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ديباچه

شــعار „دســت دردســت برای ســالمتی” در „ ســیســتم ســالمتی”  آلمان جدی گرفته می شــود: در آلمان هیچ كســی
رادرهنگام بيماری ونياز تنها نمی گذارند. دراین مورد بروشــورهايی راهنما بااطالعات ارزنده برای مهاجرین وجود دارد تا 

بتوانند بهترين روش را درســيســتم پزشـكی آلمان انتخاب نموده و مخاطب خود را پيدا كنند.

معنی دیگر „ دســت دردســت برای ســالمتی „ این اســت كه در هنگام بيماری، برای ســالمتی خود همكاری ومســئولیت 
نشــان بدهيم وخودرا مســئول ســالمتی خود بدانيم و تا آنجا كه ممكن اســت آگاهانه ســالم زندگی كنيم وبا اقدامات فعاالنه 
وبموقع دربرنامه های پیشــگیری برای ســالمتی، وبا عملكرد فعاالنه در هنگام درمان بيماری و بهبود، ازابتال به بيماری ها 

ومعلوليت ها جلوگیری كنيم ويا آنهارا بتعويق بیاندازيم وپيامدهای آنرا برطرف كنيم. این كتابچۀ راهنما، نشــانی ســازمان های 
درمانی و روش های كمک وراهنمائی های الزم را دراختیار مهاجرین میگذارد. 

به امید اینكه همۀ شــهروندان جدید در آلمان هرچه زودتر خود را „درخانه و وطن”  خود احســاس كنند، آغاز نوین ســالمتی 
را برای آینده شــما آرزوميكنم.

اوال اشــمیت

وزیر بهداری
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كتابچه راهنمای „ دســت دردســت برای ســالمتی – ســیســتم ســالمتی آلمان”، رااتحاد فدرال ب ک ک و انجمن مركز 
پزشــكی مردمی هانوفر تدوين كرده اند كه در حال حاضــر برای ســومین بار تجديد چاپ شــده اســت. اين دفترچه راهنمای 

منتشــر شــده تاكنون در آلمان بی همتا اســت، بعنوان نمایندۀ تلفيقی دولت فدرال بســيار خوشــحالم كه این ســنگ بنای 
مضــاعف جهت تلفيق خارجيان درجامعه گذاشــته شــده اســت.

كســی كه درخارج از كشــوربطور جدی مریض ونيازمند بكمک شــده اســت میداند كه مهاجرینی كه درآلمان زندگی ميكنند 
با چه موانعی روبرو هســتند. چگونه وبا چه زحمتی ميتوانند ازســیســتم ســالمتی آگاهی پيدا كنند. درپروژۀ „مهاجرین برای 

مهاجرین” كه این كتابچۀ راهنما دررابطه با آن تدوین شــده اســت، راه های جدید وموفقیت آميزی برای پیشــبرد ســالمتی، 
„ توســط مهاجرین برای مهاجرین” منظورشــده اســت. این حركتً  برخورد برابرانه ودر ســطح چشــمهاً  نشــانگر یك عامل 
موفقيت درتمام پروژه میباشــد. آموزش وادامۀ آموزش افرادی كه زمينۀ مهاجرتی دارند، باعث ايجاد وتشــكيل گروه بزرگی 

از پيوندگران (مدياتورها) شــده اســت كه میتوانند با پشــتكار و بدون دردســر آگاهی های خود رابه هم ميهنان خود منتقل 
كنند. از اينرو باعث خوشــحالی اســت كه ببینیم پروژه „مهاجرین برای مهاجرین” حاال بصــورت یك جنبش برای بهبود 

وضــع ســالمتی مهاجرین درتمام آلمان درآمده اســت.

مســلم است كه هزاران نفر از اين راهنما درهنگام کاربرد پروژه، برای خود و خانواده شــان اســتفاده ميكنند وبا گســترش 
وپخش این كتابچه به تعدادشــان افزوده خواهد شد۰من خوشــحالم كه دراین مقام ســرپرســتی، بتوانم دراين مهم ســهمی داشــته 

باشــم.

پروفســور۰دكتر. ماریا بؤهمر

نماینده كشــوری در امور مهاجرت، پناهندگان و تلفيق خارجیان 

ســالمتی شــما آرزوی قلبی ماســت! 

ديباچه
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ســیســتم ســالمتی آلمان هنوزازبهترین ســیســتمها جهان 
بشــمار میآيد- ولی نه ازآســانترین آنها.تنها برای كســانی كه 
تازه به آلمان آمده اند ویا مدتی زيادی نیســت كه دراینجا 

زند گی می كنند ســاده نيست كه تشــخيص دهند كدام 
بيمه و چه نوعی از بیمه ها برايشــان مناســب تر اســت. 

اغلب پاســخ دادن به این ســؤال برايشــان آســان نیســت. 
واگر خود ویا كســی از افراد خانواده شــان مریض شــوند 

اغلب نميدانند به كجا مراجعه كنند، نميدانند واز چه كســی 
بپرســند كه بايد اول بنزد پزشــک يا به بیمارســتان بروند؟ 
واگر ميخواهند  نزد پزشــک بروند، بايســتی بكدام پزشــک 

مراجعه كنند؟ 

پاســخ به این ســؤاالت ویا ســواالت مشــابه در این كتابچَه 
راهنمای ســیســتم ســالمتی آلمان كه بیمه درمانی كاری 

(BKK) و كانون مركزی پزشــكی مردمی تدوین كرده 

اند نوشــته شــده اســت وبه زبانهای مختلف ترجمه و 
منتشــرشــده اســت هرچند ما نميتوانيم مفصــأل به تمام 

جزئيات بپردازيم، باوجود بر این، این كتابچۀ راهنما، كمک 
خوبی برای راه یابی شــما ميباشــد. شــما درآخر اين كتابچه 
نشــانی ادارات، موســســات، اتحاديه ها و اجتماعاتی را می 
يابيد كه در يافتن جواب جزئياتی كه دراين كتابچۀ راهنما 

نيامده اســت بشــما یاری می رســاند.

ســالمتی شــما آرزوی قلبی ماســت!

اين كتابچۀ راهنما بخشــی از ابتكارات بیمه درمانی شــغلی 
ب ک ک (BKK) "ســالمتی بیشــتر برای همه" كه در 

چهارچوب آن پروژه ها واقدامات دیگری برای بهبود 
بخشــيدن به ســالمتی، انجام ميگيرند. این بيشــتر برای 
اشــخاصــی اســت كه نياز بيشــتری دارند و ســالمتیشــان 

بیشــتر در معرض خطر قرار دارد و تاكنون ازاين امكانات 
برای تأمين ســالمتیشــان كمتر بهره برده اند.

ما خوشــحال می شــویم اگر اين دفترچۀ راهنما و دســت در 
دســت شــما گامی برای حفظ و بهبودی ســالمتی شــما باشــد.

! اطعاټ جديد يا بہ عباړى شماره هاى 
ســیســتم ســالمتی آلمان (مانند وظیفه بيمه) 

ادر برگه ضميمه مىيابيد
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... درباره ســالمتی و پذیرش (همرنگ ســازی) درجامعه 
آلمان.

صــندوق درمانی كارگری ب.ک.ک (BKK)  نماد قدیمی 
ترين نوع بیمه درمانی درآلمان اســت: .در اوايل قرن ۹۱ 

كارگران وكارفرمایان با تعاون يكديگر „اولین صــندوق های 
درمانی” را تأســيس كردند كه بر پايۀ همبســتگی با كاركنان 
وخانوادۀ ايشــان ابداع شــده بودند. اين آغاز ب ک ک بود. 

بیمه کاری در آلمان تبدیل به الگويی دیگر برای تمام بیمه 
های درمانی قانونـی (GKV) دیگر گردید.

تا اواســط ســالهای ۹۰ درقرن ۲۰ یك رابطۀ ســنتی بین 
یكایک بیمه های درمانی كاری ب ک ک و „ســهامداران 

شــركتهای” آن وجود داشــت  با روی كار آمدن رقابت بين 
صــندوق های درمانی تا امروزتقريبأ ١۸٠ صــندوق درمانی 

كار( بيمه) بوجود آمده اســت. پس از اصــالح امکانات 
انتخاب در ســال ١۹۹۶ افراد بیشــتری به بیمه کاری روی 
آوردند. بطوریکه بیمه کاری با داشــتن بیش از ١۴ میلیون 
بیمه گزار و داشــتن ٢٠٪ ســهمیه بازار در شــمار ســـومین 

نوع بیمه بزرگ درمانی قانونـی (GKV)   قرار گرفته اســت. 
در كنار اقدامات فردی پيشــبرد ســالمتی، ب ک ک بطور 

ســنتی برای پيشــبرد ســالمتی كارگران فعاليت مينمايد 
وباهمكاری كارگران و كارفرمایان در راه شــرايط كاری 

وزندگی ســالم تر فعالّيت میكند. 

صــندوق های درمانی كاری (بيمۀ كارگری) درآینده نيز تمام 
امكانات خود را برای تأمین ســالمتی همه بكار می گيرد. 

دراين مورد مطمئن باشـــید.

بیمه خدمات درمانی ب.ک. ک BKK به شــما آگاهی می 
رســاند...
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        (GKV)بیمۀ درمانی قانونـی گ فاو ک

هركس كه درآلمان زندگی و كار می كند، معموال بیمۀ درمانی 
قانونـی دارد. نود درصــد از جمعیت آلمان عضــو بیمه درمانی 

قانونـی (مانند  آ او ک AOK  ، ب ک ک BKK ، و یا
 ای ک ک (IKK)  هســتند وهرماه یك مبلغ معينی را به 
صــندوق بیمۀ درمانی می پردازند. این مبلغ به میزان 

درآمد ماهانۀ بســتگی دارد. کارفرمای شــما نیز مازاد اضــافه 
آنرا می پردازد. اگر شــما بیمارشــوید یا تصــادفی كرده 

باشــید وبرای معالجه نزد پزشــك یا به بیمارســتان بروید ، 
صــندوق بیمه درمانی شــما بجز ســهم شــخصــی شــما همۀ اين 

مخارج را ميپردازد. يعنی كســی كه درآلمان بیمه اســت، به 
مخاطره نمی افتد ودرشــرایط ضــروری تمام مخارج پزشــك و 

داروهايی را كه پزشــك تجويز كرده اســت، صــندوق بیمه می 
پردازد. اگر بدليل بيماری نمی توانید كار كنید كارفرمای 

شــما اصــوأل حقوق ماهیانه شــما را تا شــش هفته و پس از آن 
نیزتا موعد معینی، پول بیماری شــما را صــندوق بيمۀ درمانی 

می پردازد. بنابراين بیمۀ درمانی قانونـی GVK درهنگام 
بروز بیماری یک تأمين مطمئن بشــمار می رود. 

١. بیمۀ درمانی 

تصــادفات و یا درمان بیماری ها در اشــخاص شــاغل 
میتوانند بعنوان موارد ویژه محســوب گردند. بعنوان مثال 

اگر شــما بدالیل بیماری نتوانید به کار خود ادامه دهید، 
اقدامات الزم و حتا اقدامات مقتضــی در ســایر ادارات 

مانند ســازمان بیمه بازنشــســتگی و یا بیمه تصــادفات (بیمه 
اتفاقات) را بعهده میگیرد.

وظایف بيمه های درمانی قانونـی GVK، هر چند مدت یک 
بار تجديد نظر می شــوند، بطور مثال ممكن اســت مقررات 

مربوط بخدمات، میزان حق بيمه و یا معرفی به پزشــک 
دیگرتغيير كنند. صــندوق بیمه درمانی Krankenkasse که 
شــما در آنجا بیمه هســتید، اين تغييرات جدید را به آگاهی 

شــما میرســاند. عالوه بر آن در این راه نما Wegweiser برگه 
ضــمیمه ای می یابید که حاوی اطالعات جدید می باشــد.

بنیان بیمه درمانی قانونـی GVK  برهمبســتگی اســتوار 
اســت. مبلغ حق بيمۀ درمانی بستگی به درآمد شــخص دارد 
ونه به متأهل بودن، زن يا مرد، و اینکه آیا ســالمند است يا 

غالبأ مریض می باشــد. بنابراین كســیكه درآمد بیشــتری دارد 
مبلغ بیشــتری برای حق بیمه درمانی خود نســبت بكسانیكه 

درآمد كمتری دارند، می پردازد. دراین ســیســتم جوانان 
برای ســالمندان و مجرد ها برای خانواده ها می پردازند ، 

باوجود این، همه از خدمات بیمه قانونـی يكســان برخوردار 
هســتند.
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چه كســی بیمه درمانی قانونـی اســت؟ 

دراینجا بین بیمه اجباری و بیمه داوطلبانه تفاوت وجود 
دارد. در بیمه های اجباری، معموال كارگران (كارمندان)، 

درآمد ســاالنه آنها از حد معینی باالتر نباشد (این میزان هر 
ســال تغییر میکند، این حد نصــاب جدید را در برگه ضــمیمه 

در بخش "بیمه اجباری “Versicherungspflicht„ می 
یابید) و همین طور كارآموزان، افراد بدون كار، دانشــجویان، 

بازنشــســتگان، هنرمندان و ياخبرنگاران وافراد خانوادۀ 
آنها می توانند بطور رایگان زير پوشــش بيمه قرار گیرند. 
بشــرطی كه خود اين افراد یا درآمدی نداشــته و یا اینکه 

درآمد مکفی نداشــته باشــند. (به برگه ضــمیمه، "بیمه 
خانوادگی “Familienversicherung„ نگاه کنید). فرزندان 

هم تا ســنين معينی بیمه هســتند. این حّد نصــاب ســنی، 
بســتگی به وضــعیت تحصــيل فرزندان دارد. فرزندان معلول 

بدون در نظر گرفتن ســنشــان هميشــه بيمه هســتند. البته اين 
در صورتی اســت كه آنان بدليل معلوليتشــان نتوانند مخارج 

خود را تأمين بنمايند. 

