تحقق األطفال عن وجود قلق حول

الم�لتحقق أ
وضع ن ز
الطفال

Beter voor elkaar

.يمكن عند العالج أو الدخال ف� مستشفى ايكازا أن تسأل أثناء العالج إن كنت مسؤوال عن أ
الطفال القارصين
إ
ي
أ
ن
مج� ف ي� بعض الحاالت أن يبحث إن كان لدى مريضه البالغ أطفاال يرعاهم
يع� تحقق الطفال أن المعالج ب
ي
الم�ل .يتطلب تحقق أ
ف� نز
الطفال من المعالج أثناء تواصله مع المريض البالغ أن يفكر ف ي� احتمالية وجود �ض ر
ي
أ
المر� .أي  :يمكن إلشارات الوالد أن تكون ش
مؤ�ا
محتمل لدى الطفال بسبب الوضع الذي يمر به الوالد أو ب ي
.للقيام بعمل يخص أ
الطفال
أ
ف
والدمان عىل الكحول أو المخدرات
حيث يرسي تحقق الطفال مثال ي� حاالت االكتئاب الشديد (المزمن) إ
.ومحاولة االنتحار والحمل الخطأ والعنف ي ن
ب� رفقاء السكن
ف
عىل ضوء هذه المعلومات يقرر المعالج ما إذا كان يجب أن يقوم بعمل ما ويمكنه مناقشة ذلك ي� فريق منسقي
رعاية أ
ين
الطفال والعنف نز
المنسق�
الم� يل ف ي� مستشفى ايكازيا .من الممكن أن يتم التواصل معك من قبل أحد
.لمناقشة النقاط يغ� الواضحة إن وجدت
ن ف
مج�ين عىل العمل وفقا لتعليمات
عند وجود قلق بسبب تحقق الطفل فأن
المعالج� ي� مستشفى ايكازيا ب
ي
البالغ الوط�ن
ن
نز
يع� ذلك أن تتم مالحظة القلق الذي يمكن أن يتعلق بوضع الم�ل أثناء  (www.meldcode.nl).إ
ي
ي
أ
ف
.عالج المستشفى أوالزيارة وأن هناك أطفال قارصين ي� الرسة
آ
والبالغ عن العنف نز
الشارات مع البيت المن
مج� عىل مناقشة هذه إ
مركز النصيحة إ
الم� يل  AMHKإن مستشفانا ب
وإساءة معاملة أ
1
الطفال.
الطفال النصيحة ضب�ورة إجراء بحث ف� وضع أ
يستطيع مركز النصيحة والبالغ عن إساءة معاملة أ
الرسة وسينظر
إ
ي
ف
والبالغ عن إساءة
عندها كيف يمكن أن يدعمك عند الحاجة ي� تقديم المساعدة .كما يمكن لمركز النصيحة إ
الم�ل وضمان أ
.معاملة أ
المان ف� نز
الم�ل تقديم الدعم لمنع العنف نز
الطفال والعنف نز
الم�ل
ي
ي
ي

2

ختاما
أ
ض
كب�ة لمان وسالمة المر� .نأمل عن طريق ت ز
البالغ عن
االل�ام بقانون تعليمات إ
تول مستشفى ايكازا اهمية ي
ي
أ
إساءة معاملة أ
الطفال والعنف نز
الم� يل لوزارة الصحة والرفاه والرياضة ف ي� مستشفى ايكازا مالحظة الوضاع
.الصعبة ف� نز
الم�ل أو ف ي� بيئة العيش وتقديم المساعدة ف ي� الوقت المناسب عند الحاجة
ي
تستطيع كذلك طلب حديث مع المنسق عند وجود أسئلة لديك حول طريقة عمل ايكازا و/أو وجود طلب
.مساعدة ف� وضع نز
الم�ل
ي
ين
اللإثن� إىل الجمعة عن طريق رقم الهاتف العام لمستشفى ايكازا
 :يمكن ذلك من
T 010 297 50 00
آ
ف
تم ف�  1يناير دمج ت
والبالغ عن العنف نز
الم� يل وإساءة معاملة
نقط� الدعم ي� البيت المن مركز النصيحة إ
ي
ي
.الطفال ،كل من مركز النصيحة والبالغ عن إساءة معاملة أ
أ
الطفال ومركز الدعم العامة للعنف نز
الم� يل
إ
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