالة في المختلفة الخدمات لتوفير المستخدمة المساحات تكون بحيث أنفسنا نلزم نحن - الرفاهة

 .السالمة أو نظافةال

O-

D 

 .مرئية هويتهم بطاقة لجعل الشركة موظفو يتعهد -  يالهوية التعريف
O-

D 

 .اتالخدم ومخطط المقدمة بالخدمات تتعلق معلومات صفحات هناك الشركة موقع على - الواب موقع
O-

D 

 مساعدتية مسارات سريرية و

 مجال وصف

 ومسارالرعاية ريريالس ومساره المريض مع عالقة/  تواصلية كفاءة امتالك المحترفين من مطلوب - المطلعة الموافقة

 إلىو الشخص لها يتعرض التي الصحية الممارسات بجميع يتعلق فيما علم عن واعية موافقة على الحصول وضمان

 .البديل الى اللجوءإمكانية
O-D 

 

ن تجنبها يع المشغلين ضمان تخفيف المعاناة التي يمكمطلوب من جم - إضفاء الطابع اإلنساني على الممارسات العالجية

 مخصصةالمرافق الحتى بدعم من 

 مستشفى بدون ألم

 العالج اإلنتانجي

 الرعاية التلطيفية / المسكن

O-

D 
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 الصحية الظروف عم تتكيف وجيدة متنوعة غذائية جودة المستشفيات تضمن - االستشفاء أثناء الطعام بجودة االهتمام

 .للوجبات اليومي التنوع إمكانية تضمن مختلفة قوائم بتوفير تلتزم و. للمريض
O 

 

 تتطلب التي لمجاالتا في ، بتوفير  المؤسسة نتعهد ، المؤسسية والهياكل المكاتب مختلف في - الثقافي االختالف احترام

 بوزراء االتصال كانيةإم ،( االستشفاء حالة في) المريض طلب على بناء ، وتقديم الثقافية الوساطة خدمة ، السائدة الضرورة

 .الدينية بالمساعدة يتعلق فيما  المختلفة العبادات

O-D 

 التدابير من لسلةس تنفيذ باستمرار  بفرتشلي الصحية المؤسسة تقوم - المستشفيات داخل العدوىب اإلصابات من الوقاية

 لضمان سيطًرا ًرادو بييمونتي منطقة تلعب. عليها والسيطرة الصحية بالرعاية المرتبطة العدوى من الوقاية إلى الرامية

 .الجدارة حكم عن التعبير خالل من المنفذة التدخالت فاعلية

 

 O-

D 

 الخروج من المستشفى 

 مجال وصف

 ، محددة رعاية تمسارا لتحديد ، المسؤولين للمرضى ضرورية تعتبر التي الحاالت في المهنيون يلتزم - التكامل مسارات

 .واألقاليم المستشفيات خدمات شبكة مع بالتعاون

 

O-

D 

 المحلية الخدمات مع ةالتنظيمي اإلجراءات تعزيزل قساماال جميع بتبني  ةمؤسسال تلتزم - المستشفى من المحمي الخروج 

 .المرضى/  للمواطنين الرعاية استمرارية ضمان أجل من ، القائمة

 

O-

D 

 تضمن. النهائية لةالمرح في للمرضى المناسبة الرعاية طرق بتحديد المستشفيات تلتزم - الحياة نهاية مرحلة احترام

 .الخصوصية باحترام يتعلق فيما عائلته وأفراد للمتوفى مخصصة مساحة المستشفيات

 

O 

 المواطنين / المرضىالى  ع استماالطرق

 مجال وصف

 في النظر مع خليًادا منظمين متطوعين وجود بتشجيع نتعهد ، المؤسسية والهياكل المكاتب مختلف في - الفعالة المشاركة

 .التعاون طرق

O-

D 

 مع تجربتهمب يتعلق فيما المواطنين وتقييمات التصورات حول مسوحات بإجراء ةلمؤسسا تتعهد - الجودة مسوحات.

 .لهم تقدم لتيا الخدمات

O-

D 

 ، الشكاوى ذلك في بما ، التقارير جمع يسهل خاللها من التي الطرق عن باإلفصاح الشركة تتعهد - التقارير إلى االستماع
O-

D 
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 .المقدمة الخدمات لتحسين التحليالت إجراء أجل من

 

 

 

 

 

 مؤشرات الجودةمعاييرو 3.2

 

 
ً من الشركة على تحسين تشجع  .القابلة للقياسوخالل نظام الضمانات ومعايير الجودة الموثقة  جودة الخدمات الصحية للمواطنين ، وأيضا

 .ةاتيجي للشركاإلستر تقوم وحدات التشغيل بالمستشفى والخدمات الصحية المحلية كل عام بمتابعة أهداف تحسين الجودة بما يتفق مع التخطيط