کســانی که کار آزاد دارند و همچنین كارگران (كارمندانی) كه 
درآمد ســاالنه آنان از حد نصــاب معینی بیشــتر نباشــد (به 

برگه ضــمیمه، "بیمه اجباری “Versicherungspflicht„ نگاه 
کنید) میتوانند داوطلبانه خود را بیمه درمانی قانونـی ويا 

بیمه شــخصــی بنمايند. در مورداینكه بیمه شــخصــی چيســت 
در بخش بيمۀ درمانی شــخصــی توضــيح خواهيم داد.

انتخاب آزاد صــندوق بیمه

شــمادرانتخاب بیمه درمانی خود مجازهســتید .البته اگر بیمۀ 
مورد انتخاب شما درنزدیكی محل زندگی یا محل كارشــما 
نمایندگی داشــته باشــد برایتان آســان ترخواهد بود. مبلغ 

حق بیمه ی صــندوق های بیمه درمانی با هم متفاوت اند. 
شــما می توانید درمورد عملكرد یا بازدهی هربیمۀ درمانی 

كه دارید آگاهی كســب نمائيد، چون اینجا هم غیر از خدماتی 
که قانونأ از قبل مقرر شــده اند، تفاوت هایی بین صــندوق 
های بیمه درمانی موجود باشــند. بطور مثال صندوق های 

بیمه میتوانند به بیمه گزاران خود اگر بطورمرتب در معاینات 
پزشــكی تشــخیص زودرس (مراقبت) راانجام دهند پاداش 

دهند. هر صــندوق بیمه به تنهایی در مورد تشــویق و یا 
ســیســتم امتیازی Bonussysteme تصــمیم می گیرد. بطور 

نمونه یک صــندوق بیمه درمانی به بیمه گزاران خود در 
اضــافه پرداخت ها تخفیف می دهد و دیگری از مبلغ حق 

بیمه می کاهد. 

صــندوق های بیمه درمانی می توانند به بیمه گزاران خود 
تعرفه های انتخابی خود را پیشــنهاد کنند. صــندوق ها 

به بیمه گذاران اگر در هنگام بیماری، همیشــه نخســت به 
پزشــک خانوادگی خود مراجعه کنند منافع مادی می رسانند. 

(به بخش ٢ نگاه کنید)
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 و همچنین اگر بیمه گزاران از برنامه های درمانی بیماری 
های مزمن (Disease Management Programm) با نرخ 
و تعرفه پزشــک خانواده (Hausarzttarif) اســتفاده بنمایند. 

نمونه های دیگر تعرفه های انتخابی، تعرفه خود برداشــت 
Selbstbehalttarif ، است که بیمه گزار مخارج و هزینه های 

درمان را تا میزان معینی شــخصــأ می پردازد، وهمچنین، اگر 
بیمه گزار از حق بازپرداختی بیمه و ســایر خدمات به مدت 

یک ســال اســتفاده نکرده باشــد. در مورد جزییات بیشــتر با 
صــندوق بیمه درمانی خود گفتگو کنید.

 اگر شــما از بیمه درمانی خود راضــی نیســتید، میتوانید 

قرارداد خودرا پس از ســپری شــدن دو ماه اززمان مهلت 
فســخ، بپايان برســانيد ویك بیمه درمانی جدید را انتخاب 

كنید. البته باید حداقل ۱۸ ماه دریك بیمه درمانی، عضــو 
باشــید، اگرســازمان بيمه، حق عضــویت شــما را افزايش بدهد 

شــما میتوانید درمدت ۲ ماه پس ازافزايش حق عضــویت 
بيمه، یعنی قبل ازبه پایان رســیدن ۱۸ ماه، بیمه درمانی 

خودرا تغيير دهید. اگر یکی از تعرفه های انتخابی قید شده 
در باال را انتخاب کنید، به مدت ســه ســال به آن متعهد 

میگردید.

خدمات بیمه های درمانی قانونی

همه خدمات بیمه های درمانی قانونـی GKV  بایســتی 
باندازه كافی، هدفمند ومقتصــدانه باشــند. بیمه ها اجازه 

پرداخت خدمات بیشــتر را ندارند و نمی توانند بپردازند. 
بدين معنی كه مثال در رابطه با دندان مصــنوعی وپركردن 

دندان، خواســته های ويژه (مانند پركردن دندان با طال) را 
باید خودتان بپردازید. بیمه درمانی قانونـی هنگام درمان 

دربیمارســتان مخارج اتاق تک نفری ودرمان توســط  شــخص 
رئیس بخش رانمی پردازد. اگر فردی برای مداوای بیماری 
اش به پزشــک ســنتی (هایل پراکتیکر) رجوع کند بایســـتی 

مخارج مداوا را شــخصــا بپردازد. 
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خدمات بیمه های درمانی قانونـی GKV (رونوشــت گزیده) 

درمان پزشــكی    ■

داروهای تجويزشــده درنســخه (به اســتثناء داروهای كاهش اشــتها وداروهای ازدياد توان جنســی)    ■

اقامت دربیمارســتان   ■

 (Hospizleistungen) خدمات بالینی و ســرپایی پزشکی   ■

مراقبت پزشــكی در دوران بارداری وزایمان، وكمک های مامایی،    ■
كمک مالی به مادران، کمک هزینه مخارج موســســه زایشــگاه 

معاینات تشــخيص زودهنگام    ■

 (J۱ و U۲ تا U۱) معاینات تشــخيص زودهنگام برای كودكان از معاینه ۱تا ۹ و جوانان   ■

مايه كوبی (واكســیناســیون) پیشــگیرانه، (غیر از مايه كوبی مســافرتی)    ■

مراقبت های پیشــگیرانه برای دندان ودرمان دندان، وبخشی ازدندان مصــنوعی   ■

پول بيماران (Krankengeld) (همچنين برای كارگرانی وکارمندانی كه از فرزند بیمارشــان مراقبت ميكنند)    ■

روان درمانی    ■

مراقبت های پیشــگیرانه وتوانبخشــی، آســايشــگاه ها (همچنین برای پدر و فرزند و مادر و فرزند)    ■

در موارد ويژه هزینۀ آمد و شــد وحمل و نقل بيمار   ■

(Soziotherapie) درمان اجتماعی   ■

درمانهای ویژه ســرپایی مراقبت های درد زدایی ( کاهش درد و کاهش عالیم بیماری در مبتالیان   ■
 به بیماری های ســخت) 

پرســتاری درخانه، اگر مدت اقامت دربیمارســتان كوتاه بود و یااگر بیمار كســی را ندارد كه ازاومراقبت كند    ■

درموارد ويژه، كمک به رســيدگی در كار منزل، اگر شــخص بیمه شــده دربيمارســتان يا مركز توانبخشــی. و يا درتحت    ■
اقدامات مراقبتی بســر ميبرد 

وســایل درمان (مانند ژیمناســتیک بيماران، گفتاردرمانی، و ماســاژها)    ■

وســايل كمك رســانی (مانند مثل صــندلی چرخدار ( ویلچر) و گوشــی شــنوایی (ســمعک)، كمک رســان های بينائی    ■
(عینک) در واقع برای كودكان وجوانان زیر ۱۸ ســال وبزرگســاالنی كه ديد بســيار كم دارند) 
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اگر میخواهید ازخدمات بیشــتری كه بيمه قانونـی GKV شــما 
عرضــه ميدارد اســتفاده نمائيد ، بايد در كنار بیمه درمانی 
قانونـی ، خود را بیمۀ اضــافۀ شــخصــی بنمائيد. با صــندوق 
بیمه درمانی هم می توانید قرارداد بیمۀ اضــافۀ شــخصــی را 

منعقد كنيد. 

بســياری از خدمات  بیمه GKV فقط درداخل آلمان عرضــه 
میشــوند. با این وجود صــندوق های بیمه درمانی بخشــی 

ازهزینه های درمانهای ســرپایی را درسایر کشور های 
اروپایی متقبل میشــوند. 

که این درمرحله نخســت شــامل مقررات كشــورهای عضــو 
اتحاديۀ اروپا، وعالوه برآن برای كشورهای ایســلند، نروژ، 
ســویس، ليشــتن اشــتاین صــادق می باشــد. با كشــورهای 

تركیه، كرواتی وتونس و مقدونیه و چند كشــور دیگر هم 
قراردادهايی بســته شــده اســت. اگر شــما كه در آلمان بیمه 

درمانی قانونـی GKV هســتید، ولی مدتی از ســال رادرخارج 
ازكشــوربســر ميبرید ویا اغلب برای تعطیالت به خارج از 
كشــور ســفر ميكنید باید از صــندوق بیمۀ درمانی خود در 

مورد قراردادهایش با آن كشــورآگاهی كســب بنمايند. در 
مورد بســتری شــدن در بيمارســتان درخارج از كشــور ( به 

بخش ۵ نگاه کنید)، شــخص بیمه شــده بايســتی حتمأ قبل از 
درمان ازبیمه خود اجازه نامه بگیرد. 

اضــافه پرداخت (Zuzahlung) / ســهمیه شــخصــی 
(Eigenanteil)

 در بســياری ازخدمات بیمۀ درمانی قانونـی GKV، بیمه 
گزاران از ســن ۱۸ سال به باال باید ســهمیه شــخصــی پرداخته 

و يا بخشــی از مخارج را شــخصــأ بپردازند. در مراجعه به 
پزشــک هر ســه ماه (Quartal) هزینه حق مطب پرداخت 

شــود.

شــما بایســتی برای تمام اضــافه پرداختها رســید بگیرید، و 
تمام رســيدهای حق مطب پرداخت شــده را نگاه بدارید. 

زيرا اگر مبلغ اضــافه پرداختی شــما وخانواده شــما به 
مرزمعینی برســد، شــمارا تا آخر آن ســال ازپراخت ســهمیه 

شــخصــی معاف ميكنند. عالوه براین بیمه مبالغ پرداخته 
شــدۀ زيادی را به شــما پس ميدهند. بســیاری از صــندوق 

های بیمه رايگان به شــما دفترچه های رســید می دهند، تا 
مبلغ اضــافه پرداختی خود را درآن وارد کنید.

برای آگاهی ازمیزان اضــافه پرداختی معتبر به برگه ضــمیمه 
نگاه کنید.
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معافیت از اضــافه پرداخت ها

برای اینکه هیچکس به خاطر اضــافه پرداخت ها دچار فشــار 
مالی نشــود امکانات معافیت ويژه ای وجود دارد، باین 
صــورت که کودکان وجوان زیر ۱۸ ســال ازاغلب اضــافه 

پرداخت ها وحق مطب معاف هســتند. 

معموأل حداکثرهزينه، ۲ صــد درآمد ناخالص ســاالنه می 
باشــد. یعنی: كســی كه با ارائۀ رســيد و قبض ها به بيمه 

اثبات كند كه ٢ درصــد از درآمد ســاالنه اش را برای دارو 
وحق مطب پرداخته اســت. ميتواند با ارائه درخواســت 
از بيمه برای بقیۀ ســال تقویمی از پرداخت پول دارو و 

حق مطب معاف گردد. چنين شــخصـی، يك برگۀ معافيت 
دريافت ميكند كه ميتواند آنرا به پزشــك، بيمارســتان و 

ياداروخانه نشــان بدهد.

 كســانی كه بعلت بیماریهای مزمن وســخت تحت درمان 
دائمی هســتند فقط ۱ درصــد ازدرآمد ســاالنه خود را بايد 

بپردازند. حتی اگر این فرد غيراز شــخص  « پول آور» 
(نان آور خانواده) باشــد، بطور مثال، اگر يكی ازفرزندان 

تحت پوشــش بيمه خانوادگی، بيماری مزمن و ســختی 
داشــته باشــد شــامل این معافیت می گردد. گاهی از اوقات 

اســـتفاده از مرز ١- در صـــدی بســـتگی به شـــرایط بخش 
مراقبت و تشـــخیص زودهنگام بیماری ها دارد. برای کســـب 

آگاهی های جدید از صــندوق بیمه درمانی خود پرســش 
کنید. 

مقررات  مالی ويژه ای نيزبرای افرادی که كمك هزينۀ معَاش 
(Hilfe zum Lebensunterhalt)  و تأمين اوليه درســن 

پيری (Grundsicherung im Alter) و همچنین بعلت 
کاهش كار Erwerbsminderung براســاس كتاب آئين نامۀ 

تأمين اجتماعی (SGBXII) يا كمكهای تكميلی، كمكهای 
معاش براســاس قانون فدرال تأمين وكمكهای اجتماعی 

بقربانيان جنگ (Kriegsopferfürsorge) و پول بيكاری ٢ 
(Arbeitslosengeld II) وجود دارد.

درمورد معافيت ازپرداخت ســهمیه شــخصــی برای دندان 
مصــنوعی شــرایط ويژه ای وجود دارد که میتوانید از بیمه 

خود ســوأل کنید.
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بیمۀ درمانی شــخصــی
 (PKV Private Krankenversicherung) 

كســانی كه دارای شــرائط ويژه ای هســتند،مانند کارمند 
یا کارگری که ســه ســال پیاپی درآمدش بیش ازمقدار 

مقرری باشــد (لطفأ به برگه ضــمیمه „ بیمه اجباری  
(“Versicherungspflicht„) نگاه کنید و همچنین کارمندان 

دولت و افرادی که شـــغل آزاد دارند میتوانند بیمه گزار 
شــخصــی شــوند. از تاریخ ٢٠٠۹/١/١ برای همه کســانی که بیمه 

نیســـتند ومشـــمول بیمه درمانی شـــخصـــی می شـــوند، بیمه 
اجباری خواهد بود.

