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الخاضع لعالج نفسي للبالغين

في هذه النشرة ،ترغب خدمة الطب النفسي في منطقة
وسط الدنمارك أن تزودك بمعلومات عن حقوقك كمريض.
ونأمل أن تجد في هذه النشرة إجابات على أي أسئلة قد
تكون لديك حول العالج .كما توضح هذه النشرة أين
يمكنك العثور على معلومات إضافية.

وفي النشرة يمكنك أيضًا أن تطلع على كيفية تقديم
الشكاوى ،إذا لم يكن العالج مُرضيًا بأي شكل من
األشكال.
ً
إضافة إلى ذلك ،يمكنك العثور على معلومات حول األمراض
النفسية المختلفة على موقع الويب المعني بالطب النفسي:
.www.psykiatrien.rm.dk
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عزيزي المريض

وقد قررنا عدم اإلشارة إلى أي قوانين أو لوائح خاصة،
ألنها تتغير في كثير من األحيان .ولكننا نشير ،بدالً من
ذلك ،إلى مواقع ويب تضم قواعد مُحدَّثة.
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جهة االتصال

ال ُمرافق

باعتبارك مريضًا ،سيتم تعيين جهة اتصال لك من القسم/الفرع
الذي لك عالقة به .وسيتم إصدار بطاقة اتصال لك بها اسم جهة
االتصال التي يمكنك االتصال بها ورقم هاتفها.

يحق لك أن يرافقك قريب أو شخص آخر في االستشارات
المتعلقة بالعالج وما شابه.

يكمن دور جهة االتصال الخاصة بك في المساعدة على
ضمان استمرارية عالجك ومساعدتك في الحصول على
إجابات عن كل أسئلتك.

ومع ذلك ،قد يقرر متخصصو الرعاية الصحية عدم
منحك هذا الحق إذا كانت هناك أية مصالح عامة أو
خاصة مهمة ولها تأثير يفوق مراعاتك كمريض .أما إذا
رفضت ،فسيتم تقديم تبرير شفهي لك ،ويمكنك أيضًا أن
تطلب تبريرً ا مكتوبًا.

العمل مع أقاربك
تحرص خدمة الطب النفسي في منطقة وسط الدنمارك
على العمل مع أقاربك في األمور المتعلقة بعالجك .ولكن
قرار إشراك أقاربك في مسار عالجك أو عدم إشراكهم
متروك لك ،ويجب أن تمنح موافقتك على ذلك..
ومع ذلك ،فمن الممكن أن يقوم فريق العمل ،بدون
موافقتك ،بإخبار أقاربك بأمور عامة متعلقة باألمراض
النفسية والعالج ،ويمكن أيضًا أن يخبرهم أين يمكنهم
الحصول على الدعم والمساعدة.

حق الحصول على معلومات حول مرضك وعالجك
يحق لك الحصول على معلومات حول حالتك الصحية
ومرضك وخيارات العالج المتاحة لك .يجب أيضًا
إخبارك بمعلومات حول مخاطر العالج وآثاره الجانبية
المحتملة وبأية عواقب قد تنجم في حال عدم رغبتك في
الخضوع للعالج .ويحق لك أيضًا الحصول على معلومات
حول نتيجة عالجك.
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إن رفض مثال طلبك بشأن الحصول على جليس مساعد
ليحضر معك االجتماع للنظر في قضيتك فيمكنك االتصال
بدائرة الشكاوى التي تراقب التزام مديرية الصحة في
وسط يوالند  Region Midtjyllandبالقانون .دائرة
الشكاوى ليست هيئة قضائية للشكاوى ولذلك فهم يقررون
إن كانوا سينظرون في القضية.

خطة العالج
عندما يتم إيداعك المستشفى ،يبدأ فريق العمل خطة
عالج مؤقتة خالل ال  24ساعة األولى .والمقصود
بخطة العالج المؤقتة هي خطة ذات اعتبارات تشخيصية
موجزة أو تشخيصات قائمة على المالحظة ،باإلضافة
إلى الفحوصات والعالج .يجب وضع خطة العالج خالل
أسبوع واحد.
إذا كنت تتلقى عالج العيادات الخارجية أي بدون إقامة في
المستشفى  -فسيكفل لك فريق العمل إعداد خطة عالجك
بحلول ثاني استشارة لك على أقصى تقدير.

