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 کتابچه صحیاین  .1

 

تان از تشخیص های قبلی شما اطالع  که داکترآلمان آشنا شوید و مطمئن شوید  صحیبا سیستم  که کندکتابچه به شما کمک میاین 

 . دارد

صحی آلمان را شامل میشود و برای شما  درباره سیستم  معلومات مفیداین بخش اول . شودکتابچه شامل بخش های مختلف میاین 

را  کتابچهدرباره نحوه کار با این  شامل معلوماتعالوه  بر. مریضی چگونه میتوانید کمک دریافت کنیددهد که در هنگام توضیح می

را پر نمایید تا  آن داکتراز مراجعه به  طبی میباشد، که میتوانید قبلسابقه  هرموبخش دوم شامل یک ف. شودنیز میشما  داکتربرای 

انجام  معالجاتدهد که واکسیناسیون و داکتر تان میاین امکان را به  کتابچهعالوه این  بر. وضعیت شما را بهتر درک نماید داکتر

تواند به سرعت داکتر تان میبدین وسیله . همراه داشته باشید داکتر را همیشه در هنگام مراجعه به  کتابچهاین  لطفا  . شده را ثبت نماید

 . داشته باشدرا شما  امراضدید کلی از سابقه یک 

هیچ کس حق ندارد بر خالف میل . دهیدکی نشان میرا به  کتابچهگیرید که این شما خود تصمیم می. است تنها برای شما کتابچهاین 

 .دسترسی یابد کتابچهشخصی موجود در این  معلوماتشما  به 

 

 مریض حقوق  .2

 

 . دارند طبی را معالجهریافت افراد حق د در آلمان تمام

 

این به این معنی . ستنده حفظ محرمیتان موظف به داکتر. گی شما ندارده پناهند پروسهمنفی بر  طبی کدام تاثیراستفاده از خدمات 

قابل حتی در م حرمیتحفظ ماین . ها اجازه دهندمریضان خود صحبت کنند که آنبا دیگران درباره  زمانها تنها حق دارند است که آن

 . باشدادارات دولتی نیز برقرار می

 . مراجعه نمایید یک داکتر دیگرتوانید به داکتر تان راضی نیستید میاگر از . شان آزاد هستند داکترهمه افراد در انتخاب 

. ستا شما معالجه مصرفمسوول پرداخت   Sozialamtقرار دارید، اداره خدمات اجتماعیی ده گپناهن پروسهدر  که تا زمان

دسترسی شما به تمام  ورق معالجهاین . درخواست نمایید از اداره خدمات اجتماعی معالجوی را تصدیقبرای این منظور باید یک 

ورق پوشش ، با این ند، مانند گذاشتن دندانبرخی تدابیر به صورت حاد مورد نیاز نیست. نمایدمعالجوی الزم را تضمین میخدمات 

پس از )دریافت نمایید  معالجوی معمول راممکن هستند که کارت بیمه خدمات  معالجات برای شما زماناین نوع . شوندداده نمی

 (.ماه در آلمان 51حداکثر 

 

 ی ده گپناهن پروسهدر  صحت .3

 

 . عبور خواهید نمود ده گی از ایستگاه های مختلفپناهن پروسهشما در طول 

 

 معاینه پذیرش اولیه  3.1

 

ده توانید درخواست پناهندر آن جا ثبت نام شده و می. مراکز پذیرش مرکزی اسکان داده میشوندپس از ورود به آلمان پناهجویان در 

 . ی دهیدگ

نماید ساری کمک می امراضاین معاینه به تشخیص به موقع . قرار بگیرند طبیهمه پناهجویان باید در راستای ثبت نام تحت معاینه 

 لطفا  . شوید راستای معاینه به شما پیشنهاد میشود که واکسیندر  برعالوه. شودشش ها می ری ازشامل معاینه بدنی و ایکس و معموال  

 مریضیاند به شما کمک کند در هنگام میتو او! قرار دهید داکترخود را در اختیار  صحیمهم درباره وضعیت  معلوماتتمام 

همراه داشته  با خودآن را  لطفا  دارید،  خود یا مدارک دیگر درباره صحت ونیناسیواکس رتکااگر . مناسب را دریافت نمایید معالجه

 . باشید

 

 توصیه های عملی  3.2

 

مشغول کار  Sozialarbeiter جتماعیمددکاران ادر این اقامت گاه های عمومی . شویدبه اقامت گاه عمومی منتقل می پس از مدت

  .دهندی در آلمان پاسخ میده گهستند که به سواالت شما درباره زن

  

 عاجلغیر معالجات
 

 ورقداشته باشید نیاز به  یکه دندان درد در صورت. خواهید داشت معالجه ورقداشته باشید نیاز به  را داکتروقتی قصد مراجعه به 

 اجتماعیمددکار از . نماییددریافت می اداره خدمات اجتماعیز را ا اوراقهر دو نوع . مخصوص دندان دارید معالجه

Sozialarbeiter  را از آن دریافت نمایید کجا قرار دارد معالجه ورقانید میتومسوول شما که  اداره خدمات اجتماعیکه  بپرسید .

