
من الرابع من  74الرسمية للمجلس اإلقليمي  الجريدةب الصادربإقليم األندلس  ،من خالل قانون الصحة  الشركة العامة للطوارئ الصحية  وثيقة حقوق وواجبات المواطنين     لنا الحق نحن المواطنين في:    1998يوليوز 
 في 902505061 لصحيةا تلمستعجالا قمور 061 لصحيةا ارئللطو ملعاا ملنظاا تفها قمر فنعر أن .1

  .وكيفية إستخدامه نظامهو شرعيتهو ألندلسا
بالعوامل والحاالت واألسباب المتكررة بالطوارئ الصحية وخاصة كيف نتفاداها ونتعامل  أن نكون على علم .2

 .مهايقدوطريقة تالمطلوبة على المعلومات  ية الحصولمعها، وكذا كيف
 تحتياجاا حسب مةزلالاو لحديثةا لوسائلا بجميعو ،لينمؤه موظفين فطر من بفعالية خدمتنا تتمأن  .3

 ه.فطر من لمقدمةا تللمعلوما فقاوو لمريضا
 لحصول عليها.ل رلمقدا لوقتوا تلبية إحتياجاتنال لمعينةا اءاتإلجرا فنعرأن  .4
دون أن لقيمنا الثقافية والدينية، بلشخصنا وبكل تفهم وصواب، وبكل إحترام وتقدير  أن تتم معاملتنا ومساعدتنا .5

 ألي سبب من األسباب. للتفرقة،نتعرض 
 .العيانة الطبية تلقي البيانات الصحية والشخصية وأن يسهر عليها خالل أن تضمن سرية .6
 ،ديفر حسيإدراك  نهأ رإلعتباا بعين آخذين ،لوجعاو أللما تخفيف جلأ من مةزلالا اءاتإلجرجميع ا متقاأن  .7

 .نالنساا مةكراو ستقالليةإ صيانةو حفظ عم لذلك مةزلالا دلجهواو لوسائلكل ا صتخصأن و
 بلغة ،عائلتهأو نفسه بالمريض ألمرا تعلق اءسو ،لصحيةا لحالةا عن في الوقت المناسب يتم إخبارناأن  .8

 التدابير التشخيصية والعالج الذي طبق أو سيطبق. عن لككذو ،مفهومةو  ضحةوا
ة، أو ضرورة (حالة خطر على الصحة العام، بإستثناء المنصوصة قانونيا يمكننا رفض أي عملية أو عالج .9

 .أو وفاة) التصرف في حالة خطر مستعجلة ذات ضرر ال رجعة فيه
 لعنايةأو ا ،لمنسقا كزلمرا لخال من اءسو بخدمتنا نيعتنو لذينا صألشخاا جميع يةهو فنعرأن    .10

 .لمباشرا فإلسعاوا
 ال لتيا تلحاالا ءباستثنا صحيةلا نايةلعراتطو لخال ليناإ قريب بشخصأو  لعائلةأفراد ا بأحد فقانرأن   .11

 .اءاتالجرا بعض بها تسمح
 مصلحة لخال من لصحيةا حالته عن معين شخصأو  عائلته رخباإ مكانيةإ فقهامرأو  للمريض محيسأن   .12

061 
طلب  بتقديم ،تصالناابيانات  فيها وضحي نسخةتسلم نو .اءاتإلجرا نهاية عند لطبيا يخنارتا على نحصلأن  .13

 الشأن أو المرخص له قانونيا بذلك. صاحبمن خطي 
 لنا. فقاللمرأو  لمستشفىا في لمعنيينا للموظفين تسليمها يتم حتى لشخصيةا متعتناأ تحفظأن   .14
 لهاتفإلى رقم ا وأ لبريدا لىإ موجهة ويشكا منقدوأن  تحااقتراراء وآ ينبدأن و راتستشااب قومنأن   .15

