بالغ عن مولود حي وترتيب الديون للمستشفيات بعد الوالدة
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 ما هو البالغ عن مولود حي؟
البالغ عن مولود حي هو وثيقة تعطى الم المولود من المستشفى مع تحريرها بعد الوالدة .يمأل موظفو المستشفى البالغ بخطهم تفاصيل
المولود ،تفاصيل االم اسمها ورقم تعريفها كما يظهر في تأشيرتها وتفاصيل االب بموجب تصريح االبوة الذي يعطى لموظفي المستشفى :اسمه
ورقم تعريفه كما يظهر في تأشيرته.
حاليا يعطي المستشفى ام المولود نسخة مطابقة لالصل للبالغ في حين يتم ارسال الوثيقة االصلية لوزارة الداخلية .يجب المطالبة بان يكون
التوقيع على النسخة او الختم على النسخة بلون غير اللون االسود (انظر الى المثال في المالحق).
 هل المستشفى ملزم بتسجيل تفاصيل االب في بالغ مولود حي؟
نعم .بحسب قرار المحكمة العليا  01511412فايس ضد وزير الداخلية ( . )6161266100الذي ينص على أن موظفو المستشفى ملزمون
بإعطاء بالغ مولود حي لكال الزوجين ،وان يسجل فيها كل التفاصيل التي اعطياها ،بما يشمل هوية االب بحسب تصريح
االبوة الذي يعطى  .لذلك فانه من المهم تواجد االب في المستشفى عند الوالدة .
 هل يستطيع المستشفى اشتراط اعطاء بالغ مولود حي بدفع الدين للمستشفى؟
ال .تعليمات ادارة الطب في وزارة الصحة رقم  0146101والتي صدرت في  1161166101تحدد انه منع اشتراط اعطاء بالغ مولود حي بدفع
الدين للمستشفى وان تحويل بالغ مولود حي لوزارة الداخلية خالل  01ايام منذ الوالدة وإعطاء نسخة الم المولود هما واجب قانوني
(التعليمات مرفقة في المالحق).
 واذا طلب المستشفى بالرغم من ذلك ترتيب دفع الدين كشرط الصدار بالغ مولود حي؟
بعض المستشفيات ما زالت تطالب ترتيب دفع الدين كشرط العطاء بالغ مولود حي .اذا واجهتكم هذه ألمشكلة يمكنكم التوجه الستر بخراخ في
جمعية "اطباء لحقوق االنسان" 611-5011012
 كيف يمكن ترتيب دفع الدين للمستشفى وهل يحق لي الحصول على منحة مكوث في المستشفى ومنحة والدة وبدل والدة؟
منحة مكوث في المستشفى ومنحة والدة :اذا كان احد الوالدين يعمل وحصل على قسيمة (تلوش) راتب خالل  6اشهر متتالية قبل موعد
الوالدة حتى وان لم تكن لديهم تأشيرة صالحة في يوم الوالدة ،يمكنهم المطالبة بمنحة المكوث في المستشفى (ترتيب الدفع للمستشفى مقابل
المكوث) وبمنحة الوالدة من التامين الوطني.
بدل والدة :يتم دفع بدل الوالدة المرأة عاملة خرجت لعطلة والدة .اذا ما عملت االم ودفع عنها للتامين الوطني مقابل  01من  01شهر التي
سبقت اليوم الذي يحدد (اليوم الذي توقفت عن عملها خالل الحمل والذي انتهى بوالدة) ،او خالل  01من  22شهر سبقت اليوم الذي يحدد،
وتأشيرتها كانت صالحة يوم ألوالدة يحق لها الحصول على بدل والدة من التامين الوطني .يتم دفع نصف بدل الوالدة اذا دفع عنها للتامين
الوطني عن  6من  01شهر قبل اليوم المحدد ،ومن اجل الحصول على بدل الوالدة ،يجب عرض قسائم الرواتب.
للمزيد من المعلومات والمساعدة في المطالبة بالحقوق امام التامين الوطني يمكنكم التوجه الى السيدة حنة زوهر في جمعية "كاف لعوفيد"،
شارع نحاالت بنيامين  51الطابق  1ايام الثالثاء بين الساعات 602:11-06:11
 هل يمكن الحصول على نسخة اضافية من بالغ مولود حي؟
نعم .من اجل الحصول على نسخة يجب التوجه الى المستشفى بطلب الحصول على معلومات (طلب بموجب قانون حرية المعلومات) .بعض
المستشفيات ترفض اعطاء نسخة اضافية للبالغ بحجة عدم تواجد االصلي لديهم ،النه تم ارساله الى وزارة الداخلية .في هذه الحالة يمكن
التوجه الى وزارة الداخلية بالطلب بموجب قانون حرية المعلومات.
 لماذا من المهم الحصول على بالغ مولود حي والحفاظ عليه؟
اهمية بالغ مولود حي هي في انه الوثيقة الرسمية التي تعطى للزوجين وفيها تظهر تفاصيل الوالدين .منذ ان دخل التصحيح رقم  2لقانون منع
ألتسلل تطالب العائالت بإظهار وثائق تدل على انهم ابناء عائلة من اجل تجديد تأشيراتهم .ازواج توجهة لوزارة الداخلية بطلب الحصول على
وثيقة والدة ،يحصلون على وثيقة تحمل اسم االم فقط (الوثيقة الزرقاء ،مرفقة في المالحق) لذلك فمن المهم الحفاظ على بالغ مولود حي الذي
تم الحصول عليه في المستشفى وان ال يتم اعطاءها لموظفي ألداخلية والذين قد ال يعيدونها عند اصدار وثيقة والدة دون اسم االب.
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