بر خالف بیمۀ قانونـی، مبلغ حق بيمه درمانی شـــخصــی 
به درآمد شــخص بســتگی ندارد، بلکه به جنســـیت، ســن، 

وضــعیت تندرســتی و خدمات مورد توافق بســتگی دارد. 
درقرارداد بیمه ميتوان خدماتی مانند، دندان مصــنوعی 

معالجه توســط پزشــک ارشــد، اتاق يكنفرۀ خصــوصــی 
دربيمارســتان را تعیين نمود. عالوه بر این در بيمۀ شــخصــی، 

اشــخاص ســالمند و بيمار حق بيمۀ بيشــتری نســبت به 
اشــخاص جوان و تندرســت ميپردازند. حق بيمۀ زنان از 

مردان بيشــتر اســت. مخارج بيمه از ســوی بیمه نســبت به 
ریســک موجود برای فرد  بیمه گزار محاســبه می گردد.

تعرفه اســتاندارد شــامل یک اســتثناء می شــود که از تاریخ 
٢٠٠۹/١/١ جایگزین تعرفه پایه خواهد شــد. این تعرفه ها 

برای کســـانی که درآمدی ناچیز دارند. این امکان را بوجود 
می آورد که خود را تأمین ســازند، که در آن فقط ســن و 

جنســـیت بیمه گزار در نظر گرفته می شــود. بر خالف ســایر 
تعرفه ها بیمه گزاران نباید برای بیماری های گذشته خود 

وســایر ریســـک های ویژه خود اضــافه پرداخت کنند. از 
پذیرش در بیمه شدن شــخص در تعرفه (معمولی) استاندارد 

و تعرفه پایه  بدلیل بیماری های گذشته  ویا بیماری های 
مزمن نیز نمیتوان جلوگیری نمود. هر بیمه شــخصــی باید 
این تعرفه را که از نظر خدمات تقریبأ هم ســطح بیمه های 

درمانی قانونـی اســت عرضه نماید. 

 معموأل هزینه حق بیمه در بیمه خانودگی فرد بیمه گزار، را 
باید شـــخصــأ بپردازند. كســی كه بیمۀ شــخصــی دارد باید 

ابتدا حق ویزیت پزشــک، مخارج بیمارســتان وپول دارو را 
شــخصــأ بپردازد وپس از آن شــرکت بیمه، همۀ آن مبلغ و 

یابخشــی از آنرا پس می دهد.
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خدمات بیمه درمانی  براســاس قانون خدمات 
پناهجويان 

پناهجو، يا کســانیکه موظف به ترک آلمان هســتند و يا 
كســانيكه توقف واقامتشــان در آلمان بداليل حقوق انســانی، 
ســیاســی یا به داليل انســانی تحمل میشــوند، فراری بالفعل 
(“De-facto-Flüchtling„)، معموأل نمیتوانند بیمه درمانی 

قانونـی بشــوند. آنها ميتوانند پس از گذشــت حداقل چهار 
ســال اقامت تحت پوشــش بیمۀ قانونـی قرار بگيرند، مگر 

اينكه دراین ميان بعنوان پناهنده پذیرفته شــده باشــند.

 تا زمانيكه این افراد نمی توانند زیر پوشــش صــندوق های 
بيمه درمانی قرار داشــته باشــند، حق اســتفاده از قانون 

خدمات پناهجويان را دارند.

 اين حق اســتفاده بدون هیچگونه محدودیتی ، برای 
بیماریهای حاد ودردناک وجود دارد.

 ولی این حق در مقایســه با بیمۀ درمانی قانونـی 
محدودیتهایی دارد. بطور مثال محدوديت در مورد درمان 

دندان، بويژه برای دندان مصــنوعی ومعالجات ارتوپدی 
فک (استــخواندرمانی). این حق فقط شــامل بیماریهای 

حادی و دردناکی ميشــود که نمی توان به تعویق انداخت و 
عدم درمان فوری زیان های بیشــتری بوجود می آورد و یا 

اگر زیان های بیشــتری بوجود آمده اند. 

عمومأ حق اســتفاده محدود بخدماتی ميگردد كه برای حفظ 
ســالمتی بســيار ضــروری باشــند. اين حق فقط در مواردی 

كه عدم درمان باعث بدترشــدن وضــعيت ســالمتی، يا 
باعث ايجاد بيماريهای جدیدی گردد ویا اگرســالمتی را 
برای هميشــه بخطر بيافتد. اگر بدرســتی شــک دارید كه  

درمانی را ازشــما دريغ ميكنند، به مرکز مشــارتی پناهندگان 
(Flüchtlingsberatungsstellen)، يا به مركز مشــاورتی 

بيماران (Patientenberatungsstellen) و يا به يك وكیل 
مدافع مراجعه كنيد. این مراکز میتوانند به روشن شــدن 

وضــعیت شــما کمک کنند.

خدماتیکه براســاس قانون خدمات پناهجويان به شــما تعلق میگیرد:

معاینات پیشــگیرانه درهنگام حاملگی، خدمات ومراقبتهای بعد از زایمان    ■

معاینات پیشــگیرانۀ پزشــکی مانند بیمۀ درمانی قانونـی: معاینات کودکان (U۱) تا معاینات جوانان (J۱)، ومعاینات    ■
مراقبتی پيشــگيرانه بيماريهای زنان، معاینات ســاالنۀ تشــخیص بموقع ســرطان زنان از ســن ۲۰ به باال و مردان از ۴۵ 

ســال بباال) 

معاینات مراقبتی پیشــگیرانه دندانپزشــكی هرشــش ماه یکبار برای کودکان وجوانان زیر ۱۸ ســالگی، وســپس معاینات    ■
مراقبتی پیشـگیرانه هرســال یکبار 

مايه كوبی (واکســیناســیون) معمولی كودكان، کزاز-، دیفتری-، مایه کوبی فلج بزرگســاالن، درصــورت وجود خطرفردی    ■
واکســنهای ديگر (دراین خصــوص به وضــعیت کشــور خود توجه کنید) 



18

برای اينكه بتوانيم از خدمات وامكاناتی كه قانون خدمات 
پناهجويان ارائه می دهداســتفاده كنيم، بایدیک برگه 

معرفی بیمار را به پزشــک بدهید. این برگه راميتوانيد از 
ادارۀ مددکاری اجتماعی (Sozialamt) ویاهرادارۀ دیگری 

که ســاير خدمات خود را از آن اداره دريافت ميكنيد 
درخواســت نمائيد. هر برگه فقط برای مدت یک فصــل ســال 

(ســه ماه) اعتبار دارد. 

تمام كســانيكه براســاس قانون خدمات پناهجويان حقوق 
میگیرند از پرداخت ســهمیه شــخصــی در مطب پزشـک 

ومخارج درمان های بالينی دربیمارســتان واضــافه پرداخت 
برای دارو، وهمچنین وســائل کمکی و درمانی معاف هســتند

اداره مربوط بخدمات وامكاناتی كه قانون خدمات 
پناهجويان ویا شــرکت بیمه ای كه شــما را تحت پوشــش 

خود دارد این معافیت را برای شــما صــادر میکند.

اگرشــما حداقل چهار سـال  بر اســاس قانون خدمات 
پناهجويان، خدمات پناهندگی گرفته اید، میتوانید تحت 
 (Sozialamt) شـــرائط ویژه ای از ادارۀ مددکاری اجتماعی
كارت هوشــمند الكترونيكی برای هر بیمۀ درمانی قانونـی 

دلخواه خود دريافت كنيد. پس از آن ميتوانيد از تمام 
خدمات صــندوق بيمۀ درمانی قانونـی GKV اســتفاده كنيد، 
ولی دراينصــورت از پرداخت اضــافه پرداخت برای داروها، 

وســائل کمکی و- درمانی و غيره معاف نيســتيد. ســهمیه 
شــخصــی در مطب پزشــک، دربیمارســتان ويا در داروخانه 

برای اشــخاص مجرد و كســانی كه بطور گروهی زندگی 
ميكنند حد معینی دارد (به برگه اضــافی نگاه کنید: „ 

پرداخت اضــافی بر اساس قانون خدمات پناهجويان „ 
برای اینکه صــندوق بیمه درمانی برای شــما „ كارت 

معافيت „ صادر کند رسيد های خود جمع كنيد. 
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خدمات بر اســاس کتاب قانون مددكاری 
(Sozialhilfe) كمك های اجتماعی SGBXII اجتماعی

مهاجرينی که اقامت دائمی دارند ولی زیر پوشــش قانون 
خدمات پناهجويان نيســتند وازبیمۀ شــخصی وبيمه قانونـی 

هم برخوردار نيســتند مشــمول خدمات كتاب قانون 
اجتماعی SGBXII می گردند. هرکس که بیش از یک ماه 

کمک های اجتماعی (Sozialhilfe)- دریافت کرده باشــد، 
تحت پوشــش یک شــرکت بیمۀ قانونـی قرار میگیرد. اداره 
مددكاری اجتماعی (Sozialamt) ازشــما ميخواهد که یک 

شــرکت بیمه قانونـی راانتخاب کرده وخود رابه آن بیمه 
معرفی نمائيد.

 اگر بیمۀ قانونـی شــامل حال شــما نمی شــود، باید برای 
تقبل مخارج  خدمات ويژه ازاداره مددكاری اجتماعی 

(Sozialamt) مربوطه، درخواســت برگۀ معرفی بیماران  

(Krankenschein) بنمایید. اگر شــما در شــرایط مالی 

اضــطراری هســتید، نداشــتن درآمد كافی ومالی، و نداشــتن 
بیمه درمانی باشــید استــحقاق اســتفاده از این برگه را 

دارید. ارائه مدارک مربوطه به اداره مددكاری اجتماعی 
(Sozialamt) بســيارمهم اســت. 

کســانی که مشــمول بیمه درمانی شــخصــی می باشــند و 
پرداختن تعرفه پایه (Basistarif) ســبب محتاج  شــدن آنان 

به کمک مالی گردد، اســتحقاق این را دارند که مخارج بیمه 
شــان به نصــف کاهش یابد. اگر توان مالی ایشان برای نصــف 
مخارج بیمه هم کافی نباشد بایســـتی مسئولین پرداخت پول 

 (Sozialhilfe) و یا(Arbeitslosengeld II) حق بیکاری ٢
در مخارج ســهیم شـــوند. 



20

کدام پزشــک برای من مناســب اســت؟

بدون در نظر گرفتن اين مطلب كه آيا شــما در آلمان زیر 
پوشــش بیمۀ درمانی قانونی ويا بيمۀ شــخصــی هســتيد، 

مجازهســتید پزشــک خود را شــخصــأ انتخاب کنید. بیمه 
گذاران بيمه های قانونی فقط میتوانند پزشــکانی را كه بابیمۀ 

قانونی قرارداد دارند انتخاب کنند - البته اين موضــوع 
تقریبَا درمورد همۀ پزشــکان صــدق ميكند.

بین پزشــکان خانواده وپزشــکان متخصــص تفاوت وجود 
دارد. پزشــکان خانواده معموأل پزشــکان عمومی، پزشــکان 

کودکان، وبعضی ازپزشــکان داخلی هســتند. همیشــه تاآنجا که 
امکان دارد به پزشــک خانوادگی خودتان مراجعه کنید، چون 

او شــما رامیشــناســد وازوضــعیت ســالمتی شــما آگاه اســت. 
واگر الزم بداند شــمارا به پزشــک متخصــص معرفی ميكند. 
پزشــكان متخصــص در بخش های مختلف تخصــص دارند 

- مانند پزشــكان زنان (Gynäkologen) یا پزشــكان گوش 
وحلق بینی. اگر بیمار بشــوید میتوانید مســتقیمًا به پزشــك 

متخصــص مراجعه کنید. در اين صــورت بايســتی هزينۀ حق 
مطب را دوباره بپردازيد. اگر برگه معرفی پزشــک خانوادگی 

خود را بعدأ به پزشــک متخصــص ارائه دهید، هزینه حق 
مطب را بشــما پس خواهد داد. صــندوق بیمه های درمانی  

به بیمارانی که اول به پزشــک خانوادگی مراجعه میکنند 
امتیازاتی میدهند.

۲. نزد پزشــک

قبل ازانتخاب پزشــک به چیزهایی که برایتان مهم اســت 
فکر کنید. شــاید ترجیح میدهید یک پزشــک زن شــمارا 

معالجه کند تا یک پزشــک مرد. یا محل مطب بخاطر رفت 
و آمدبا وســائط نقلیه برایتان مناســب و ارزشمند اســت 

.اوقات پذیرائی پزشــکان راباهم مقایــسه کنید و بپرســید که 
آیا به علت شــلوغی مطب باید زیاد انتظار بکشــید یا خیر.

یک پزشــک خوب باید ســخنان شــما را دقیقأ گوش کند و 
بطور قابل فهم به شــما توضیح دهد که چه میکند وچرا چنین 

درمانی را برای شــما در نظر گرفته اســت. و آیا با پزشــکان 
دیگر همکاری دارد ودر صــورت لزوم شــما را نزد یک 

پزشــک متخصــص و یا به یک کلینیک بفرســتد.

