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مستشفىال اختيار  

المستشفى اختيار حرية  
 من قليل وعدد البلد أنحاء جميع في العامة المستشفيات جميع بين بحرية تختار ان يمكنك أنه يعني وهذا. الدنمرك في المستشفى اختيار حرية  لديك

 .المتخصصة الخاصة المستشفيات

 الى اوراقك ارسال منهم تطلب أن ويمكنك بارشادك العاملين سيقوم حيث. االن اليه تحويلك تم الذي القسم مراجعة يرجى ذلك من االستفادة في ترغب آنت إذا

 .فيها معالجتك يتم ان ترغب التي  المستشفى

 هي تقوم ان المختارة المستشفى ترغب قد النه االولية الفحوصات في البدء قبل بذلك تقوم ان عليك المستشفى، اختيار موضوع من تستفاد ان اردت واذا

 .االولية بالفحوصات بنفسها

. مستشفى اقرب الى االسعاف سيارة ستاخذك الطبيب، قبل من التحويل طريق عن وليس االسعاف طريق عن طارئة بصورة المستشفى الى ادخالك حالة وفي

 .المختارة المستشفى الى للذهب بنفسك تسعى ان وعليك اخرى حكومية مستشفى  اختيار يمكنك المستشفى، في الالزمة الفحوصات اجراء وبعد

  المستشفى اختيار حرية أتساع

 اذا الخاصة، المستشفيات احدى في المعالجة او التشخيصي الفحص  اجراء في االختيار حق لهم المرضى آافة بأن يعني المستشفى، اختيار حرية اتساع

 .لذلك شروط اربعة توفر ويجب. واحد شهر خالل التشخيصية الفحوصات او العالج تقديم يستطيع ال االقليم

 حكومي مستشفى الى تحويلك تم قد انه.

 االقليم من اسرع عالجا الخاصة المستشفى تقدم ان على.

 العالج تلقي  بخصوص الخاصة والمستشفى االقليم بين فاقات هناك.

 قبل جديدا موعدا  لك تقدم المستشفى ان من النظر بغض الجراحية العملية اجراء موعد تغيير عند المستشفى، اختيار حرية أتساع من االستفادة أيضا يمكنك 

.منه مقربة على او المحدد الموعد

 االطالع لغرض الَمرضى مكتب الى الرجوع وبامكانك. المستشفى اختيار حرية اتساع في لك المتاحة االمكانيات عن لك هةالموج الرسالة في ابالغك يتم

.الفقرة هذه من واالستفادة االمكانيات هذه على

 متى ال يمكن االستفادة من  اتساع حرية اختيار المستشفى؟

.اليمكن االستفادة من اتساع حرية اختيار المستشفى ما لم تتوفر فيك الشروط االنفة الذآر

 >وحرية االختيار هذه  ال تشمل الحاالت التالية

 زرع االعضاء

 منع االنجاب/ االخصاء

 عالج التخصيب

 اعادة عالج التخصيب

 العالج بما يخص جهاز السمع

 عالج التجميل

 عملية تغيير الجنس

 ء فترة النقاهةاثنا
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 تكاليف النقل
 يتم صرف تكاليف النقل طبقا للتكاليف التي ُتلزم اقليم .اذا اردت ان تستفاد من مسالة اتساع حرية اختيار المستشفى عليك ان توفر لك واسطة النقل بنفسك

.وسط يوالند بدفعها اذا ما تمت معالجتك في المستشفى التي يحددها لك اقليم وسط يوالند

.اذا آان لديك اي اسفسار, اليف النقل المكتب المختص بدفع تكبامكانك مراجعة و

الخيارات أالخرى في امراض السرطان التي تهدد الحياة وبعض أمراض القلب
 حسب حرية االختيار، يحق لك في تلقي العالج إذا آان لديك مرض السرطان الذي يهدد حياتك أو مرض قلب معين في المستشفيات الحكومية و المستشفيات

ويمكنك الحصول على المزيد من  هذه المعلومات من مكتب . وباإلضافة إلى ذلك يحق لك المعالجة وفقا للقواعد الخاصة حول مسالة مدة االنتظار القصوى

الطالع على هذا الكتيب على الموقع ويمكن ا". الحد األقصى لفترات االنتظار لمرضى السرطان و قسم من امراض القلب"الخاص بالمرضى او عن الكتيب 

dk.sundhed.wwwوهو باللغة الدنمرآية . 