 .الل مؤشرات يتم رصدها باستمرار ويمكن مقارنتها مع مرور الوقتيمكن قياس أهداف الشركة من خ
جعية ونظام المراقبة لتقديم التي تم التعهد بها والمعايير المر كل وحدة تشغيلية ، يتوفر اإلجراء الذي يصف األنشطة التي تضمن االلتزامات في

 .األدلة

 

 

 

 

 

 

حجم 
 الجودة

 

ID 
 قائمة الخدمات

 

 مؤشرات

 
 معيار

 

 

 

 شفافية

 

TR1 
الموظفين  على  التعرف

الذين يؤدون الخدمة 
 للعموم

يجب تجهيز موظف المكتب 

 األمامي 

بعالمة تعريف تمكن المستخدم 

 من التعرف عليه

من الموظفين لهم بطاقات  100%

 للتعرف عليهم

 

TR2 

 
توافر معلومات عن 
األنشطة التي تقوم بها 
هياكل / خدمات 

ةمؤسسال  

 
في متناول المعوقين موقع االنترنت  

 

متطلبات انترنت حسب موقع 
 )قانون 2004 جانفي9قانون 

Stanca) 

 

 

 

 أنسنة

 

UM

1 

 

الحضور المستمر ألحد 
أفراد األسرة بجوار الطفل 
في المستشفى ، وتوفير 
األثاث المناسب  من اجل 

 راحته

 
توفير األثاث المناسب لبقية أفراد 

 األسرة

 

المناسب توفير سرير من األثاث 
لراحة افراد عائلة األطفال في 

 المستشفى

 

UM

2 

الوساطة الثقافية واللغوية 
 لألجانب

 ينالثقافي يطيينتوفر خدمة الوس
ينواللغوي  

وجود الوسيط الثقافي اللغوي 
 في حالة الضرورة

 

 

 

 
سهولة الوصول ، 
 التوقيت ، الفعالية

 

 

AC1 

 
المعلومات المتعلقة  رتوف

 بمدة االنتظار وقت االنتظار

 
معرفة مد ة  االنتظار متاحة على  

 موقع  انترنت للمؤسسة

لتمتع نتظار مدة اال معرفةتتوفر
المرضى الداخليين والمرضى 

الذين يخضعون  الخارجيين
 خدماتبال للمراقبة اإلقليمية
  الصحية

 

AC2 نسخة مصدقة من االدالء ب
 السجل الطبي

نسخة مصدقة من السجل االدالء ب
في المواعيد المحددة  الطبي

 حسب الفانون الجاري

 
أيام من الخروج من  7في غضون 

 المستشفى
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AC3  و الفتات وجود
عالمات اتجاه 

لمساعدة 
المستخدم  
على التوجه 
لكافة هياكل 

خدمات 
 المؤسسة

 
ومفهومة فعالة الفتات  

عند مدخل المبنى يجب أن 
الفتات عامة صحيحة  يكون هناك

لتوجيه المستخدمين إلى 
 الخدمات الموجودة في المبنى
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 المواطنين حقوق 3.3

 .الوطنية الصحة خدمة من المقدمة الصحية الرعاية تلقي •

 .والدينية والفلسفية الثقافية وقناعاته الشخص كرامة واحترام ، السالمة ظروف في ، ورعاية مساعدة •

 .المساعدة برامج ومختلف االنتظار وأوقات ، الوصول وأساليب ، باألداء المتعلقة المعلومات جميع تلقي •

 .المتاحة الصحية والعالجات التشخيص عن و الصحية الحالةعن وصحيحة وواضحة سريعة معلومات على الحصول •

 .والعالجية والتشخيصية والتمريضية الطبية الممارسات أثناء والخصوصية الحميمية احترام •

 .األلم على السيطرة عالجات تلقي في الحق •

 .المستشفى في العالج أثناء األسرة أفراد أحد  حضور في الحق •

 وملياساعة في  24 معه والديه حظور فيلمستشفی اجه في إدرا مت ذيلا لفطلا قح •

 . شكوى أو مطالبة تقديم في الحق •

 المواطنين واجبات 3.4

 

 .اإلمكان قدر فعالة أنشطتهم جعل أجل من الصحيين المهنيين نحو والعدالة التعاون من قدر أقصى توفير• 

 .الصحيين المهنيين قبل من المقدمة المؤشرات مع سلوكال بتكييف االلتزام• 

 حجم الجودة

 

ID 
 قائمة الخدمات

 

 مؤشرات

 
 معيار

 

 

 

 

 

 

 
سهولة الوصول ، 
 التوقيت ، الفعالية

 

AC4 

 
مفتوحة للمستخدمين 

متاحة في أوقات 
 للعموم

 
الوصول أو االتصال عن طريق امكانية 

خالل للخدمة المرغوب فيها الهاتف 

 عمومساعات العمل المتاحة لل

المعلقة )على شبكة اإلنترنت أو 

ا خارج القسم (  

 
يجب أن تكون الخدمة متاحة 

 دائًما في األوقات المشار إليها *

 

 

AC5 

 

