
 
      قواعد الرعاية المجانية لعلج أسنان الطفال المنتمين لسر معوزة و المتابعين من طرف المصالح

     الجتماعية لقطاع الصحة

 المصالح الجتماعية لقطاع الصحة  تكشف عن وجود مشروع لجميع السر التي لديها أطفال  من    
1خلل المعلومات المقدمة من طرف جمعية أركي, انظر الملحق  

 بالنسبة للطفال المتابعين من طرف المصالح الجتماعية، وبعد التوصل بطلب علج السنان مجانا،   
تتأكد من صحته وتحوله لركي عبر البريد اللكطروني من أجل علج  جميع الطفال المنتمين للسرة

 ،بالنسبة للطفال الغيرالمتابعين، سواء بلغت بهم المصالح الجتماعية أو من قبل منظمات أخرى
ستقوم جمعية أركي بتقييم كل حالة على حدة 

 المرشد الجتماعي سيبعث لركي رسالة عبر البريد اللكطروني لتفعيل هذه الخدمة، سواء في   
 حالة طلبات الزيارة الولى أو للفحص الدوري. وسيبعث عن طريق البريد اللكتروني أو الفاكس وثيقة
 التسجيل مملوءة من جميع أجزائها (معلومات عن الوالد أوالوصي، و المرشد الجتماعي) تشير إلى

2جميع الطفال الذين ينتمون إلى العائلة، بغض النظر عن الحالة الصحية للسنان , انظر الملحق   

 عند استلم الوثائق، أركي سترسل رسالة عن طريق البريد اللكطروني  إلى المرشد الجتماعي  

و بيانات عن عيادة السنان التي تم تعيينها

  يوما من تسلمه تعيين15المرشد الجتماعي، بالتفاق مع الوالد أو ولي المر خلل مدة أقصاها 

 الطبيب، يحدد تاريخ أول موعد وفقا لستعداد طبيب السنان.وسوف يتم ترتيب المواعيد اللحقة

مباشرة من قبل الوالد أو ولي المر مع طبيب السنان

مرافقة الطفل إلى عيادة الطبيب واجبة من طرف أحد الوالدين أو الوصي ،و تحت إشراف المرشد   

الجتماعي،أومربي معين من طرف المرشد الجتماعي أو من قبل شخص تثق فيه السرة   

    كل عيادة طب السنان تعالج طفل واحدا فقط وقت واحد، حتى إن توفرت السرة على أكثر من

طفل.فقط عند النتهاء من علج الطفل الول، يمكن بدء علج الطفل الثاني وهكذا

 يجب على الطفل  الحضور قبل الموعد لعيادة الطبيب ومتمتع بنظافة لئقة. وتجدر الشارة إلى أنه

 في عيادة الطبيب يجب التمتع بسلوك لئق والحد من عدد من مرافقي الطفل، وتجنب اصطحاب



الحيوانات الليفة والطعام والشراب والجهزة اللكترونية, الهواتف المحمولة أو غيرها

ل يمكن للطفل  أن يطلب علجا خاصا،بل هو من اختصاص طبيب السنان الذي يبلغه للطفل ومرافقه

 الكبار المرافقين للطفل ل يمكنهم أن يطلبوا أي خدمة مجانية أوغيرها  لنفسهم ول لغيرهم.أي    

.طلب يجب أن يسلم للجمعية عن طريق  المصالح الجتماعية

  س على الكثر، قبل24 س أو48في حالة تعذرالحضورللموعد، ولسباب قاهرة ، يجب إعلم العيادة 

الموعد

 بعد النتهاء من العلج يجب على الوالد أو الوصي العلم بذلك لكل من الجمعية والمرشد       
 الجتماعي ، حتى تتمكن من إرسال طفل آخرللعلج

 يجب على الوالد أوالوصي تسجيل الموعد المقبل للمراقبة بعد نحو عام من نهاية العلج،بتقديم طلب
جديد لركي عبر المرشد الجتماعي وعدم  الذهاب عند طبيب السنان بشكل مستقل

 يجب على المسؤول على حماية الطفل إبلغ وضعيته الصحية العامة، وإذا وجدت أمراض معينة مثل 
 التهاب الكبد،وإيجابية المصل ومتلزمة فقدان المناعة.و سوف لن  يعرفها سوى طبيب السنان

احتراما للخصوصية. لهذا الغرض،نطلب من الطفل أن يحمل معه البطاقة الصحية

 يفقد الطفل الحق في العلج المجاني في حالة السلوك غير اللئق وعلى وجه  
الخصوص ما يلي

-تكرارالتأخير أو الغياب عن المواعيد   
سوء النظافة نتيجة للمعلومات الواردة من طبيب السنان

عدم مرافقة الطفل من طرف الكبار
عدم الشعار بنهاية العلج

 بعد حدوث أي شك أو مشكل في العلقة مع العيادة يجب إبلغ أركي فورا من أجل حل المشكل

القواس والستشاراتمصلحة تقويم السنان, 

 نظرا لن مصلحة تقويم السنان الجتماعية هي منظمة تطوعية فإنها توفر الخدمات الساسية، وبما 
2013أن تقويم السنان هو علج جد متخصص (غالبا ما يهتم بالجمالية دون غيرها)،ابتداء من سنة   

.قررت جمعية أركي استبعاده من خدمات علج السنان المجاني نظرا لل سباب التالية

إن أبناءنا    

-يتغيبون عن المواعيد الشهرية و بدون إشعار العيادة،و يحضرون غير مرفوقين بشخص بالغ، إلخ   
- غالبا ما تكون نظافة الفم منعدمة و نفس أطباء السنان هم الذين يشيرون إلى عدم تطبيق          

الجهاز لمنع المزيد من تسوس السنان
-ل يضعون الجهاز المحمول باستمرار، يكسرونه أويضيعونه ول يعتنون بالجهاز الثابت    

 يكون لديهم جهازحصلوا عليه في الخارج، في المستشفى أو في عيادة خاصة، وعندما يعجزون عن
-أداء التكاليف يطلبون المساعدة من جمعية أركي



 لقد تم إعداد هذا القانون من خلل التفاقية التي وقعت جمعية أركي مع جهة ليغوريا في عام  
2013