نتائج الفحص غير الطبيعية
التغير الملحوظ في حالة المريض
التغيرات في إستراتيجية العالج العامة
التغيرات في تشخيص /تشخيصات حالة
المريض
التشخيص الكامل
إن أمكن ،فسيتعاون معك فريق العمل بشأن خطة عالجك.
سيتم إعطاؤك نسخة من خطة العالج خاصتك ،إال إذا
كنت ال تريد الحصول على واحدة.

تقرير المصير والموافقة المبنية على العلم
يجب أن تمنح موافقتك المبنية على العلم قبل بدء عالجك.
عندما تمنح موافقتك ،يجب على الشخص المسؤول عن
عالجك أن يقدم لك في بداية األمر معلومات مفصلة حول
مرضك وعالجك .وعلى أية حال ،يمكنك أن تطلب عدم
تقديم هذه المعلومات لك .يجب أيضًا تقديم معلومات لك فيما
يتعلق بالعواقب التي قد تنجم في حالة عدم رغبتك في بدء
العالج .يمكنك سحب الموافقة في أي وقت.
ومع ذلك ،فهناك استثناءات للشرط الخاص بمنح موافقتك
المبنية على العلم:
إذا كنت في حالة مهددة للحياة تستلزم عالجً ا فوريًا
ويتعذر عليك منح موافقتك المبنية على العلم ،فسيتم
عالجك بدون موافقتك.

ما تعاني منه
خيارات العالج المتاحة
المضاعفات المحتملة واآلثار الجانبية التي قد
تنجم عن الفحص أو العالج
الخيارات المتاحة للوقاية والرعاية
العواقب المحتملة التي قد تنجم إذا كنت ال
ترغب في تلقي العالج
النتائج المتوقعة للعالج
بالنسبة للمرضى الذين يفتقرون دائمًا إلى القدرة على منح
موافقة مبنية على العلم ،فإنه يمكن حينئذ منح الموافقة
المبنية على العلم من قبل أقرب األقرباء أو الوصي.
يسمح قانون الرعاية النفسية الدنماركي ،بموجب
شروط خاصة معينة ،بحرمانك من حريتك وبدء
عالجك في جناح الطب النفسي بدون موافقتك المبنية
على العلم .ويسمح القانون أيضًا باستخدام شكل
آخر من أشكال اإلكراه .ال تنطبق هذه القواعد إال
على األفراد المصابين بالجنون أو مَن يعانون من
حالة مماثلة .تتضمن أمثلة التدخل اإلجباري إيداعك
المستشفى عنوة أو حرمانك من حريتك أو عالجك
باإلكراه .ويعني التدخل اإلجباري التدخل بدون
موافقتك .وعمومًا ،ال يمكن استخدام القوة إال بعد أن
يتم كل شيء ممكن للحصول على موافقتك ،ويكون
ذلك دائمًا وف ًقا لمبدأ استخدام الحد األدنى من القوة،
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تتم مراجعة خطط العالج في ضوء العوامل
التالية:

يجب أن تحصل على معلومات حول:
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ما يعني أن فريق العمل لن يستعمل أية قوة تتجاوز
الضرورة القصوى مع إيالء االعتبار الالزم لعالجك.
توجد شروط صارمة تتعلق باستخدام القوة ،ويكون
للمرضى الذي يتم التعامل معهم بالقوة حقوق خاصة؛ منها
على سبيل المثال ،تعيين مستشار لهم.

مستشار المريض
سيتم تعيين مستشار لك إذا كنت معرضًا ،أثناء إيداعك
بالمستشفى ،الستعمال القوة .تعين اإلدراة المستشار
الخاص بالمريض .يجب على مستشار المريض أن يقوم
بزيارتك بأسرع ما يمكن ،ويكون ذلك قبل مرور 24
ساعة من استخدام القوة معك ،ويتبع ذلك زيارات لمرة
واحدة كل أسبوع على األقل.
ويجب على مستشار المريض أن يسدي لك النصح
والمشورة بشأن كل األمور المتعلقة بإيداعك في المستشفى
وإقامتك وعالجك فيها .یمكن أن یساعدك المستشار أیضًا
في تقدیم شكوى إذا کنت بحاجة إلی ذلك.

االلتزام بعدم إفشاء المعلومات
فريق العمل ملزم بعدم إفشاء أي معلومات .وكقاعدة عامة،
ال يجب عليهم نقل معلومات خاصة بصحتك أو معلومات
شخصية أخرى تخصك بدون موافقتك .يلتزم األقارب
أيضًا بعدم اإلفصاح عن المعلومات.