اگر از پزشــک خود راضــی نیســتید ویا باو اعتماد ندارید 
میتوانید پزشــک خود را عوض کنید ولی اینکار نباید زیاد 

تکرار شــود، چون هر پزشــک جدید بایســتی ازنو با شــما 
آشــنا گردد وشــما هم باید با او آشــنا شــوید، بعالوه با عوض 

نمودن مداوم پزشک، معایناتی مانند عکســبرداری (رونتگن) 
تکرار میشــوند که برای ســالمتی شــما مضــرمی باشــند.
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آمادگی برای رفتن به نزد پزشــک

قبل از رفتن بنزد پزشــک بایســتی خود را آماده کنید. خودرا 
بطور دقیق زیرنظربگیرید و مشـــکالت خودرا یادداشــت 

کنید، بنویســید در حال حاضــر چه داروهایی را مصــرف 
میکنید ویادراین اواخر کجا تحت معالجه بوده اید. ســوآالتی 

را که بنظرتان می رســد بنویســد. اگربزبان آلمانی تســلط 
ندارید شــخصــی را بعنوان مترجم همراه  خود ببرید. پول 
مترجم شــما را بیمه نمی پردازد ولی شــما مجازید یکی از 

اعضــای فامیل یا دوســتان خود را که زبان آلمانی راخوب 
صــحبت میکند همراه ببرید. دربســیاری از شــهر ها دفترچه 

هایی وجود دارند که نشــانی پزشــکانی را که به زبانهای 
مختلف آشــنایی دارند ومطب هایی که به زبانهای مختلف 

گویش می کنند در آن نوشــته شــده اســت.

 بهتر اســت اول نوبت بگیرید تا کمتر انتظاربکشــید. اگر 
حالتان بداســت واحتیاج به نوبت فوری دارید میتوانید 
تلفنی درمیان بگذارنید. طبعَا شــما بدون وقت قبلی هم 

میتوانید به مطب مراجعه کنید ولی باید مدت بیشــتری در 
انتظارنوبت بمانید.

اگربدلیل ضــعف زیاد وبدی حال خود نمیتوانید بمطب 
بروید، پزشــک خانوادگی بمنزل هم میآید ولی از این امکان 
فقط زمانی اســتفاده کنید که هیچ راه دیگری نداشــته باشــید.

برای مالقات پزشک چه چیزهایی را باید همراه 
داشـتـه باشــید

حتمَا به یاد داشــته باشــید که کارت بیمه یا ورقه بیماری را 
با خود ببرید. عالوه بر آن لیســتی از داروهایی راکه مصــرف 
میکنید، دفترچه واکســیناســیون (Impfpass) دفترچه آلرژی 

(Allergie-Pass) اگردر این اواخرعکســبرداری شــده اید، 

عکســهای اشــعه ایکس (Röntgenbilder)، را به همراه خود 
داشــته باشــید، شــاید پزشک به آنها نیاز داشــته باشــد. بیمه 

گزاران بیمه درمانی قانونی بایســتی برای بعضـــی از معاینات 
تشـــخیص زود هنگام بیماری ها ومراقبت های پزشـــکی و 

دندانپزشـــکی دفترچه امتیازات دندانپزشــکی
(Zahnarzt-Bonusheft) ودفترچه امتیازات معاینات 

تشـــخیص زود هنگام را همراه داشــتـه باشــند. هنگام مراجعه 
به پزشک خانوادگی هم به مقدارکمی پول برای پرداخت 

حق مطب نیاز دارید که بایســتـی این شــهریۀ مطب را 
مســتقیمأ در مطب بپردازید (به برگه اضـــافه نگاه کنید). 

اگرپیش پزشک یا متخصص دیگری میروید بگویید تا یک 
برگه معرفی بشما بدهد. این برگه معرفی را به پزشـــکی که 

برگه به نام اونوشته شــده اســت بدهید در غیر این صــورت 
باید شــهریۀ مطب را دوباره بپردازید.
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گفتگو باپزشــک 

با آرامش کامل مشــکل خود را به پزشک بگویید. توجه کنـید 
که آیا حرف یکدیگر را میفهمید هر چه را نفهمیدید دوباره 

ســُوال کنید.

با پزشک خود صــادق باشــید و بطور مثال اگر ســـیگار می 
کشـــید و یا مشروب الکلی مصـــرف می کنید ازاو پنهان 

نکنید. نوع تغذیه و فعالیت های ورزشـــی را بدون کم و 
کســـر با او در میان بگذارید!

اگر نســبت به دارو و یا روش درمانی که پزشــگ شــما 
پیشــنهاد میکند نگرانی دارید، در این باره با او گفتگو کنید. 
اگر پزشــگ شــما دارویی تجویز کرد بسـیار مهم اســت که آنرا 
مصــرف کنید، و دقیقأ به همانگونه که تجویز شــده اســت! اگر 
پس از مصرف دارو احســاس ناراحتی می کنید و یا احســاس 

می کنید که دارو عوارض جانبی دارد، باید در این باره 
حتمأ با پزشــگ خود گفتگو کنید اگر در مورد نوع درمان 

پیشـــنهادی و دارویی که پزشــک بشــما میدهد نگرانی دارید 
با او در میان بگذارید. اگر پزشک دارویی تجویز کرد باید 
دقیقًا طبق دســتور پزشک مصــرف کنید! اگر پس از مصــرف 

دارو حالتان بدترشــد یااحســاس کردید که عوارض جانبی 
دارد، به پزشــک اطالع دهید. اگر زمانی به ســر خود دارو را 
قطع کردید و حالتان بدترشـــد ودوباره پیش پزشــک رفتید 
به راســتی به او بگویید که دارو را مصــرف نکرده اید وگرنه 
چو ن پزشــک اطالع ندارد نتیجه گیری کامًال غلطی میکند 

وممکن اســت فکر کند که دارو ضــعیف بوده اســت وداروی 
قویتری بدهد.
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پزشــک باید دراین موارد شــما را آگاه ســازد

■  احتماًال به چه بیماری مبتال هســتید

نوع درمانی را که پیشـــنهاد  میکند   ■

این درمان چه تَاثیری دارد، چه مدت طول میکشــد، چه خطرات و ریســک هایی به همراه دارد وآیا درد دارد یا خیر   ■

آیا این درمان فقط مشــکالت بیماری را تخفیف میدهد و یا بیماری را شــفا می بخشــد.   ■

چه راههای دیگری برای درمان وجود دارند   ■

معاينات منظم تشــخيص زودهنگام وپيشــگيری از بيماری ها

معاينات ســاالنه پزشــكی زنان برای تشــخيص زودرس ســرطان برای زنان از ســن ٢۰ سال به باال (قســمت پائين تنه يا    ■
بخش تناســلی)

معاينات ســاالنه پزشــكی زنان برای تشــخيص زودهنگام ســرطان ســینه برای زنان از ســن ۳۰ سال به باال   ■

هر دو ســال یکبار اســتحقاق معاینات ماموگرافی Mamographie یا (Röntgenaufnahme) عکســبرداری از ســینه با    ■
اشــعه ایکس برای زنان بین ســنین ۵٠ تا ۶۹ ســال

معاينات تشــخيص زودهنگام ســرطان روده برای زنان و مردان از ســن ۵٠ ســال به باال   ■

معاينات ســاالنه تشــخيص زودهنگام بموقع ســرطان برای مردان از ســن ۴۵ ســال بباال نزد پزشــك امور جنســی    ■
(Hausarzt) پزشــك خانواده Internisten يا پزشــک داخلی Urologe

معاينات ســالمتی Gesundheits-Check برای زنان ومردان از ســن ٣۵ ســال به باال (تشــخيص زودهنگام بيماريهای    ■
مختلف و خطر ابتال به بيماری ها)، هردو ســال يكبار

Vorsorgeuntersuchung معاينات پيشــگيرانه

(J١) و یک معاينه جوانان (U۹ تا U١) تعداد ٩ معاينه پيشــگيرانه  ■

معاينات پيشــگيرانه زنان باردار  ■

معاينات پيشــگيرانه دندان كودكان وبزرگســاالن   ■
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وظیفۀ حفظ اســرار (راز داری) 

پزشــک وهمکاران مطب او اجازه ندارند درمورد شما 
وبیماریتان و در موردفامیل شــما با دیگران صــحبت کنند. 

یعنی شــما میتوانید کامًال باز و بی پرده در باره هرچیزی که 
به بیماریتان مربوط میشــود با او گفتگو کنید. بدون موافقت 

شــما پزشــک نه به همســر ونه به افراد فامیل شــما اطالعاتی 
نخواهد داد.

معاینات پیشــگیری منظم تشــخیص زودهنگام 
بیماریها

برای اینکه بیمار  ها بموقع شــناخته شــوند در آلمان معاینات 
منظم و تشــخیص زودهنگام (مراقبت) وپیشــگیرانه ای وجود 

دارد که ازطرف بیمه پرداخت میشــوند و شــما بخاطر آن 
نباید شـــهریه مطب بپردازید. با اســـتفاده معاینات منظم و 

تشــخیص زودهنگام وپیشــگیرانه، مرزهزینه هایی که بایســتی 
برای مخارج اضــافی بپردازید کاهش می یابند. برای حفظ 

ســالمتی خود از این معاینات اســتفاده کنید!
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تمام واکســن هایی که زده اید در دفترچه مایه کوبی شــما 
وارد میکنند که در باید زمان مایه کوبی بعدی بهمراه 

خود ببرید. اگر هنوز دفترچه مایه کوبی ندارید با پزشـــک 
خانوادگی و یا صـــندوق بیمه درمانی خود در میان بگذارید.

مایه کوبی ها (واکســن های) ایمنی 
(Schutzimpfungen)

بیماریهای واگیر (بیماریهای عفونی) امروزه هنوز هم بی 
اهمیت نیســتند. هنوز هم ســاالنه هزاران نفر به بیماریهای 

عفونی خطرناک دچار میشــوند. از اینرو بایســتی از تمام 
امکانات برای پیشـــگیری اســتفاده نمود واکســن ها باعث 

ایمنی بدن در مقابل بســیاری از بیماریهای عفونی وخطراتی 
که با خود همراه دارند می گردند.

چون کودکان تقریبًا همیشه در آلمان در چارچوب برنامۀ 
معاینات کودکان مایه کوبی می شــوند، بیشـتـر کودکان 

در آلمان در مقابل بیماری های جدی ایمن هســتند. در 
مقابل بزرگســاالن غالبأ مایه کوبی را جدی نمی گیرند. اگر 

مدت زیادی نیســت که درآلمان زندگی میکنید از پزشــک 
بخواهید اطالعات الزم را دراین مورد بشما بدهد . فراموش 
نکنید که بعضــی از واکســن ها در ســنین بزرگســالی هم باید 
تجدید شــوند. از جملۀ این واکســنها واکســن کزاز، دیفتری 
هســتند. مایه کوبی را میتوانید نزد پزشــک خانوادگی خود 
انجام دهید. بیشــتر اوقات بیمه مخارج آن را قبول میکند. 
بعضــی از صـــندوق های بیمه درمانی داوطلبانه مخارج مایه 

کوبی مســافرت ها و مایه کوبی های ســفر های مرخصــی 
به نقاط دور را بعهده می گیرند. هزینه مایه کوبی هایی که 

مربوط به ســهم کارفرما اســت را صــندوق بیمه درمانی متقبل 
نمی کند. 
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دارو و وســایل پانســمان را در آلمان از داروخانه دریافت 
میكنید، باالی درب داروخانه ها حرف بزرگ A برنگ قرمز 

نوشته شـــده اســـت.

داروهای بانســخه و بدون نســخه را آنجا دریافت میكنید. 
داروهای بدون نســخه مانند قرص ســردرد و اســپری 

بینی را می خرید و داروی های با نســخه رابا نشــان دادن 
نســخه دریافت میكنید كه هزینه آنرا صــندوق بیمه درمانی 
میپردازد.  گاهی از اوقات باید بخش كمی از آنرا خودتان 
بپردازید. دارو برای کودکان كم رشــد تا ســن ۱۲ ســالگی 
وافرادی كه بیماری های ســخت دارند (مانند کســانی که 
ســكته قلبی کرده اند) اســتثنأ به حســـاب می آید وهزینه 

ای ندارد.

۳. در داروخانه 

كسانی که بیمه شــخصــی دارند باید اغلب تمام پول دارو 
راخودشــان بپردازند  و بعدأ با بیمه درمانی حســاب كنند. 

اگر شما بیمه درمانی قانونی دارید، داروخانه مســـتقیمأ با 
صــندوق بیمه درمانی  شــما حســاب می کند. شــما بایســتی 
فقط مبلغ مشــخص اضــاافه پرداختی را بپردازید.  اگر دارو یا 
وســایل پانســـمان ارزانتر از مبلغ مشــخص اضــاافه پرداختی 

باشــد. طبیعتأ فقط این مبلغ را می پردازید. 
برای بعضی ازداروهایی که پزشــک تجویز کرده اســت 

داروهای مشـــابه دیگری وجود دارند که به داروهای طرح 
ژنریک (Generika) نامیده می شــوند، که از اضــافه پرداخت 

معاف هســتند. ازپزشــک وداروخانه در این مورد ســوال 
کنید. 
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ممکن اســت که داروخانه چی داروی ویژه ای را بطور ذخیره 
نداشــته باشــد. که بایدآنرا ســفارش بدهد که معموأل در روز 
بعد آنجا خواهد بود. اگر دارویی را بطور مداوم مصــرف می 

کنید باید نســخه جدید را قبل از تمام شــدن دارو تهیه کرد. 