 .لوثيقةا لهذه فقالمرا
 ة خالل األجل المنصوص عليه بالقانون.خطيأن تتوصل بإجابة   .16
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  :طنينالموايجب علينا نحن و 
 
لتي افقا للغاية والطوارئ والمستعجالت بمجتمعنا، م نظامن لمناسبة دة اإلستفااجل تحقيق أمن ون نتعا أن۔ 1

  .من أجلها صخص
 
 ألهمية فهممع  ،ستطاعنار امطلوبة قدلت المعلوماا ونقدم ،لمنسقا كزلمرالتي يطرحها األسئلة الى ع نجيبأن ۔ 2

  لمستعجلة.الطبية العناية المرحلة من ا هذهننا في وتعا
  
ل لوصوام مسهلين له أدب بمساعدتهم بكلم لقيااوبخدمتنا ن يعتنوالذين  مع المهنيين مرمحت تعامل بسلوكنأن ۔ 3
  ئة، والتعاون معهم في إجرائات اإلسعاف.رلطاالحالة ن الى مكاا

  
  مناسبة.سليمة وية لعناية ورلضرات الخطوا دتخااجل أمن  ،لمطلوبةاية دارإلوالطبية ا بالوثائق همنمدأن ۔ 4
  

تزويده بكافة لمريض قد تم ح أن اتبين بوضولتي او ،جعالأو  اءجرأي إفض رلمناسبة في حالة الوثيقة ا، نوقع 5-
يصعب على حياته أو ضرر ال يكون هناك خطر ، ما دام يدرك حقيقة األمور وعليه حلمقترج العالافض ور المعلومات

  تصليحه فيما بعد.
  
  
  
  
  

تتضمن تلك التي لها  الحالية. قوانينلمجموعة مختارة من تلك التي توفرها اعبارة عن هي  وثيقةفي هذه ال الصادرة البيانات
لصحية وخدمة التنسيق اإلهتمام الشامل بالمستعجالت اعالقة مباشرة بالخدمات الصحية المقدمة من قبل الشركة (

  بإقليم األندلس وهي مكيفة مع القوانين الصادرة وليست تغيير لها. هذه الحقوق مشتركة بين جميع المواطنين )بالمستعجالت
لمستعجالت بجميع مراكز الشركة العامة لمناسب ستوضع هذه الوثيقة المشتملة على حقوق وواجبات المواطنين في مكان 

   ، وتسلم نسخة منها للمواطن الذي يطلبها.الصحية بإقليم األندلس
  

  شكرا لثقتكم بخدماتنا
  

اوي يمكنك التوجه للمصلحة الجهوية لمنطقتك أو إلى المقر شكتقديم استفسارات أو اقتراحات أو  نت ترغب بطلب أيإذا ك
  الرئيسي

  
 
Parque Tecnológico de Andalucía. 
c/ Severo Ochoa. 28. 
29590 Campanillas. 
Málaga. España. 
Tel: +34 951 04 22 00. 
Fax: +34 951 04 22 01. 

Isla de la Cartuja. Edificio Anexo. 
C/ Max Planck, 1. 
41092 Sevilla. 
Tel: +34 95 503 01 00 
Fax: +34 95 503 01 15 

Servicio Provincial 061 de Almería 
Edificio Antiguo Hospital Virgen del Mar (Bola Azul) 
Ctra. Ronda, 226. 6ª planta. 
04005 Almería. 
Tel: +34 950 01 00 00 
Fax: +34 950 01 00 04 

Servicio Provincial 061 de Huelva 
Avda. Paisajista, 5 
21003 Huelva. 
Tel: +34 959 00 48 00 
Fax: +34 959 00 48 01 

Servicio Provincial 061 de Cádiz 
Recinto Hospitalario de Puerto Real 
Ctra. Nacional 4ª. Km 665. 
11510 Puerto Real. 

Servicio Provincial 061 de Jaén 
Recinto Hospital Neurotraumatológico "Princesa de 
España" 
Ctra. Bailén-Motril, s/n. 