اعالم  احتاگر درد دارید باید آن را به وض. تمام مشکالت فعلی خود را به خوبی شرح دهید اداره خدمات اجتماعیبرای مسوولین 

 . نمایید

 

ارجاع از  ورقدارید نیاز به دریافت  ان دیگر راداکترقصد مراجعه به  اگر. عمومی مراجعه نمایید داکترانید به میتو معالجه ورقبا 

 اوقات. نیاز به وقت قبلی دارید متخصص معموال   داکتربرای مراجعه به . متخصص را دارید داکترعمومی برای مراجعه به  داکتر
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این زمان را  داکتر زیراباید بر سر این قرارها به موقع حاضر شوید . انند تا چند هفته به طول بیانجامندمیتو انتظار برای وقت قبلی

تان بهتر است که یک مترجم همراه  داکتران آلمانی صحبت نمایید، برای شما و بزانید به میتواگر ن. برای شما اختصاص داده است

 . خود داشته باشید

و  سرخ)دارند  سخه وجود دارد که رنگ های متفاوتدو نوع از ن. نمایدتهیه میبرای شما نسخه  داکترداشته باشید،  وااگر نیاز به د

 ادویهرنگ برای شما رایگان هستند، برای  سرخروی نسخه  ادویه. دریافت نماییدادویه خانه واانید از دمیتوبا این نسخه ها (. سبز

را از  معالجه ورق. نمایید پرداختموجود در نسخه سبز باید پول   

در محافظت . پرداخت نمایید مصرفکدام نباید  سرخبرای نسخه های  .دیدهمیدواخانه نشان نمایید که به با یک مدرک دریافت می 

. خانه ارایه دهیدواو آن را به د کوشش کنیداز این مدرک   

 

 عاجل موارد
 

   Notaufnahmeعاجلبه بخش  انید مستقیما  میتوندارید و  معالجه ورقبه  عاجل نیازبرای موارد 
در موارد که خطر مرگ وجود . است، حتی روزهای تعطیلبه صورت شبانه روزی فعال  عاجلبخش . مراجعه نمایید شفاخانه 

 112 عاجلشماره . تماس بگیرید مرکز عاجلانید با میتونیستید  عاجلقادر به مراجعه به بخش  مریضی که به دلیل دارد یا زمان

اگر کسی . تماس بگیرد مرکز عاجلانید به زبان آلمانی صحبت نمایید، سعی کنید کسی را پیدا کنید که برای شما با میتواگر ن. باشدمی

(.سرکمثال نام )نیست که این کار را انجام دهد، نام و محل خود را به آرامی بیان نمایید   

  

 تماس .4 

 

مراکز فراوان  برعالوه. اقامت گاه تان تماس بگیرید اجتماعی مددکارمشکل دارید با  معالجهدر دریافت  مریضیاگر در هنگام 

:انند به شما کمک کنندمیتووجود دارند که  و انجمن هایوره مش  

 

 :طبی معالجهکمک در دریافت 

Medinetz Halle، Ludwigstraße 37، Halle،51تا  51هر پنج شنبه ساعت  :ساعت مراجعه ،15930043 0152 : تلیفون 

  

Medinetz Magdeburg، Bahnhof Buckau، Porsestraße 16، Magdeburg،ساعت ،54 308 665 0176 : تلیفون 

 51تا  51 ساعت شنبه پنج هر :مراجعه

 Psychosoziale Zentren für Migrantinnen und Migrantenدر مورد مشکالت روانی را از  معالجهوره و مش

(PSZ) دریافت نمایید: 

PSZ Halle: Marienstraße 27a، Halle،768 25 21 0345 : تلیفون 

PSZ Magdeburg: Liebknechtstraße 55، Magdeburg،07 98 10 63 0391 : تلیفون 

 

 : نماینده پناهجویان در ساکسن آنهالت

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.: Schellingstraße 3-4، 39104 Magdeburg،5371281 0391 :تلیفون 

 

  :ی برای مشکالت زبانیتلیفون کمک

Hallesche Interkulturelle Initiative (HIKI) :99 893 213 0345 : تلیفون 
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معالجه ورق  

 

 

 
ارجاع ورق  

 

 

 
رنگ سرخنسخه   

 

 

 