بعضی از داروها را از جمله پمادها را خود داروســـاز تولید 
میكند. ولی بیشــتر دارو ها را ســازمان های تولید دارو تولید 

می کنند.

  داروخانه ها عالوه بر دارو، محصــوالتی دیگری مانند مکمل 
های غذایی، اســپری ضــد حشــرات، لوازم آرایش و زیبایی را 

برای كســانی كه  آلرژی دارند وآبنبات  های مکیدنی ضــد 
ســرفه هم میفروشــند.

داروخانه ها از ســاعت ۹ الی ۱۸ هر روز باز هســتند وبعضی 
از آنها بعد ازظهر چهارشــنبه تعطیل هســتند. شــب ها 

وآخرهفته ها همیشــه یك داروخانه کشــیک دارد و باز اســت 
كه نشــانی آن در روزنامه های محلی و منطقه نوشــته میشـود 
و حتا بر روی درب داروخانه شــما نیز نوشــته می شــود. اگر 
در خارج از وقت کاری برای خرید دارو یا وســایل پانســمان 

به داروخانه ای رجوع کنید، بایســتی مخارج اورژانس را نیز 
بپردازید (به برگه ضــمیمه نگاه کنید).
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بعضــی افراد ازرفتن به نزد دندانپزشــک می هراســند، ولی 
نباید چنین باشــد. چون بســیاری از دندانپزشــكان مراعات 

و کوشــش می كنند كه بیمار درد كمتری را تحمل کند. اگر 
دندانپزشــکی مورداعتمادی بیابید ، ســختی درمان کاهش 

می یابد.

چنانچه از دندانپزشــک خود راضــی نیســتید از دوســتان 
آشـنایان بپرســید، شــاید بتوانند به شــما پزشــک دیگری 

پیشــنهاد كنند. اگر درمان بدون درد، اجتناب ناپذیر باشــد، 
فکر به اینکه تحمل درد دندانی که درمان نشــده بســیار 

ســخت تر اســت میتواند تســلی بخش خاطرشــما باشــد. نیم 
ســاعت یا حتا یک ســاعت درد را بهتر می توان تحمل نمود

۴. در مطب دندانپزشــک

مراقبتهای پیشــگیرانه و دفترچه امتیاز 

طبیعی اســت كه نباید فقط هنگامیکه دندان درد دارید 
بنزد پزشــک بروید بلكه باید بطور مرتب برای پیشــگیری و 

كنترل ســالمتی دندانهایتان به دندانپزشــك مراجعه كنید. در 
آلمان صــندوق  بیمه درمانی رســمی، دفترچه امتیازی برای 

بیمه گزارانی كه مرتب حداقل هر ســال یک یا  دو بار به 
دندانپزشــک مراجعه میکنند درنظرگرفته اســت. دندانپزشک  
یکبار در ســال به هزینه صــندوق بیمه درمانی در چهارچوب 

مراقبت های پیشــگیرانه دندانها را جرم گیری می کند. 
درمراقبت های پیشــگیرانه شـهـریه مطب پرداخته نمی 

شـــود. همه مراقبت های پیشــگیرانه در دفترچه امتیازنوشــته 
میشــود. این دفتررا از دندانپزشك خود دریافت می کنید. 

ازاین دفترچه امتیازباید مانند کارت بیمه خود بخوبی 
نگهداری کنید و هر بار که پیش دندانپزشـــک میروید با 
خود ببرید. اگر بر پایه این دفترچه امتیاز ثابت کنید که 

حداقل یکبار در هر نیمســال تقویمی (هر شــش ماه تقویمی 
یکبار) (از ســـن ١۸ ســالگی به باال حداقل یکبار در ســال 

تقویمی) پیش دندانپزشــک رفته اید، صــندوق بیمه درمانی 
در آتیه هزینه بیشــتری برای دندان مصــنوعی احتمالی شــما 

می پردازد.

صــندوق بیمه درمانی قانونی هزینه های مراقبتی 
پیشـــگیرانه، اقدامات الزم برای حفظ دندانها و کشــیدن 

دندانها. و پر کردن دندانها و همچنین درمان های پزشــکی 
ضــروری را می پردازد. صــندوق بیمه درمانی پر كردن 

دندان با امالگام- و مواد چینی مصــنوعی را میپردازد، اما 
اگر جنس بهتری مانند طال می خواهید باید هزینه اضــافی 

آنرا خودتان بپردازید. در مورد دندان مصــنوعی هم بهمین 
روال اســت.
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(Zahnersatz) دندان مصــنوعی

به تمام „دندان های ســـوم „ ویا حتا به پل دندان ها نیز 
دندان مصــنوعی گفته میشــود. صــندوق بیمه درمانی یك 

مقدار کمک هزینه معین را که به نوع تشـــخیص بســتگی دارد 
می پردازد. میزان پرداختی بســتگی به مقررات مراقبت 

پیشـــگیرانه دارد. واینكه آیا این نحوه درمان ازنظرپزشــكی 
هم برای ســالمتی شــما لزومی باشــد. میزان کمک هزینه 
مراقبت پیشـــگیرانه و تشـــخیص هر بیماری مقدار معین 

وثابتی اســت. اگر شـــما خواســـتار نحوه مراقبت پیشـــگیرانه 
دیگری هســـتید که از مراقبت پیشــگیرانه پزشـــکی تعیین 

شــده گران تر می باشـــد  بایســتی هزینه اضــافه را شـــخصـــأ 
بپردازید. اگر شــما در پنج ســال گذشــته در هر ســال تقویمی 

یکبار برای مراقبت های پیشــگیرانه دندانپزشـــکی به 
دندانپزشــک مراجعه كرده باشــید (دفترچه امتیاز)، ٢٠ در 
صــد به کمک هزینه ثابت افزوده می شــود. اگرســن شــما  
هنوز زیر ۱۸ ســال اســت و بطورمرتب یعنی هر شــش ماه 
یکبار برای مراقبت پیشـــگیرانه به نزد پزشــک بروید این 

شــامل حال شــما نیز می گردد. اگر در ١٠ ســال گذشـــته بطور 
پیوســته به دندانپزشـــک مراجعه کرده و در دفترچه امتیاز 

خود ثبت کرده اید. ١٠ درصــد دیگر نیز به میزان کمک 
هزینه مشـــخص افزوده می شــود. 
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برنامه درمانی و برنامه هزینه 

قبل از اینکه شــما دندان مصــنوعی دریافت کنید، دندان 
پزشــک برای شــما به رایگان لیســت مخارج درمان و هزینه 

برنامه آنرا تنظیم میکند. که باید از ســوی صــندوق بیمه 
درمانی مورد موافقت قرار بگیرد. این برنامه مخارج مانند 

تعیین قیمت مخارج تعمیر ماشــن می باشــد: دندانپزشـــک 
شــما نمیتواند بدون نظر شــما و صــندوق بیمه درمانی شــما 

بیشــتر از این مقدار تخطی نماید.

دندانپزشــكان معموال خدماتی را پیشــنهاد میكنند که بیش از 
مواردی است كه صــندوق بیمه قانونی میپردازد. از آنجایی 
که صــندوق بیمه قانونی فقط هزینه موارد لزومی پزشـــکی را 
می پردازد، بیماران بایســتی شــخصــأ مخارج خدمات اضــافی 

را بپردازند. اگر اطمینان ندارید بایســتی از پزشــک خود 
ســوال کنید که چه هزینه درمانی را صــندوق بیمه قانونی 

میپردازد وچه چیزی هایی را نمیپردازد. هیچ قراردادی 
را امضاء  نكنید مگر آنکه صــد در صــد آنرا فهمیده باشـــید. 
وگرنه برای شــما گران تمام خواهد شـــد. اگر میخواهید که 
دندانپزشـــکی خدماتی برای شــما انجام دهد که هزینه آنرا 

شــخصــأ می پردازید. صــندوق بیمه با شــما در مورد کارآیی 
و مفید بودن آن مشـــاورت می کند. دندانپزشـــک پس از 

درمان، مســـتقیمأ با صــندوق بیمه حســـاب می کند و شــما از 
بیمه یک صــورتحســاب بابت ســـهمیه شخصـــی دریافت می 
کنید. اگر این صــورتحســاب بنظرتان غیر متعارف می آید و 

یا درمان بیش از قیمت تعیین شده از قبل باشــد حتمأ از 
صــندوق بیمه در این مورد مشــورت بخواهید.

 (Eigenanteil) ســهمیه شــخصــی

ســهمیه شــخصــی كه باید خودتان برای هزینه دندان 
مصـــنوعی بپردازید میتواند بســیار گران باشــد، حتا اگر در 

دفترچه امتیاز شــما (Bonusheft) امتیاز ۳٠ درصــدی کمک 
هزینه ثابت درنظر گرفته شــده باشــد. برای چنین مواردی 
مقررات وضــعیت دشـــواری (Härtefallregelung) پیش 

بینی شــده اســت. اگر درآمد شــما نا کافی اســت، بایســـتی از 
صــندوق بیمه درمانی در مورد مقررات وضــعیت دشــواری 
راهنمایی بخواهید. ممکن اســـت ســهمیه شـــخصـــی شــما را 

کاهش دهد. هركس بخواهد ســهمیه شــخصــی خود را كاهش 
دهد بایســتی قرارداد بیمه اضــافی دندان ببندد.
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بیمه های درمانی شــخصــی

دربیمه های شــخصــی درمانی هرقراردادی جداگانه بررســی 
میشــود. قرارداد میتواند در رابطه با زیبایی ویا پل دندان از 
جنس چینی باشــد، که بیمه می پردازد ولی به همین نســبت 

حق بیمه ماهانه شما نیز افزایش می یابد.

درمان دندان درخارج از آلمان

درمان دندان درخارج از آلمان بســیار ارزانتراز هزینه آن 
در آلمان اســت قبل ازاینكه تصــمیم بگیرید دندان خود را 
درخارج از آلمان درمان كنید بهتر اســت ازصـــندوق بیمه 

تان بپرســید كه آیا هزینه درمانی را تقبل میكند؟ فکر کنید 
اگردندان خود رادر خارج از آلمان درمان كنید و دندان 

مصـــنوعی کامأل اندازه و مناســب نباشــد، چه كســی هزینه 
های درمانی بعدی را خواهد پردخت. از این رو گاهی 

دندان های مصـــنوعی ارزان قیمت، بســیارگران تمام می 
شـــوند. توجه کنید که اگرهزینه ســفرتان را هم با آن جمع 

كنید باز هم ارزانتر اســت؟  باید تذکر داد که درمان های 
دندانپزشــکی میتوانند بســـیار مشــکل ســاز باشــند. ازاین رو 

بهیچوجه توصـــیه نمی شـــود که دفعات مراجعه متعدد درمان 
را در کوتاه مدت بخاطر چند صــد یورو بجان بخرید. 
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كدام بیمارســتان برای من مناســب تر اســت؟

پزشــک درمانگر شــما تعیین میكند که برای درمان و یا 
جراحی به كدام بیمارستان بروید. اگرشــما بیمه گردرمانی 

قانونی هســتید فقط میتوانید به بیمارســتان هایی بروید كه 
مجاز به كار با بیمه هســتند. مانند بیمارســتانهای دانشــگاهی. 

درمان دركلینیك های شــخصــی برای درمان بیمه گذاران 
بیمه رســمی امكان پذیر نیست. پزشــک در برگه پذیرش 

شــما برای درمان در بیمارســـتان، دو بیمارســـتان را که در 
نزدیکی شــما قرار دارند توصـــیه می کند. اگر بیمارســتان 
دیگری می خواهید ، بایســـتی مخارج اضــافه احتمالی آنرا 
شــخصــأ بپردازید. که بهتراســت در این مورد با پزشــک 
و صــندوق بیمه درمانی خود صــحبت كنید وموارد ویژه 

مذهبی تان را نیزعنوان کنید.

۵. دربیمارســتان 

توصــیه درمان در بیمارســتان ارجاع به
 (Einweisung) (بیمارســتان)

پزشــک درمانگر و یا پزشــک متخصــص تان شــما را به 
بیمارســتان معرفی می نماید. برگه ارجاع به بیمارســتان را 

هم پزشــک درمانگر صــادر می کند به شــما می دهد این 
برگه را بایدبه بیمارســتان بدهید. برای بعضی ازجراحی ها 

نباید روزها و یا هفته ها و بمدت زیادی در بیمارســتان 
بمانید، اینگونه جراحی ها بطور ســرپـایـی در بیمارســتان و 

یا در مطب پزشـــک متخصــص انجام می گیرند . یعنی شــما 
میتوانید در همان روز بعد از عمل جراحی بخانه بازگردید. 
اقامت طوالنی تر در بیمارســتان را "اقـامـت بـالـیـنـی" می 

نامند
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قرارداد بیمارســـتان 

اگر برای یک اقامت بالینی به بیمارستان میروید، قراردادی 
کتبی با بیمارســـتان منعقد می کنید. بیمه گزاران قانونی 

اصــوأل نباید هزینه ای برای یمارستان بپردازند - زیرا 
صـــندوق بیمه درمانی مســـتقیمأ با بیمارستان حســاب 

میكند. تنها هزینه ای كه باید بپردازید بشـــرطی که ســن 
شــما حد اقل ١۸ ســـال باشـــد، 

هزینه پرداخت اضــافه روزانه (به برگ ضــمیمه نگاه کنید) 
اســت که البته این هزینه فقط برای مدت ۲۸ روزدرهر 

فصــل (ســه ماه) میباشــد. صـــندوق بیمه درمانی فقط آنچه 
را كه  برای درمان پزشــكی لزومی باشــد مانند هزینه کلی 
پذیرش در بیمارســتان وتغذیه بیمار رامی پردازد. اگرشــما 

خواســته های ویژه دیگری دارید که در قرار داد بیمه ضــربدر 
زده اید– مانند درمان توســط پزشــک ارشــد و یا داشــتن 

اتاق شــخصــی باید هزینه اضــافی آنراخودتان بپردازید چون 
صـــندوق بیمه درمانی این هزینه ها را نمی پردازد. اگربیمه 
شــخصــی اضافه (Zusatzversicherung) و یا قراردادهای 

خدمات ویژه دیگری دارید باید گواهی آنهارا باخودتان به 
بیمارســتان بیاورید. اگر بیمه شــخصــی هســتید ممکن است 

که قبل از شروع به درمان مجبور به پرداخت هزینه های 
هنگفتی بشــوید.