نقل المعلومات والحصول عليها
كقاعدة عامة ،ال يمكن نقل المعلومات إال بعد موافقتك .فيما
يتعلق بنقل المعلومات المتعلقة بالعالج وما بعده .فتكفي
الموافقة الشفهية .يجب منح الموافقة خطيًا على أال تكون
سارية إال لعام واحد من أجل نقل المعلومات ألغراض
بخالف العالج .يمكنك كذلك سحب الموافقة في أي وقت.
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توجد حاالت ال تلزم فيها موافقتك المسبقة:
 1إذا كان من الضروري نقل معلومات إلى فريق
العمل المعني بعالجك أو فريق العمل المعني
باستمرارية عالجك.
 2إذا كان ينبغي كتابة خطاب السماح بالخروج من
المستشفى إلى الممارس العام المتابع لحالتك أو
المختص الذي أحالك إلى العالج بالمستشفى.
 3إذا كان ينبغي نقل المعلومات إلى طبيب كان مشتر ًكا
في عالجك مسب ًقا.
 4إذا كان ينبغي نقل المعلومات إلى طبيب مشتر ًكا في
عالجك مسب ًقا.
 5إذا كان نقل المعلومات ضروريًا من أجل مصلحة
مشتركة أو ألسباب لها اعتبارات هامة تتعلق بك أو
بآخرين.
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إذا كان القانون يشترط ذلك.

 7إذا كان نقل المعلومات ضروريًا لتمكين السلطة
العامة لتنفيذ مهام إشرافية ورقابية .باعتبار أنك
مريضًا ،يجوز لك بصورة فعالة الرجوع عن نقل
المعلومات الواردة في البنود من  1إلى .4

 1الحصول على المعلومات الصحية اإللكترونية
المتعلقة بالعالج.
 2الحصول على المعلومات الالزمة ألسباب تبدو
جليًا أنها مصلحة مشتركة أو العتبارات ذات
أهمية تتعلق بك أو بآخرين.
يجوز لك باعتبارك مريضًا أن تتراجع بقوة عن نقل
المعلومات الواردة في البند .1
يمكنك أن تتقدم بشكوى إلى الهيئة الدنماركية لسالمة
المرضى إذا كنت تعتقد أنه قد تم نقل معلومات صحية
خاصة بك أو تم الحصول عليها بشكل خاطئ.

حق الوصول إلى المستندات
من حقك الوصول إلى المستندات الموجودة في السجالت
الطبية الخاصة بك .هذا يعني أنه يحق لك االطالع على
سجالتك الطبية ويمكنك أيضًا الحصول على نسخة منها.
يمكنك أن تطلب الوصول إلى المستندات من موظف
الرعاية الصحية أو الجهة التي لديها سجالتك الطبية
في المستشفى .يجب معالجة طلبك بالكامل للوصول إلى
المستندات

تضم السجالت الطبية معلومات بما فيها:
التشخيص
تقدم المرض
نتائج الفحوصات
المراسالت مع الممارس العام والجهات
العامة ،وربما أيضًا أقرب األقرباء
بالنسبة لمدخالت السجالت لما قبل  1يناير  ،2010فقد
يكون حق الوصول إلى المستندات محدو ًدا إذا كانت هناك
اعتبارات مهمة متعلقة بك أو بآخرين تحتم ذلك.
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الحصول على المعلومات:
قد يلزم الحصول على معلومات عنك فيما يتعلق بالعالج.
وكقاعدة عامة ،فإن موافقتك مطلوبة غير أن هناك حاالت
يمكن الحياد فيها عن:

في غضون سبعة أيام عمل بعد تسلمه .وإذا واجهت رفضًا
كليًا أو جزئيًا ،فحق لك معرفة السبب والحصول على
التوجيه حول كيفية تقديم شكوى.

