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   االجتماعيالوحدة للعمل 

 .جاليه بن اريهوحدة : العاملة االجتماعية مديرة ال

 

 

 

 للمصابين بحوادث الطرق وعائالتهم  إرشادات

 

 المصاب بحادث الطرق المحترم :

 

 حوادث الطرق وعائالتهم. وإرشاديتواجد بالمركز الطبي " هالل يافي" مشروع خاص لدعم  بأنهنعلمك  أنبودنا 

 

المعلومات المتعلقة بمصابي الحوادث وعائالتهم   إعطاءه ومن الخطة هو مرافقة ومساندة المصاب  الهدف

 ية التي يتواجدوا بها بالمستشفى.بالفترة الزمن

 

 هذا البرنامج ممكن الحصول على المساعدة بهذه المواضيع : بإطار

 

  الناحية النفسية للمصابين و عائالتهم مع الحادث . - أ

 

 المستشفى.امج لما بعد تسريح المصاب من برن إعداد  - ب

 

 واستشارة المتعلقة بقانون المصابين بحوادث الطرق.  إرشاد -ج

 

بناء البرنامج يتم بمرافقة بها العاملة االجتماعية المسؤولية عن مشروع دعم المصابين بحوادث الطرق في 

 المستشفى .

 

 الناحية النفسية : - أ

 وضائقة تؤثر على المصاب و عائلته واألشخاص المحيطين به. حادث الطرق هو حدث منجح صعب يؤدي

عالج وهي لمساندة المصاب وعائلته بالمستشفى من أول يوم يدخل المستشفى وحتى المشروع يعطى  بإطار

  منه.خروجه 

 يتم العالج بمساعدة وتعاون طاقم العاملين والمتخصصين بالقسم .
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 :)الخروج من المستشفى(التحضير للتسريح - ب

كمكمل للعالج  المهني المساند الذي يتوفر بالقسم في نهاية العالج الطبي يبنى برنامج  عالجي للمصاب بعد 

بحسب نوعية  وصندوق المرضىالخروج من المستشفى بالتعاون مع المصاب  , عائلته , طاقم القسم  

 العالج الذي يحتاج له المصاب مع خروج من المستشفى .

 

المعنية  األطرافمع  كتنسق ذل, العاملة االجتماعية   مالئم بإطار تأهيل إلىحاجة في ب في حالة كون المصا

 .لصندوق المرضى للتأهيلوترسل طلب 

 

 :لحصول على حقوقمن اجل ا  إرشاد - ج

  .بحادث الطرق  لمصاب اقانون تعويض -1

 . 1975قانون التعويض للمصاب بحادث الطرق سن سنة 

بسبب  ا. حسب القانون هذا اإلنسان المصاب بحادث طرق يحق له تعويض 1976تشرين  -وأصبح قابل ب

 الحادث.

 –المقصود  ب 

 .إعطاء عالج طبي وتأهيلي للمصاب 

 .تعويض في حالة فقدان عمل 

 . حسب الحاجة معالجة عائلة المصاب 

 . إعطاء مساعدة تمريضية للمصاب المسرح لبيته وحسب حاجته لها 

  المصاب ذو مشاكل ضائقة مادية يحق له دفعة معجلة من اجل التدبير في الحياة اليومية حتى الحصول

 على التعويضات النهائية.

 

 للمصاب .لتمويل العالج  المسئولةشركة التامين هي 

صاب هي " غير معروفة ، شركة التامين التي تعالج المتكون هوية السائق للسيارة  التي  بها الحوادث  بالحاالت

  " . كرانيت

 

 بمحامي مختص.االستعانة  مفضلمن اجل الحصول على الحقوق القانونية من ال -2

 مفضل استشارة أكثر من محامي واحد واختيار األفضل والمناسب. دقيق،انتقاء المحامي يجب أن يكون 

 

 –مستند من قبل الشرطة  -3

 صل على مستند الشرطة عن الحادث.لكي تحصل على الحقوق يجب أن تح أنمن اجل ذلك يجب 

 الشرطة:توفر وتعطي 

 .مكتوب طبي من المستشفى .1

 (. بهذا بالمستشفىتعطي شهادة مختومة للشرطة ) باستطاعتك القيام  أن.2
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 حوادث طرق والتي هي حوادث عمل : -4

حادث عمل .  بالمصاب بحادث الطرق وهي إصابة عمل أيضا يعالج في هذه الحالة على انه أوال مصا يجب

تقدم دعوة قانونية للتامين الوطني  أنالعالج الطبي يوفر ويمول في هذه الحاالت بواسطة كوبات حوليم وبالمقابل 

 كدعوة حادث عمل.

 

 

 في هذه الحاالت العمل هو كالتالي : 

 مستند الشرطة.ا.

 من صاحب العمل . 250مستند ب.ل. ب.

لطبيب العائلة مستند ب.ل.  أعطي إذالعمل . وهذه يحصل عليها لحادث ا أوليةالحصول على شهادة طبية ج.

 للمكتوب الطبي من قبل القسم بالمستشفى. ةباإلضافمن صاحب العمل  250

إرسال دعوة قانونية للتامين الوطني لقسم المصابين بحوادث العمل ومرفق معها شهادة طبية أولية د.

 لمصابي حوادث العمل.

 

العمل مفضل االستعانة بمحامي معالج ومن المهم ان يكتب مستند –حوادث الطرق حتى في هذه الحاالت من 

 الدعوة مع المحامي .

 نتمنى لكم بالشفاء العاجل

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات :

 عاملة اجتماعية ومركزة الموضوع . – يسرائيله داجن

 . 14:30 – 8:00الخميس بين الساعات  – األحد أيام

  . 04- 6304268تلفون : 

   فحاوي.سماء  –: طالبة عمل اجتماعي  ترجمة

 

 

 


