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الكليات والمعاهد الطبية ﻹعطائهم الفرصة للحصول على الخبرة الضرورية لممارسة ﻣهنة
الطب .إن اعطاء الفرصة والمكان لهؤﻻء الخريﺠين والخريﺠات هو لغرض حصولهم
على الخبرة الكافية للقيام ﺑعملهم في المستقبل على افضل شكل .عندنا ايضا ﻣن الطﻼب
الذين يقوﻣون ﺑالتطبيق العملي في اختصاصاتهم الطبية ﻹكمال الدراسة و الحصول على
الشهادة .
نحن نثمن ونقدر تعاونك في إعطاء هؤﻻء الخريﺠين والخريﺠات الﺠدد الفرصة لتواجدهم
ﻣعنا اثناء المعاينة الطبية،سوف يسألك طبيبك إن كنت تسمح له ﺑالبقاء خﻼل الفحص أم ﻻ .
لك عزيزي المراجع و المراجعة كل الحرية في أن تقبل أو ترفض ذلك.
اعطاء وتبادل المعلوﻣات الكترونيا
يقوم طبيب العائلة ﺑتبادل المعلوﻣات والبيانات الطبية ﻣع الﺠهات الطبية ذات اﻻختصاص
والتي تطلب تلك البيانات والمعلوﻣات ،سوف يطلب الطبيب أو الطبيبة ﻣوافقتك الشخصية
على إعطاء المعلوﻣات للمؤسسات الطبية اﻻخرى ،ﺑدون ﻣوافقتك لن يكون هناك أي إعطاء
للبيانات والمعلوﻣات الطبية.
الشكاوي واﻹقتراحات
يحاول اﻷشخاص الذين يعملون في العيادة ﻣساعدتك ﺑأكبر قدر ﻣمكن  ،لكن قد تكون
هناك حاﻻت قد ﻻ تكون فيها سعيدا أو راضيا عن أداء الطبيبة أو أحد المساعدين ﻷي سبب
ﻣن اﻷسباب  .في هذه الحالة يكون لك الحق في تقديم شكوى رسمية الى العيادة وتشرح
أسباﺑك لكتاﺑة هذه الشكوى .للحصول على إستمارة الشكاوي هناك طريقتان:
• طلب استمارة الشكوى ﻣن إستعﻼﻣات العيادة.

• الحصول على اﻻستمارة ﻣن خﻼل الصفحة اﻻلكترونية للعيادة.
ﺑعد وصول الشكوى إلينا سوف نقوم ﺑدراسة الشكوى ﺑﺠدية وﻣعالﺠة الشكوى وسوف تقوم
العيادة ﺑاﻻتصال ﺑالمشتكي و إﺑﻼغه ﺑالنتائج .في حالة عدم إقتناع المشتكي ﺑإجاﺑة العيادة
الطبية يستطيع رفع نفس الشكوى الى ﻣؤسسة الشكاوى الصحية المعروفة( stichting
eerstelijnszorg, SKGE). geschillen & klachten
تستطيع الحصول على استمارة الشكاوي للمؤسسة عن طريق الصفحة اﻻلكترونية
.www.skge.nl/klachten-indienen:
تستطيع اﻻتصال ايضا ﺑقسم الشكاوي في هذه المؤسسة عن طريق الرقم 0880229190

أوقات الدوام
تكون العيادة ﻣفتوحة أيام العمل ﻣن الساعة الثاﻣنة صباحا الى الساعة الخاﻣسة ﻣساءا.
اوقات اﻻستراحة :
10.45 -10.30
13.30 -12.00
في اوقات اﻻستراحة ﻻ نستطيع التحدث اليك في اﻻستعﻼﻣات وﻻ نستطيع اﻻجاﺑة على
المكالمات التلفونية .في حالة الضرورة أو الطوارئ تستطيع اﻻتصال على الرقم الموجود
لحاﻻت الطوارئ فقط .
للحصول على ﻣوعد ﻣع طبيب العائلة أو اﻻستفسارعن نتائج الفحوصات تستطيع اﻻتصال
في اوقات الدوام العادية .لطلب زيارة طبيب العائلة لمنزلك في نفس يوم اتصالك يﺠب ان
يكون الطلب قبل الساعة العاشرة والنصف صباحا.
تقوم اﻻستعﻼﻣات ﺑإستﻼم عينات اﻹدرار(البول) لغرض الفحص حتى الساعة العاشرة
والنصف صباحآ فقط.
ﻻيﺠوز التكلم في اﻻستعﻼﻣات عن المعلوﻣات الطبية وتفاصيلها وذلك لحماية الخصوصية
والسرية في تلك المعلوﻣات.

طلب الوصفة الطبية )(herhaalrecepten
يكون طلب الحصول على الوصفة الطبية عن طريق احدى الطرق التالية:
• الصفحة اﻻلكترونية للعيادة
• عن طريق التلفون ،اختيار رقم ٢
• تسليم علبة الدواء الفارغة عند العيادة الطبية أو عند صيدلية فيورستين
)(vuursteenتستطيع استﻼم الدواء ﺑعد ثﻼثة أيام ﻣن الصيدلية .
اﻻتصال عن طريق اﻻنترنيت
لﻼسئلة العاﻣة تستطيع اﻻتصال ﺑنا عن طريق ﺑريدنا اﻻلكتروني .يﺠب أن ﻻ يتضمن السؤال
ﻣعلوﻣات ﻣوثوقة أو خاصة جدا،ﻷننا ﻻ نﺠيب على تلك اﻻسئلة عن طريق البريد
اﻻلكتروني .تستطيع أن تسأل اﻻسئلة الطبية عن طريق اﻻستشارة اﻻلكترونية والموجودة
على صفحتنا اﻻلكترونية والتي تسمى E-consult.