السجالت الطبية اإللكترونية (سجالتي الطبية)
باستخدام توقيعك الرقمي ،NemID/يمكنك تسجيل
الدخول إلى موقع الويب  www.sundhed.dkبنفسك
والعثور على سجالتك الطبية إلكترونيًا .وسجالتك
الطبية هي مجموعة مكونة من جميع السجالت الطبية
عنك التي تم جمعها من جميع المستشفيات الدنماركية
العامة والممارسين العموميين باإلضافة إلى معلومات
مثل تفاصيل األدوية ونتائج االختبارات المعملية وما إلى
ذلك .ويمكنك االطالع على المعلومات المتعلقة بك بعد
استخراجها بـ  14يومًا .هذه الفترة الزمنية البالغة  14يومًا
هي لمنح األطباء وق ًتا إلخبارك بنتائج الفحوصات والعالج.
وقد يكون من الصعب فهم السجالت الطبية؛ نظرً ا ألنها
أداة مخصصة لمتخصصي الرعاية الصحية .وإذا كنت
تريد أن تفهم ما بها ،فمن الممكن أن يساعدك فريق
العمل بشرح محتوياتها لك .في هذه األثناء ،ال تتوفر كل
المعلومات الموجودة في سجالتك لك في سجالتك الطبية.
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المترجم الفوري
يمكن االستعانة بمترجم فوري إذا لزم األمر حتى تتمكن
من فهم المعلومات المقدمة لك والتي لها صلة بعالجك.
ويحدد فريق العمل ما إذا كان من الالزم االستعانة بمترجم
فوري ،ويجب أن يتخذ فريق العمل ترتيباته لتوفير
مترجم فوري .لن يتوجب عليك أن تدفع أجرً ا مقابل توفير
المترجم الفوري.

طريقة تقديم الشكاوى

إذا كانت هناك أمور ال ترضيك ،يمكنك أوالً أن تتصل
بفريق العمل أو رئيس القسم الذي تعا َلج فيه ،أو يمكنك
االتصال بإدارة الطب النفسي واإلدارة االجتماعية بمنطقة
وسط الدنمارك.
إذا كنت تريد تقديم شكوى متعلقة بالعالج المهني أو
انتهاك حقوق أحد المرضى ،فيمكنك أن تقدم الشكوى
إلى الهيئة الدنماركية لسالمة المرضى .عن طريق
 .www.borger.dkولتقديم شكوى ،يجب عليك تعبئة
استمارة متاحة على الموقع  www.borger.dkتحت
عنوان Sundhed og sygdom/Klage over
sundhedsvæsenet/Klage over brud på
"( patientrettighederالصحة و والمرض  /تقديم
شكوى بشأن الخدمة الصحية  /تقديم شكوى بشأن انتهاك
حقوق المريض").
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المجلس القانوني للمرضى النفسيين
في الشكاوى المتعلقة بحاالت التدخل القسري التي حدثت
أثناء إيداع المريض جناح الطب النفسي بالمستشفى .ويعني
التدخل اإلجباري التدخل بدون موافقتك .يمكنك أن تتقدم
بشكوى إلى المجلس القانوني للمرضى النفسيين إذا كان
قد تم التعامل معك بقوة أثناء إيداعك جناح الطب النفسي
بالمستشفى .ال توجد متطلبات خاصة لصيغة الشكوى.
يمكنك أن تقدمها بشكل شفهي أو كتابي .يجب إرسال
الشكوى  -ربما من خالل مستشار المريض الخاص بك
 إلى وحدة العالج التي ُتعا َلج بها .يتعين على الوحدة بعدذلك أن تتأكد من إيصال تلك الشكوى إلى المجلس القانوني
للمرضى النفسيين.
يمكنك أيضًا الحصول على المساعدة في إرسال الشكوى
من مكتب خدمات المرضى بمنطقة وسط ميتييالند.

مكتب خدمات المرضى
في مكتب خدمات المرضى ،يمكنك الحصول على النصح
والمشورة بخصوص حقوقك كمريض في الخدمة الصحية.
ويمكن لمكتب خدمات المرضى أيضًا مساعدتك في تقديم
شكوى إذا كانت هناك أمور ال ترضيك.
ومكتب خدمات المرضى مستقل عن المنطقة فيما يتعلق
بالتوجيه المحدد الذي يقدمه كمريض .وفريق العمل بمكتب
خدمات المرضى ملزم بعدم إفشاء المعلومات ،ولن يتصل
بأقسام المستشفى أو ما شابه بدون موافقتك.