فقط وقتی که قرارداد بیمارســـتان را فهمیدید امضاء كنید 
برای فهمیدن آن ازدوســتان وخویشــان خود که بخوبی 

به زبان آلمانی صــحبت میکنند یاری بگیرید واصــوأل یک 
فتوكپی از آن را برای خودتان نگه دارید. 

 (Anamnese) ســابقه بیماری

قبل از آغاز درمان باپزشــک بیمارســتان مفصــأل گفتگو كنید. 
پزشـــک هم کوشــش خواهد کرد  با وضــعیت ســـالمتی 

وســـابقه بیماری شـــما آشــنا شــود. شــما نیز همه ناراحتی  
وچگونگی پیشــرفت  بیماری تان را شــرح دهید. شــما 

میتوانید در مورد هر چیز به راحتی صــحبت كنید وصــادقانه 
به پرســش های پزشــک پاســخ دهید، پزشــک کلینیک همه 

آن اطالعاتی را که پزشـــک خانوادگی ازشــما دارد، ندارد. 
به پرســـش های او همیشــه صــادقانه پاســخ دهید، ولو اینکه 

بعضی ازعادات های شــما، برایتان ناخوشایند باشــد (مانند 
ســیگارکشـــیدن)! پزشــکان وتمام افراد بیمارســتان وظـیفه 
دارند رازنگه دار باشــند- دقیقأ مانند پزشـــک خانوادگی 

شــما. بدون اجازه شــما به هیچ كس درمورد شــما اطالعاتی 
نمی دهد. از این روبســیار مهم اســت كه تعیین کنید که در 
مواقع ضــروری با چه شــخصــی اجازه دارند تماس تلفنی بر 
قرار کنند مثال با همســرتان، دوســتان ویا اعضــای خانواده 

شــما؟
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چه وســایلی را با خود به بیمارســتان ببرم؟

برای مدتی که در بطور بالینی بیمارستان بســتری هســتید چیزهای گوناگونی را باید با خود به همراه ببرید.

از جمله اوراق ومدارک مختلف:

 (Krankenversichertenkarte) كارت بیمه درمان   ■
(Einweisungsschein) ورقه ارجاع به بیمارســتان   ■

کارت شــناســایی ویا پاســپورت    ■
دفترچه مایه کوبی، کارت گروه خونی و دفترچه آلرژی   ■

تمام مدارکی که در مورد وضـــعیت ســـالمتی شــما اطالعاتی میدهد (مانند مدارک پزشــكی و عكســهای برداشــته شــده با    ■
اشـــعه ایکس، نتیجه آزمایشــگاه وگزارش پزشــک و لیســت داروهایی كه اســتفاده می كنید)

مدارک  کتبی در مورد آخرین اقامت احتمالی شــما در بیمارســـتان   ■
تاریخ و آخرین محل جراحی احتمالی ونام و نشــانی پزشــکان مســئول    ■

برگه تقبل هزینه ها اگر احتماأل بیمه شخصی اضــافه دارید.   ■

لوازم و وســایل شــخصــی دیگری، که مورد نیاز شــما هســتند:

وســایل شــســتشــو     ■
پیژامه / لباس خواب   ■

حوله حمام    ■
كفش خانه (دمپایی)   ■

حوله ودســتمال   ■
عینك اگرالزم اســت   ■

داروها   ■
لباس زیر   ■

لباس روزانه   ■
شــماره تلفن بســتگان و دوســتان نزدیک    ■

نام، نشــانی وشــماره تلفن پزشـــک خانوادگی   ■
وســایل ســرگرمی: مانند رادیو، گوشــی (هد فون) وكتاب ونوشــت افزار و روزنامه   ■

پنبه حافظ گوش و عینك خواب (چشم پوش خواب)، اگر خواب شــما ســبک اســت ودر اتاق چند نفره بســتری میشـــوید،   ■
كمی پول    ■

بهتر است که وســایل با ارزش وپول زیاد وتلفن همراه را هم به بیمارســتان  نبرید.
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معایناتی که در بیشــتر مواقع انجام می گیرند

معموأل درهنگام بســتری بودن در بیمارســتان ویا قبل از 
جراحی، معاینات بخصــوصــی انجام می شــوند كه الزامی 
هســتند تا پزشــک بتواند وضعــیت بیماری شــما را درک 

كند. متداول ترین معاینات عبارتند از: گرفتن خون، 
عكسبرداری با اشــعه ایکس، ا ك گ EKG (نوار قلبی) 

 (Ultraschall) برای آزمایش قلب ومعاینات ســونوگرافی
 (CT) از اعضــای بدن. همچنین كامپیوترتوموگرافی

وعكســبرداری الیه ای (Kernspintomographie) (ســیتی 
اســکن) که گاهی بر روی بیماران انجام می شــود. در این 

دو مورد معاینه شــما را در لوله ای تونل مانند وارد میکنند 
كه ممكن اســت كمی دلهره آور باشــد، ولی بی خطر اســت و 

دردی ایجاد نمی کند. 

اگر عمل جراحی درپیش رو دارید، ممكن اســت درهفته های 
قبل از عمل چندین بار ازشــما خون بگیرند تا اگر درهنگام 

جراحی به خون نیاز باشــد، ازخون خود شــما اســتفاده شــود.

توضــیحات قبل از عمل جراحی، وظایف پزشــكان

پزشــک باید قبل ازعمل جراحی دقیقأ شــما را در مورد 
شــانس بهبودی و خطرات عمل جراحی آگاه ســازد. به 

ســـخنان پزشــک بدقت گوش دهید درمورد هر چیزی كه 
برایتان مهم است پرســش كنید. اگر زبان آلمانی شــما زیاد 
خوب نیســت ازدوســتان و افراد فامیل خود كمك بگیرید 

واز پزشــک بخواهید در صــورت امکان ســاده وشــمرده 
صــحبت كند. تمام واژه های تخصــصــی نامفهوم را میتوان 

شــرح داد! از انجایی که شــما باید موافقت نامه را امضا كنید 
و بدون این موافقت نامه شــما را جراحی نمی کنند. این 

موافقت نامه را بدقت بخوانید وفقط مواردی را که فهمیده 
اید امضـــا کنید!

اگر شــما و بســـتگان شــما به زبان آلمانی تســلط ندارید و 
نمیتوانید توضـــیحات قبل از عمل جراحی را متوجه شــوید، 

بخواهید كه برای شــما مترجم بیاورند. اگرصــریحأ درخواســت 
کنید که برای شــما مترجم بیآورند، قاعدتأ بیمارســتان 

ها برای شــما مترجم ســفارش می دهند. اگر مترجم برای 
توضـــیحات قبل از عمل جراحی مورد نیاز باشــد، هزینه 

مترجم را بیمارســتان می پردازد.

قبل ازعمل جراحی موارد گوناگونی باید تدارک دیده وآماده 
گردند. مثالممکن اســـت باید موی محل مورد عمل جراحی 

را بتراشـند. برای آمادگی بیشــتر خیلی ســاده از پزشــک خود 
ســوال كنید. 
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در هنگام عمل جراحی، شما را با داروی بیهوشــی بی حس 
میکنند. ممکن اســت با داروی بیهوشــی بخشــی ازبدن شــما 

 (örtliche Narkose) (بیحســی موضــعی) را بی حس کنند
و یا شــما را به بیهوشــی کامل (Vollnarkose) فرو ببرند. 

پزشک بیهوشــی (Anästhesist) مســئول بی حســی و 
بیهوشـــی اســت. او پیشــاپیش در مورد بیهوشــی با شــما 

صــحبت خواهد کرد. اگرازبیهوشــی میترســید و نگران 
هســتید، با او در میان بگذارید تا به شــما توضــیح کامل بدهد 

که امید اســت از ترس شــما بکاهد.

 اگرعمل جراحی شــما ســرپایی انجام میشــود و بعد از 
عمل جراحی به شــما اجازه میدهند به خانه  خود بروید، 
بســـیارالزم و مهم اســت که دقیقأ بدانید چگونه خود را 

برای قبل و بعد ازعمل آماده کنید. نتیجه مّوفقیت آمیز عمل 
جراحی و بهبودی پس از آن بســتگی به تفهیم دقیق شــما از 

دســتورات پزشــگ و کاربرد آن دارد.

این موضــوع در مورد توصــیه هایی که قبل از عمل جراحی 
بالینی به شــما میشــود، نیز صــادق اســت. توجه کنید که از 

چه زمانی  نباید بخورید و بیاشــامید. بســیار مهم اســـت 
که اینکار را انجام دهید. درغیراین صـــورت ممكن اســت 

مشــكالتی پیش بیاید.

اگر بعدازعمل جراحی درد شــدید داشــتید، ســریعأ به 
كاركنان بیمارســتان اطالع دهید. 

زندگی روزمره در بیمارســتا ن 
(Krankenhausalltag)

پزشــكان و پرســتاران دربیمارســتان ســعی در تشــخیص 
بیماری دارند تا آن را درمان کنند واز وخیم تر شــدن آن 
جلوگیری نمایند، مشــکالت بیماری راکاهش دهند ویا در 

هنگام زایمان كمك کنند. عالوه براین تغذیه وبســتری شــدن 
بیماران هم بعهده آنان اســت.

 یعنی لزومی ندارد که شــما با خود ملحفه به همراه بیاورید. 
طبیعی اســت كه وابســتگان شــما می توانند بدیدن شــما 

بیآیند و الزم نیســت برای شــما غذا بیاورند زیرا در 
بیمارســتان به شــماغذای بیمارســتان را میدهند. اگرشــما 

خواســته ویژه ای دارید باید در هنگام  ثبت نام در 
بیمارســتان به پزشــک ویا پرســتارخود بگویید كه مثأل به 
دالیل مذهبی چه غذایی را نمی خورید. به این موضــوع 

توجه میکنند. بســیار مهم اســت كه از پرســتاران بپرســید كه 
چه بخشــی از غذایی را اقوام شــما برایتان آورده اند میتوانید 

بدون اینکه به بهبود شــما لطمه بزند بخورید. غذای 
بیمارســتان برای بیماران مناســب حال و به اندازه كافی 

تهیه می شـــود.

در زمان اقامت در بیمارســتان افراد زیادی در اطراف شــما 
خواهند بود. نخســت کارمندان کلینیک: پزشــك ارشــد 

(Chefarzt) که احتماأل او را بندرت خواهید دید، پزشــک 

بخش، دســتیار پزشک و پرســتاران و بهیاران و افرادی 
كه تمیز میكنند و اشــخاصــی كه در آشــپزخانه كار میكنند 

که احتماأل آنان را نخواهید دید. شــاید در بیمارســتان 
مددكاران روحانی واجتماعی هم باشند.
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پزشـــکان هروز برای ویزیت به اتاق شــما می آیند واین 
موقیعت خوبی اســت كه ســواالت خود را درمورد درمان و 
معالجه خود مطرح كنید و چنانچه تیم پزشــكان عجله دارند 
و نمیتوانند  به همه پرســش های شــما پاســخ دهند به خود 
نگیرید و ناراحت نشــوید زیرا پزشــکان کلینیک هم مانند 

پرســتاران زیر فشــار و اســترس كاری هســتند. آنان ســاعت 
های متوالی و زیادی کار میکنند، و بیماران زیادی دارند و 

باید در آن واحد به خیلی چیز ها بیاندیشــند. 

اگر برای شــما ناگوار اســت كه ســـواالت خود را پیش روی 
پزشــکان و دانشــجویان ویا هم اتاقی های خود مطرح كنید 

ویا نمی خواهید که از محل جراحت شــما پیش چشــم ویزیت 
شــود. پس بســیار مهم اســت که در این مورد صــحبت کنید. 

در خیلی از بیمارســتانها این امكان هم وجود دارد كه به 
تنهایی معاینه شــوید. این کار پزشــکان را معطل میکند ولی 

شــما میتوانید اصــرار بورزید.

 اگر در یک اتاق چند نفره بســتری هســتید، ممکن اســت 
مشــکل خواب پیدا کنید. برای اینكه بتوانید بدون مزاحمت 

از ســوی هم اتاقی های خود دراتاقی كه بســتری هســتید 
اســتراحت كنید ازعینك چشــم پوش خواب وپنبه حافظ گوش 

(Ohrstöpsel) اســتفاده كنید. در بیمارســتان شــب ها زود 

ســـپری میشــوند زیرا بیماران را صــبح زود بیدار میکنند، 
معموال دراین زمان كســی میل به ناشــتایی ندارد.اینکار را 
هیچکس دوســت ندارد. متأســفانه راه دیگری وجود ندارد 
چون پزشــکان وپرســتاران باید زود شروع به كار نمایند تا 

بتوانند به همه رســیدگی کنند.