سهولة الوصول إلى االختبارات 
التشخيصية للمرضى الذين 
 يعانون من األورام المشتبه بها

 
للمرضى الذين يشتبه في يحق 

ورمهم الحصول على إعفاء مؤقت 
إلجراء االختبارات التشخيصية  048

 الالزمة مجانًا

 048يتم إصدار اإلعفاء المؤقت 

لجميع المرضى الذين يشتبه في 
ورمهم إلجراء االختبارات 

التشخيصية الالزمة لغرض 
االستبعاد / التشخيص 

 التشخيصي المجاني
 CAS لالورام عبر مكتب 

 

AC6 

 
 عالج األلم واحتواء المعاناة

 
التدخل في الوقت المناسب للتحكم 

 في األلم

 
ساعات  3تدخل الطبيب خالل 

 من اإلبالغ عن األلم

 

 
الحماية 
واالستماع 

مراقيةوال  

 

TAV1 

 
رد مكتوب من الشركة على 

 شكاوى المستخدمين

 
 مدة اجابة المؤسسة على الشكوى 

 30 ضمان اإلجابة في غضون
يوًما ، باستثناء الحاالت ذات 

 الخصائص المعقدة

 

TAV2 

مسح استقصاء رضا  
 لمستخدمينا

 
رضا  عن  استطالعالقيام بعملية 

لمستخدمين ا  
نتائج عن وجود تقرير سنوي 

  المسح
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 .الهياكل داخل الموجودة والمفروشات والمعدات البيئات وكذلك ، السارية القواعد احترام• 

 .لنظافةا اداب و الصحية اللوائح إلى باإلضافة ، بها المعمول باالقامة المتعلقةو الصحية األنشطة ساعات احترام• 

 .الموظفين مع العالقة في الجيد سلوكال قواعدال احترام• 

 وال الهياكل يف ضيوف هم الذين اآلخرين للمواطنين الراحة وعدم االضطراب من حاالت تخلق أن يمكن التي السلوكيات تجنب• 

 .المستشفى غرف في التجمعات تجنب سيما

 .للجميع صحية بيئة على والحفاظ اآلخرين واحترام التدخين حظر احترام• 

 .الجميع صحة لحماية المستشفى في أقاربهم لزيارة سنة 12 عن أعمارهم تقل الذين األطفال جلب تجنب• 

 نيرخآ صشخاأ جعاإزلی إ ؤديبة حتی ال يذمهوقيقة ديقة طرلصحية باعاية رلا قفرفي م وللمحما فلهاتا مادستخا• 

 

 

 مؤسسةال التزامات تقييم وطرق المواطنين حقوق حماية أدوات .4

 اإلدارية األعمال إلى الوصول 4.1

 بموجب نشرها ةالعام اإلدارات على يتعين التي البيانات أو المعلومات أو المستندات طلب في شخص أي حق هو المدني الوصول

 يمارسه أن يمكن قح المدني الوصول". الشفافة ةاإلدار" قسم في متاحة بعد تكن لم  ما اذا ، 33/2013. رقم التشريعي المرسوم

 أو علوماتم أو مستندات طلب شخص ألي يحق. الشفافية مدير إلى الطلب توجيه يجب. حافز إلى يحتاج وال حق وهو ، شخص أي

" الشفافة اإلدارة" قسم في نشرها اإلدارة أغفلت التي ، 33/2013. رقم التشريعي المرسوم بموجب إلزاميًا نشرها يكون بيانات

 .للمؤسسة اإللكتروني الموقع على

 مسؤولة عن الشفافية

  بونيتو دي جوفاني المهندس

 :والمقدم خاص بشكل المعد النموذج على الطلب تقديم يمكن

 aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it: العنوان على اإللكتروني البريد طريق عن• 

 ASL VC، C.so Mario Abbiate 21، 13100 الشفافية عن مسؤول: العنوان على العادي البريد طريق عن• 

Vercelli؛ 

 210284 0161. ن إلى الفاكس طريق عن• 

 .C.so Mario Abbiate 21 Vercelli في الموجود ، ASL VC بروتوكول مكتب في مباشرة• 

 

 

 

 الخدمات جودة فحص طريقة 4.2

 

 

 للتحسين خدمالمست إلى لالستماع أدوات وفرتو قدمهات التي الخدمات حول معلومات واسعة بطريقة الصحية المؤسسة وفرت

 .للمؤسسة المستمر
 :منهجي بشكل التالية األدوات تبني يتم ، الغاية لهذه تحقيقا
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 المستشفى نم الخارجين لجميع المقدمة المتلقاة الخدمة يرضي بما االستبيانات خالل من والمقترحات التقييمات جمع• 

 ؛ السنة من محددة فترة في المحلية الخدمات لمستخدمي والمقدمة
 .واالقتراحات والثناء والشكاوى للتقارير منهجي وتحليل جمع• 

 .الخدمات لتحسين ملموسة مقترحات تظهر أن يمكن ، URP إلى المواطنين من الواردة التقارير تحليل من 


