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( REGOLAMENTO ALBANESE PER MINORI FAMIGLIE FRAGILI)

REGULLORJA PER ASISTENCEN DENTISTE FALAS PER TE VEGJLIT QE BEJNE PJESE NE
FAMILIE TE DOBETA TE KONSIDERUARA NGA ANETARET E RRETHIT TE SHENDETIT.

- Qarku është i angazhuar për shëndetin dhe sociale të shpalosë ekzistencën e projektit për të
gjitha familjet me fëmijët ngarkesën dhe me anë të informacionit të përgatitur nga Arkè (shih
Shtojcën 1).

- Për të miturit në krye, Qarkut (Shërbimet Sociale), ka pranuar kërkesën për kujdesin dentar
falas, siguroi gjendjen reale të varfërisë dhe besueshmërinë e aplikuesit, Arkè përpara për një
kërkese email për t'u kujdesur për të gjithë fëmijët në bërthamë familja.

- Punonjësi social do të nijes për të Arkè një e-mail për të aktivizuar shërbimin, si në rastin e
kërkesave për vizitën e parë të inspektimit periodik. Në të njëjtën nisje nëpërmjet postës / fax
dëmshpërblim kompletuar në të gjitha pjesët e saj (te dhenat nga prindi kujdestari nga prindi /
kujdestari, punonjësi social) qe tregojne se të gjithë fëmijët i përkasin familjes dhe pavarësisht
statusit të pretenduar shëndetit oral (shih Shtojcën 2).

- Pas pranimit të dokumentacionit, Arkè dërgoni me postë për punonjësen sociale, të dhënat nga
prindri e caktuara të dhëmbëve.

- Punonjësja sociale, së bashku me prindin / kujdestarin, brenda një maksimumi prej 15 ditësh të
marrjes së çmimit, do të caktojë datën e parë, sipas disponueshmërisë së dentisti.

- Emërimet pasuesen do të organizohet drejtpërdrejt nga prindi / kujdestari me praktikën
dentare.

- Shoqërimi kërkohet durueshëm në praktikën tuaj dentare është përgjegjësia e prindit /
kujdestarit të fëmijës, nëse gjykohet i besueshëm, nën mbikëqyrjen e punonjësit social, nëse jo,
një edukator i ngarkuar nga serveri vetë ose nga një person i besimit te familjes.

- Çdo zyrë dentare merr të kujdesen vetem per nje fëmijë në një kohë, edhe në rast se familja ka
më shumë fëmijë. Përfunduar vetëm kujdesin e fëmijës së tyre të parë, do të jetë në gjendje
për të filluar trajtimin e dytë dhe kështu me radhë.

- Pacienti duhet të paraqitet në takim në zyrën e mjekut paraprakisht dhe higjenikisht të gatshëm
për t'u vizituar. Duhet të theksohet se ne zyren mjeku duhet mbajtur sjelljen e duhur duke
kufizuar numrin e kujdestarëve, duke shmangur për të sjellë kafshët shtëpiake, ushqim dhe pije
dhe pajisjet elektronike (telefonat celularë ose të tjera).

- Pacienti nuk mund të pyesi për ndonjë lloj të performancës. Dentisti do të vendose se çfarë
janë trajtimet konservativ nevojshme dhe do te informoj pacientin dhe kujdestarin.



Te Rriturit shoqërues nuk mund të kërkojëne ndonjë shërbim ose falas ose për vete as për të
tjerët. Çdo kërkesë më tej duhet të marrë para nga ana e Shoqatës së Qarkut.

- Në rast se, dhe vetëm për arsye serioze, ju nuk mund të jeni në emërimin, ju duhet të njoftojë
praktikën dentare 48 h/24 h më së shumti, para transferimit.

- Pas përfundimit të trajtimit, prindi / kujdestari duhet të njoftojë fundin e punëtorit social dhe
Arkè njëjtë, kështu që ju mund të dërgoni një pacient tjetër në dentisti tani të lirë.

- Prindi / kujdestari i pacientit do të ketë për të shënuar emërimin e çekut pas rreth një viti pas
përfundimit të trajtimit, duke e bërë të reapply Arkè nga punëtorët socialë dhe duke mos e
quajtur të pavarur nga dentisti.

- Kush e ka mbrojtjen e fëmijës duhet të informohet për situatën Arkè shëndetësore e
përgjithshme e pacientit dhe, nëse ka ndonjë, prej sëmundjeve të veçanta të tilla si hepatiti,
Seropositivity, sindromi HIV i cili do të lirohet vetëm tek dentisti në jetën private. Për këtë
qëllim, ne kërkojmë që pacienti sjell me vete kartën e shëndetit.

Pacienti humbet të drejtën e trajtimit të lirë në rast të sjelljes së papërshtatshme dhe
në veçanti për:

 përsëriti emërimin me vonesa ose mungesa
 higjiena, si rezultat i kujdesit dhe informacioneve të marra nga dentisti
 Shoqërimi dështimi nga një i rritur
 jo-komunikimi i përfundimit të trajtimit.

Çdo pyetje apo problem duhet të ndodhin në marrëdhëniet e tyre me praktikën dentare duhet t'i
komunikohet menjëherë Arkè dhimbjen e konfiskimit të shërbimit.

Orthodontics (formatimi e teksteve dhe konsulenca)

Duke pasur parasysh se zyra e dhëmbëve e një "organizate jo-fitimprurëse duhet të sigurojë
shërbimet themelore dhe se Nofullës është një kurë iperspecialistica (ndjekin konservatore dhe
shpesh estetike dhe funksionale), nga viti 2013 Arkè vendosi të përjashtojë atë nga shërbime falas
dentar gjithashtu sipas përvojave vijim.

Fëmijët tanë dhe të rinjtë:

 shpesh kanë higjienë orale të dobët dhe janë Orthodontists njëjta për të sugjeruar që të
mos aplikojnë pajisjen për të parandaluar prishjen e dhëmbëve më shumë

 nuk e vënë pajisjen celulare vazhdimisht, thyejnë atë apo ta humbasë atë dhe nuk i
intereson se fikse

 kaloni Emërimet e monitorimit mujore pa njoftuar praktikën dentare nuk duhet të
shoqërohet nga një i rritur, etj.

 me një seancë aplikuar jashtë, në spital ose në praktikë private, dhe të paaftë për t'u marrë
me shpenzimet në kohë, të kërkojë për Arkè duke ngarkuar.

Kjo Rregullore ka qenë aneksuar Konventës që Arkè nënshkruar me rajonin Liguria në vitin 2013.