احتماأل ممکن اســت پس از عمل جراحی موفقیت آمیز خیلی 
ها برای عیادت بدیدن شــما بیآیند که اگر از دیدارشــان 

شــاد شــوید برای درمان شــما موثر خواهد بود، قبل ازاینكه 
مادر، پدر، مادربزرگ، دخترعمو، پســرعمو، دوســتان، همكاران 

و اعضــای تیم فوتبالتان بدیدار شــما بیایند باید به ســه 
چیز بیاندیشــید: اول اینکه: آن تعداد عیادت کننده باید 

بیآیند که برای شــما قابل تحمل باشــد. چون ممکن اســت 
بعد از عمل جراحی ضــعیف وخســته باشــید. اگر خســته و 

ضــعیف هســتید آنان را بخانه شــان بفرســتید چون بهر حال 
باید هرچه زودتر بهبود یابید! دوم اینكه: عیادت کنندگان 
شــما باید بجز موارد ویژه مطلقأ همیشــه به ســاعات عیادت 

بیمارســتان توجه كنند. ســوم اینکه: هم اتاقی خود را فراموش 
نکنید. ممکن اســت تازه عمل شــده باشــد و نیاز به آرامش 
واســتراحت دارد. اگر میتوانید بهتر اســت كه با میهمانان 

خود به راهرو، اتاق مالقات، به كافه تریا و یا به پارك 
بیمارســتان برای قدم زدن بروید. 
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ترخیص از بیمارســتان

قبل از اینكه از بیمارســتان مرخص شــوید بهتر اســت كه در 
مورد ادامه درمان در بیرون از بیمارســتان اطالعات الزم 

را دریافت نمایید شــاید هم الزم باشــد كه برای درمان 
های بعدی دوباره به بیمارســتان برگردید. ممکن اســت 
نیاز به دارو و یا رژیم غذایی ویژه ای داشــته باشــید ویا 

باید بطورمرتب برای درمان های بعدی به پزشــک مراجعه 
کنید، و یا شــاید هم نباید زیاد حركت کنید. به توصـــیه های 
پزشـــک خود عمل کنید و اگر مورد مبهمی برای شـــما وجود 

دارد ســوال کنید.

پزشـــک به شــما یک گزارش پزشــكی می دهد که به پزشـــک 
خانوادگی خود بدهید، تا پزشـــک خانوادگی شــما نیز 

اطالعات مهم در مورد اقامت شــما در بیمارســتان را داشــته 
باشــد. 

لطفأ فراموش نکنید که ســهمیه شــخصـــی خود را مســتقیمأ در 
بیمارســتان بپردازید (به برگه ضــمیمه نگاه کنید)، مگر اینکه 

ســهمیه شــخصـــی را برای مدت ٢۸ روز تقویمی پرداخته 
باشــید که در اینصــورت از اضــافه پرداخت معاف هســتید.
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در كنار اقدامات پزشــكی ســرپایی (اغلب درمطب پزشــک) 
واقدامات درمانی بالینی (دربیمارســتان) یك پایه ســوم 

دیگر نیز در آلمان وجود دارد: که خدمات ســالمتی همگانی 
اســت كه در اداره منطقه (Landkreis)ودر بعضــی از شــهرها 

یا در اداره بهداشــت (Gesundheitsamt) و یا در ســایر 
محل های خدمات بهداشــتی همگانی قرار دارد. رئیس اداره 

منطقه  یا کســی در این ســطح تصــمیم می گیرد که در چنین 
شــهر بزرگی چه نهادی در محدوده مســـولیتی او این وظایـف 

را بعهده بگیرد. معموًال به این مراجع بندرت و کمتر ســرو 
کار خواهید داشــت تا به پزشـــکانی كه مطب دارند. باوجود 
آن این اداره خدمات ســالمتی همگانی وظایف مهمی بعهده 

دارد. 

قابل توجه است بدانیم كه هر ایالتی خود تعیین می کند، که 
خدمات ســالمتی همگانی  چه وظایفی را عهده دار شــود. 

از اینرو در زیر فقط به بخشــی از این وظایف اشــاره می کنیم 
که خدمات ســالمتی همگانی در بیشــتر مواقع بعهده می 
گیرد كه برای مهاجرین بســیار اهمیت دارد. هنگامی که 

کودکان خود را در دبســتان نام نویســی می کنید درمعاینات 
پزشــکی پیش از آغاز دبســتان  

(Ärztliche Schuleingangsuntersuchungen)

از قبل تشـــخیص میدهند که آیا کودکان از نظر روحی و 
جســمی قابلیت رفتن به دبســتان را دارند. این معاینات 

پزشــكی پیش از آغاز دبســتان از وظایف خدمات ســالمتی 
همگانی می باشــد. اگر گمان رود که نقص رشــدی وجود 

دارد، خدمات ســالمتی همگانی به والدین توصــیه میکند تا 
ازامکانات تقویتی برای کودکان اســتفاده کنند

(Der öffentliche Gesundheitsdienst)  ۶. خدمات ســالمتی همگانی

اگر در مورد مایه کوبی ســواالتی دارید، بخش مشــاورتی 
خدمات تندرســتی و همچنین پزشــک خانوادگی شــما 

پاســخگوی صــحیح و مناســبی برای شـــما هســتند برخی 
از مایه کوبی ها را خود خدمات ســالمتی همگانی انجام 
میدهد اگر بیماری های مســـری شــایع شــوند، کارکنان 

خدمات ســالمتی همگانی اقدام می کنند تا ســایر افراد 
مبتال نگردند. واقدامات الزم را انجام میدهند. كســانی 
که با مواد عذائی در تماس اند باید پیش از آغاز به کار 
معموأل از این اداره كارنامَه تندرســتی دریافت نمایند. 

مشاوره در امور معلولیت و یا ریســک معلولیت نیز 
توســط این اداره صــورت میگیرد. کســانی که در معرض 

معلولیت ذهنی قرار دارند یا حتا معلولیت ذهنی دارند 
و یا بســتگان آنان میتوانند به خدمات روانی اجتماعی 

Sozialpsychiatrische) مراجعه کنند.  Dienste)
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هنگام مشـــکالت بارداری خدمات ســالمتی همگانی یاری 
میرســاند. اگر کســی پیش ازســـقط جنین نیاز به برگه تأییدیه 

داشــته باشــد، میتواند در بخش مشــاورتی معتبر خدمات 
ســالمتی همگانی رجوع کند و یا نشانی آنرا دریافت نماید. 

افراد بی بضــاعت میتوانند در اینجا درخواســتنامه های خود 
را برای کمک هزینه های مالی نوزادان عرضــه نمایند. 

عالوه بر این خدمات ســالمتی همگانی به انواع گوناگون 
کوشــش میکند تا ســـالمتی و مراقبت های ســالمتی اقلیت 

ها و محرومین جامعه. با همکاری با خدمات اجتماعی 
(Sozialdienste) در مساکن موقتی و برزن های شــهری 

را بهبود بخشــد. پزشـــکان در صــورت لزوم در خانه این 
افراد بازدید میکنند. این پزشـــکان نیز مانند همه پزشـــکان 
دیگر موظف به رازداری می باشـــند. ودر نهایت می توانید 

اطالعات الزم را در مورد ســیســتم ســالمتی در آلمان و 
موضـــوعات دیگر از خدمات ســالمتی همگانی دریافت كنید 

در مورد ســـالمتی می توانید از طریق اداره مدیریت منطقه 
وشــهر (Kreis- oder Stadtverwaltung) از مســئولین 

مربوط به خود نحوه تقســـیم وظایف، محدوده این وظایف، و 
ســاعات کار ایشــان پرســش نمایید.
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هر جراحت و صدمه ای یک حالت اضــطراری قلمداد 
میشــود. كه حتمًا بدرمان فوری پزشــكی نیاز دارد، تب زیاد، 
شــكســتگی پا، خونریزی شــدید، نفس تنگی، مســمومیت و یا 

بیهوش شــدن ناگهانی هم یک حالت اضــطراری اســـت.

 اگر در موقعیتی احســاس خطر جانی کردید فورأ تقاضـــای 
آمبوالنس کنید. تا بیمار ســـریعأ به بیمارستان برده شــود، و 
یا در صــورت لزوم در آمبوالنس مورد درمان قرار گیرد. در 
آســیب دیدگی های دیگر نیز مانند شــكســتگی اســتخوان 

و آســیب دیدگی های ناحیه ســر نیز امری جدی اســـت که 
باید بیمار را به بیمارســتان انتقال داد.

این شــماره را بهتر است روی کاغذی یادداشــت کرده و 
روی تلفن بچســبانید، زیرا در حالت اضــطراب ممکن اســـت 

زود فراموش کنیم. هنگامی كه تلفن میزنید آرامش خود 
را حفظ كنید دســتپاچه شـــدن مشــکلی را حل نمی کند. 

واضــح، شـــمرده و با آرامش بگوید اتفاق كجا رخ داده اســت، 
بیمار کجا اســت . چه پیشآمدی رخ داده اســت و حال 

بیمار چگونه اســت. خوب گوش دهید و به ســواالت پاســخ 
درســت دهید.

۷. در مواقع اضــطراری چه باید کرد؟

 شــماره تلفن فوریت های اضــطراری 
در ســراســر آلمان ۱۱۲ اســت.

اگرشــما ویا فرزندتان بیمار هســتید به نزد پزشــک خانوادگی 
ویا به پزشــک كودكان بروید. واگر توانایی اینکار را ندارید 

از پزشــک خواهش كنید پیش شــما بیاید.

 اگر بطور مثال در آخرهفته و یا بعد از ظهر چهارشــنبه به 
پزشــک دســترســـی ندارید، در روزنامه محلی نشــانی پزشــک 

کشـــیک را جســتجو کنید و به وی تلفن بزنید. در روزنامه 
محلی اغلب شــماره تلفن مرکزی منطقه ویا مطب پزشــک 

کشـــیک نوشــته شــده اســت

اگر وضــعیت حاد اســت وفرصــت ندارید به دنبال 
نشــانی پزشــک مورد نیاز بگردید، بهتر اســت بیمار یا فرد 

آســیب دیده رابه بخش فوریت های پزشــکی ســرپایی 
(Notfallambulanz) و یا اولین بیمارســتان بیآورید که 

در آنجا در اســـرع وقت مورد درمان قرار میگیرد. ممکن 
اســت گمان کنید که اگر خودتان بیمار را حرکت دهید و به 
بیمارســتان منتقل کنید به او آســیب برســد در این صورت 

با تلفن ۱۱۲ تماس بگیرید و بخواهید که آمبوالنس بیاید. 
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هرکس در موارد اضــطراری ازفوریت های پزشــکی و یا 
آمبوالنس اضــطراری اســتفاده کند و یا به بیمارســتان رجوع 

کند باید شــهریه مطب بپردازد، حتا اگر برگه معرفی پزشــک 
هم موجود باشــد. قبض رســیـد برای تمام فصــل کافی اســت: 

اگر در همین فصل مجبور به اســتفاده مجدد از خدمات 
اضــطراری شــوید نباید دوباره پولی بپردازید.

دانســتن كمكهای اولیه همیشــه خوب اســت، مخصــوصأ 
اگرخانواده دارید، زیرا کودکان بخاطر كنجکاویشان خطررا 

تشــخیص نمی دهند: واگرشــما مواظب نباشــید دچار 
ســــوختگی می شــوند، مواد ســمی میخورند ویا به شــدت 
ازدوچرخه می افتند در چنین مواقعی الزم اســت بدانید 

که چه باید کرد. این اعمال را دركالســهای كمك های اولیه 
(Erste-Hilfe-Kurse) می آموزید. در بیشـــتر باشــگاه ها و 

مراكزآموزشی اینگونه دوره های آموزشــی برگزار میگردند.
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Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Referat Information, Publikation, Redaktion

Rochusstraße 1 · 53123 Bonn

www.bmg-bund.de

(BMG) وزارت ســالمتی فدرال ب ام گ 
بخش آگاهی رســانی، انتشــارات و ســردبیری

ب ام گ (BMG) در موارد زیر خدمات آگاهی رســانی 
تلفنی در اختیار شــما می گذارد: 

 :(Pflegeversicherung) بیمه مراقبت و پرســتاری  ■

Tel.: 01805 | 99 66 03

 :(Krankenversicherung) بیمه درمانی  ■

 Tel.: 01805 | 99 66 02

تأمین بیمه درمانی بیماری ها برای همه:   ■

Tel.: 01805 | 99 66 01

نشـــانی ها و ســـایر اطالعات

١. ســازمان های تندرســتی در ســطح آلمان (ســازمان های بهداشـــت)

Krebsinformationsdienst KID

Deutsches Krebsforschungszentrum

 Im Neuenheimer Feld 280

69120 Heidelberg

www.krebsinformationsdienst.de

 Informationsdienst für Krebsbezogene

Anfragen:

■  Tel.: 0800 | 4 20 30 40

(تلفن کردن به تلفن ثابت، همه روزه از ســاعت ۸ تا ٢۰ رایگان
اســت)

 ■  KID-Telefon 06221 | 41 01 21,

(دوشــنبه تا جمعه از سـاعت ۸ تا ١٢) 
 

■  Info-Telefon Brustkrebs 06221 | 42 43 43,

تلفن آگاهی رســانی ســرطان ســینه 
(دوشــنبه تا جمعه از سـاعت ۸ تا ١٢)

 ■  Info-Telefon Krebsschmerz:

 Tel. 06221 | 42 20 00,

(دوشــنبه تا جمعه از سـاعت ۱۲ تا ١۶)