إذا تم ارتكاب أخطاء بشأن الفحص الخاص بك أو رعايتك
أو إذا تعرضتَ إلى خطر معين جراء جرح ،فهذا يُع ّد
ضررً ا غير متعمد .ويمكنك اإلبالغ عما حدث لك عن
طريق استخدام موقع الويب  .www.dpsd.dkوإليك
طريقة إدراج ما حدث لك في قاعدة البيانات الخاصة
باألضرار غير المتعمدة .وبالتالي سيرسَ ل تقريرك إلى
القسم في المستشفى التي وقعت بها التجربة .يقوم القسم
حينئذ ببحث ما يمكن عمله من أجل عدم حدوث شيء من
هذا القبيل مرة أخرى .يُرجى العلم بأن القسم غير ملزم
بالرد عليك.
وإذا كان موظفو الرعاية الصحية أو المسعفون أو غيرهم
لهم عالقة بالضرر غير المتعمد ،فإنهم يكونون ملزمين
باإلبالغ عن ذلك .يحتوي موقع الويب الخاص بالهيئة
الدنماركية لسالمة المرضى على مزيد من المعلومات
حول كيفية استخدام تقارير األضرار غير المتعمدة لتحسين
سالمة المرضى.

رابطة تعويضات المرضى
يوجد برنامج تعويضات ممول عام يشمل كل المرضى.
ويغطيك هذا البرنامج إذا أصبت أثناء عالجك.
تكمن مهمة رابطة تعويضات المرضى في ضمان حصول
المرضى على التعويض الذي يستحقونه من الناحية
القانونية.
ولن تتحمل أي مصاريف لقاء التقدم بطلب للحصول على
تعويض.

حق إجراء التشخيص السريع
يحق لك ،كمريض ،أن تتلقى تشخيصًا خالل شهر واحد
متى كان ذلك ممك ًنا من الناحية الفنية .وإذا لم يكن ممك ًنا
إجراء تشخيص لك خالل شهر واحد ،فسيتعين منحك
خطة للتشخيص .يجب أن تتضمن الخطة معلومات عن
وقت ومكان
إجراء الفحوصات التي تتوقع المستشفى االحتياج إلى
إجرائها من أجل مزيد من التشخيص لحالتك.

حقوق المرضى في خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب وآبائهم

ماذا لو حدث خطأ ما؟

حرية اختيار المستشفيات
إنك تتمتع بحرية اختيار المستشفيات في الدنمارك.
ومع ذلك ،قد تتقيد حرية اختيارك ألسباب تتعلق بالقدرة
االستيعابية للمستشفى المستقبلة .إذا كانت لديك أي أسئلة
متعلقة بحريتك في اختيار المستشفيات ،فيرجى التواصل
مع مكتب خدمات المرضى.

الحق الممتد في العالج.
بشكل عام ،يحق للمرضى أن يختاروا العالج في مستشفى
خاص إذا كان وقت االنتظار في المستشفيات الممولة من
القطاع العام يتجاوز شهرً ا واح ًدا .و هناك اتفاقية مبرمة
بين المستشفيات الخاصة ومنطقة ميتييالند بشأن عالج
المرضى الذين من المحتمل أن يظلوا قيد االنتظار لمدة
شهر واحد أو أكثر.
ويكون أمام المنطقة ثمانية أيام عمل كحد أقصى بعد تسلم
اإلحالة إلخطار المريض بما إذا كانت المنطقة قادرة على
توفير العالج له خالل شهر واحد .وإذا لم تكن قادرة على
ذلك ،فيجب حينئذ إخطار المريض بأنه يمكنه اختيار
مستشفى خاص في إطار االتفاقية.
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يرجى زيارة موقع الويب  ،sundhed.dkأو التواصل
مع مكتب خدمات المرضى.

االنتقال إلى المستشفى والرجوع منها.

"االنتقال إلى المستشفى والرجوع منها" التي تنشرها
منطقة ميتييالند .ویمكنك الحصول علی نسخة من الكتیب
في المكان الذي تتلقى فيه العالج أو العثور عليها على
اإلنترنت في .www.psykiatrien.rm.dk

أنت مسؤول ،بشكل عام ،عن طريقتك الخاصة في الذهاب
إلى المستشفى والرجوع منها.
في حاالت خاصة ،يمكنك الحصول على دعم في تكاليف
السفر أو يتم نقلك باستخدام برنامج التاكسي المدعم بمنطقة
ميتييالند أو سيارة اإلسعاف إذا .كانت حالتك الصحية
تستلزم ذلك.

معلومات إضافية
www.psykiatrien.rm.dk
موقع ويب ( Regional Psychiatryالطب النفسي
اإلقليمي) .اتبع الرابط حتى تصل إلى patient/rights
(المريض/حقوق).
www.sundhed.dk
 sundhed.dkهي خدمة الصحة العامة على اإلنترنت.
www.rm.dk
موقع ويب ( Region Midtjyllandمنطقة وسط
الدنمارك) :يمكنك العثور هنا على معلومات حول مكتب
خدمات المرضى..
www.retsinformation.dk
يمكنك أن تبحث في موقع الويب عن كل القوانين واللوائح
(األوامر التنفيذية ،والنشرات ،وغيرها) الصادرة من
الوزارات وجهات الدولة المركزية باإلضافة إلى مستندات
من البرلمان الدنماركي.
www.sst.dk
يوفر موقع الويب التابع لهيئة الصحة واألدوية الدنماركية
معلومات عن االلتزام بعدم إفشاء المعلومات وما شابهها.
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www.sum.dk
يحتوي موقع الويب التابع لوزارة الصحة على معلومات
حول حقوق المرضى وغير ذلك.
www.www.stps.dk
يحتوي موقع الويب الخاص بالهيئة الدنماركية لسالمة
المرضى على معلومات حول شكاوى المرضى
والتعويض والضرر غير المتعمد ،على سبيل المثال.
www.patienterstatningen.dk
يحتوي موقع ويب رابطة تعويضات المرضى على
معلومات حول برنامج التعويضات العام للمرضى.
www.naevneneshus.dk
يمكنك العثور هنا على معلومات حول المجلس القانوني
للمرضى النفسيين.
يمكنك أيضًا العثور على معلومات أخرى ذات صلة من
خالل مختلف الرابطات بشأن العمالء واألقارب.

Ellen Margrethe Basse and Knud
Kristensen Håndbog for psykiatribrugere
og pårørende, 2013. Kend dine
"( rettighederدليل لعمالء خدمات الطب النفسي
وأقاربهم .2013 ،اعرف حفوقك") يشرح هذا الكتاب حقوق
المستخدمين أو أقاربهم المتعلقة بخدمات الصحة النفسية.

Helle Bødker Madsen
Sundhedsret [health law], 2014
يتناول هذا الكتيب القواعد األساسية المتعلقة بواجبات
جهات تقديم الرعاية الصحية وموظفي الرعاية الصحية
باإلضافة إلى حقوق المرضى.

عناوين مفيدة
دائرة الشكاوى Ankestyrelsen
7998 Statsservice
البريد اإللكتروني ast@ast.dk
Patientkontoret
(مكتب خدمات المرضى)
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
رقم الهاتف.7841 0444 :
الخطوط مفتوحة يوم اإلثنين من  9صباحً ا  12 -ظهرً ا،
والثالثاء والخميس والجمعة من  10صباحً ا  12 -ظهرً ا
واألربعاء من  3:30 - 2عصرً ا
البريد اإللكترونيpatientkontoret@rm.dk :
Det psykiatriske Patientklagenævn
(المجلس القانوني للمرضى النفسيين)
Toldboden 2
8800 Viborg
رقم الهاتف7240 5860 :
البريد اإللكترونيpatientklage@naevneneshus.dk :

Patienterstatningen
(رابطة تعويضات المرضى)
Kalvebod Brygge 45
1560 Copenhagen V
رقم الهاتف3312 4343 :
البريد اإللكترونيpebl@patienterstatningen.dk :

حقوق المرضى في خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب وآبائهم

الكتب

Odense
رابطة تعويضات المرضى
Skulkenborg 2
5000 Odense C
رقم الهاتف3312 4343 :
البريد اإللكترونيpebl@patienterstatningen.dk :
Psykiatri og socialledelsen i Region
Midtjylland
(إدارة الطب النفسي واإلدارة االجتماعية))
Psykiatri og Social,
Region Midtjylland
ص .ب رقم36 .
Tingvej 15, 2. tv.
8800 Viborg
البريد اإللكترونيpsykiatrisocial@rm.dk :

نشكر المؤلف ( Ole Juul Jensenأوليه جول جنسن) ،استشاري الخدمات االجتماعية في Child and Youth Psychiatric Centre, Aarhus
( University Hospital, Risskovمركز الطب النفسي لألطفال والشباب ،مستشفى أرهوس الجامعي ،ريسكوف).
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