 ■  Info-Telefon Fatigue 06221 | 42 43 44,

Fatigue تلفن آگاهی رســانی فاتیگ
(دوشــنبه ها، چهارشــنبه ها وجمعه ها ازسـاعت ١۶ تا ١۹) 
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 Bundeszentrale für

gesundheitliche Aufklärung

Ostmerheimerstraße 220 · 51109 Köln

www.bzga.de

مرکز روشــنگری ســالمتی فدرال 
   :(BZgA)تلفن های مشــارتی ب تست گ آ

اوقات کاری: (دوشــنبه تا پنجشــنبه از ســاعت ١٠ تا ٢٢ و 
جمعه تا شــنبه از ســاعت ١٠ تا ١۸)

 ■  Telefonberatung zu HIV und Aids:

  Tel.: 01805 | 55 54 44

 Aids و ایدز HIV مشــاورت تلفنی در باره اچ آی وی
 (Festnetz) در حال حاضـر ۱۴ سنت در دقیقه با تلفن ثابت)

در شــبکه تلفنی آلمان)

■  Telefonberatung zur Suchtvorbeugung:

Tel.: 0221 | 89 20 31

مشــاورت تلفنی برای پیشــگیری از اعتیاد 

■  Telefonberatung zur Raucherentwöhnung:

Tel.: 01805 | 31 31 31

مشــاورت تلفنی برای ترک اعتیاد ســیگاری ها
(در حال حاضـر ۱٢ سنت در دقیقه) 

■  Telefonberatung zur Essstörungen:

Tel.: 0221 | 89 20 31

مشــاورت تلفنی در مورد اختالالت تغذیه ای

■  Telefonberatung zur Glückspielsucht:

Tel.: 0800 | 1 37 27 00

مشــاوره تلفنی در مورد اعتیاد به بازی قمار

■  Telefonberatung zur Organspende:

Tel.: 0800 | 9 04 04 00

مشــاوره تلفنی در مورد اهداء اعضــای بدن
اوقات کاری: (دوشــنبه تا پنجشــنبه از ســاعت ۸ تا ١۸ و 

جمعه ها از ســاعت ۹ تا ١۶)

 Bernhardt-Nocht-Institut für

Tropenmedizin

 Bernhardt-Nocht-Straße 74

20359 Hamburg

www.bni-hamburg.de

 Tel.: 040 | 42 81 80 (24 h)

Fax: 040 | 42 81 84 00

انســتیتوی طب حاره ای برنهارد- نوخت

 Fit for Travel – Informationsdienst für

Reisemedizin und Tropenkrankheiten

 Ludwig-Maximilians Universität München –

Abteilung Infektions- und Tropenmedizin

Leopoldstraße 5 · 80802 München

www.fit-for-travel.de

مســافرت با آمادگی بدنی - خدمات آگاهی رســانی برای طب 
مســافرتی و بیماری های مناطق حاره
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٢. تشــکیالت (مجامع) پزشــگان و دندانپزشــگان و داروســازان

 Bundesärztekammer

 Arbeitsgemeinschaft der deutschen

Ärztekammern

Herbert-Lewin-Platz 1 · 10623 Berlin

 www.bundesaerztekammer.de

 Tel. 030 | 4004 56 0 · Fax 030 | 4004 56 388

Arztsuche in Deutschland über:

 www.arzt.de/page.asp?his?=2.5511

کانون پزشــگان فدرال

 Bundesvereinigung Deutscher

 Apothekerverbände (ABDA)

Jägerstraße 49/50 · 10117 Berlin

www.abda.de oder www.aponet.de

Tel. 030 | 400 04 0 · Fax 030 | 400 04 598

 تشــکیالت فدرال مجامع داروسازان آلمان (آ ب د آ) 
(ABDA)

 Kassenärztliche Bundesvereinigung

Herbert-Lewin-Platz 2 · 10623 Berlin

www.kbv.de/arztsuche/178html

Tel. 030 | 40 05 0 · Fax 030 | 40 05 1093

تشــکیالت فدرال پزشــکان وابســته به صــندوق بیمه های 
درمانی

Bundeszahnärztekammer

 Arbeitsgemeinschaft der deutschen

Zahnärztekammern e.V.

Chausseestraße 13 · 10115 Berlin

www.bzaek.de

Tel.: 030 | 40 00 50 · Fax: 030 | 40 00 52 00

 Verzeichnis über Patientenbratungsstellen

in Deutschland:

www.bzaek.de/list/pari/050607_

Beratungsstellen.pdf

کانون فدرال دندانپزشــکان 

۳. صــندوق های بیمه درمانی حاملین (مســئولین) بیمه های درمانی قانونی هســتند

Spitzenverband Bund der Krankenkassen

Friedrichsstraße 136 · 10117 Berlin

Tel.: 030 | 2 40 08 65-63

Fax: 030 | 2 40 08 65-88

تشــکیالت محوری صــندوق های درمانی فدرال

ســواالت شــخصــى و اختصــاصــى خود را از بیمه گر انتخابى 
خود بپرســید
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۴. انجمن های غیر وابســته بیماران و مصــرف کنندگان

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Markgrafenstraße 66 · 10969 Berlin

www.vzbv.de

Fax: 030 | 258 00 02 18

انجمن ثبت شــده مرکز مصــرف کنندگان تشــکیالت فدرال
فاو تســت فا و (VZBV) مشــاوره تلفنی ندارد 

Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe

Carstennstraße 58 · 12205 Berlin

www.bageh.de

 Tel.: 030 | 85 40 43 67 · Fax: 030 | 85 40 44 83

گروه کاری فدرال کمک های اولیه

 Bundesarbeitsgemeinschaft der

PatientInnenstellen (BAGP)

Geschäftstelle der BAGP

Waltherstraße 16a · 80337 München

 Tel.: 089 | 76 75 51 31

(BAGP) گروه کاری فدرال مراکز بیماران

Sozialverband VdK Deutschland e.V.

Wurzerstraße 4a · 53175 Bonn

www.vdk.de

Tel.: 0228 | 82 09 30 · Fax: 0228 | 820 93 43

انجمن ثبت شــده تشــکیالت اجتماعی فا د ک VdK آلمان

 Bundesarbeitsgemeinschaft

Mehr Sicherheit für Kinder e.V.

Heilbachstraße 13 · 53123 Bonn

www.kindersicherheit.de

Tel.: 0228 | 68 83 40 · Fax: 0228 | 688 34 88

 انجمن ثبت شــده گروه کاری فدرال برای امنیت کودکان

Allgemeiner Patienten-Verband e.V.

Bundespatientenstelle

Deutschhaus-Straße 28 · 35037 Marburg

www.patienten-verband.de

 Tel.: 06421 | 6 47 35

انجمن ثبت شــده تشــکیالت همگانی بیماران
(دوشــنبه تا جمعه از ســاعت ١٠ تا ١٢)

 Deutsche Arbeitsgemeinschaft

Selbsthilfegruppen e.V.

Friedrichstraße 28 · 35392 Gießen

www.dag-selbsthilfegruppen.de

Tel.: 0641 | 994 56 12 · Fax: 0641 | 994 56 19

انجمن ثبت شــده گروه کاری آلمانی خود همیاری

Deutsches Grünes Kreuz e.V.

Im Kilian – Schuhmarkt 4 · 35037 Marburg

www.dgk.de

Tel.: 06421 | 29 30 · Fax: 06421 | 229 10

انجمن ثبت شــده صــلیب ســبز آلمان
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 Bundesarbeitsgemeinschaft

SELBSTHILFE e.V. (BAG Selbsthilfe)

Kirchfeldstraße 149 · 40215 Düsseldorf

www.bagh.de

Tel.: 0211 | 31 00 60 · Fax: 0211 | 310 06 48

انجمن ثبت شــده گروه کاری خود همیاری  

 Arbeitskreis Migration und öffentliche

Gesundheit

 c/o Beauftragte der Bundesregierung für

Migration, Flüchtlinge und Integration

11017 Berlin

www.integrationsbeauftragte.de

کارگروه مهاجرین و ســالمتی همگانی

 Bayrisches Zentrum für

Transkulturelle Medizin e.V.

Sandstraße 41 · 80335 München

www.bayzent.de

Tel.: 089 | 54 29 06 65 · Fax: 089 | 523 69 78

انجمن ثبت شــده مرکز فرافرهنگی پزشــکی بایرن

Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.

Königstraße 6 · 30175 Hannover

www.ethno-medizinisches-zentrum.de

www.bkk-promig.de

www.aids-migration.de

www.interkulturelle-suchthilfe.de

Tel.: 0511 | 16 84 10 20 · Fax: 0511 | 45 72 15

انجمن ثبت شــده مرکز قومی پزشـــکی

Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD)

Stralauer Straße 63 · 10179 Berlin

www.sovd-bv.de

Tel.: 030 | 726 22 20 · Fax: 030 | 726 22 23 11

(SoVD) انجمن ثبت شــده تشــکیالت اجتماعی اس او فا د

۵. نهاد های ســیاســت ســالمتی برای مهاجرین

Institut für Transkulturelle Betreuung e.V.

Am Listholze 31a · 30177 Hannover

www.itb-ev.de

Tel.: 0511 | 590 92 00 · Fax: 0511 | 59 09 20 10

انجمن ثبت شــده انســتیتوی مراقبت فرافرهنگی

 Deutsch-Türkische Gesellschaft für

 Psychiatrie, Psychotherapie und

psychosoziale Gesundheit (DTGPP) e.V.

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Cappeler Str. 98 · 35039 Marburg

www.dtgpp.de

  Tel.: 06421 | 404–3 04 oder –4 11

Fax: 06421 | 40 44 31

انجمن ثبت شــده مجمع برای روانپزشــکی، روان درمانی 
 (DTGPP)وســالمتی روانی اجتماعی

کاینیک برای روانپزشــکی و روان درمانی
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 Deutsch-Türkische Medizinergesellschaft

e.V. (DTM)

Schmiedestraße 31 · 30159 Hannover

www.dtmev.de

 Tel.: 0511 | 235 23 04 · Fax: 0511 | 2 35 23 66

(DTM) انجمن ثبت شــده مجمع پزشــکی آلمانی و ترکی
(دوشــنبه و پنجشــنبه از ســاعت ۹ تا ١١:۳٠، ســه شــنبه وجمعه از 

ســاعت ١:۳٠ تا ١۷)

 Referat Transkulturelle Psychiatrie der

 Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie,

 Psychotherapie und Nervenheilkunde

(DGPPN)

Carl-Neuberg-Straße 1 · 30167 Hannover

www.dgppn.de

Tel.: 0511 | 532 66 19 · Fax: 0511 | 532 24 08

بخش تخصــصــی فرافرهنگی روانپزشــکی مجمع آلمانی 
(DGPPN) روانپزشــکی، رواندرمانی و درمان اعصــاب

Deutsches Rotes Kreuz e.V. (DRK)

Generalsekretariat

Carstennstraße 58 · 12205 Berlin

www.drk.de

Tel.: 030 | 85 40 40 · Fax: 030 | 85 40 44 50

انجمن ثبت شــده صــلیب ســرخ آلمان

 Türkisch-Deutsche Gesundheitsstifftung

e.V.

Türk-Alman Saglik Vakfi

Friedrichstraße 13 · 35392 Gießen

www.trd.online.de

 Tel.: 0641 | 9 66 11 60 · Fax: 0641 | 9 66 16 29

(DTM) انجمن ثبت شــده موقوفه ســالمتی ترکی و آلمانی

۶. تشــکیالت خیریه آزاد

 Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in

Deutschland e.V.

Hebelstraße 6 · 60316 Frankfurt am Main

www.zwst.org

Tel.: 069 | 944 37 10 · Fax: 066 | 49 48 17

انجمن ثبت شــده مرکز خیریه یهودیان در آلمان
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 Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

(AWO)

Oppelner Straße 130 · 53119 Bonn

www.awo.org

 Tel.: 0228 | 668 50 · Tel.: 0228 | 668 52 49

 (Fachbereich Migration)(بخش ویژه مهاجرین)  

Fax: 0228 | 668 52 09

(AWO) انجمن ثبت شــده خیریه کارگری تشــکیالت آلمان

 Diakonisches Werk der evangelischen

Kirchen Deutschlands (EKD) e.V.

Dienststelle Berlin

Reichensteiner Weg 24 · 14195 Berlin

www.diakonie.de

Tel.: 030 | 83 00 10 · Fax: 030 | 83 00 12 22

انجمن ثبت شــده مجتمع دیاکونی کودکان پروتســتانت آلمان 
(EKD)

Deutscher Caritasverband e.V.

Karlstraße 40 · 79104 Freiburg

www.caritas.de

 Tel.: 0761 | 2000 · Fax: 0761 | 2005 72

Email: info@caritas.de

انجمن ثبت شــده تشــکیالت کاریتاس

Der Paritätische Wohlfahrtsverband

Gesamtverband

Oranienburgerstraße 13–14 · 10178 Berlin

www.der-paritaetische.de

Tel.: 030 | 24 63 6 -0 · Fax: 030 | 24 63 6-110

تشــکیالت خیریه پاریته

۷. ورزش برای ســـالمتی در باشـــگاه های ورزشــی:

 Deutscher Olympischer Sportbund

 Ressort Präventionspolitik und

 Gesundheitsmanagement

 Otto-Fleck-Schneise 12

 60528 Frankfurt am Main

 Tel.: 069 | 670 00 · Fax: 069 | 67 49 06

 Angebotsverzeichnis unter:

  www.sportprogesundheit.de

فهرســت امکانات ورزشــی
ســازمان ورزشــی المپیک آلمان

بخش ســیاســت پیشــگیرانه ومدیریت ســالمتی
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ما از همه ی دانش پژوهان، متخصــصــین وانســتیتوها یی كه مارا در تهیه این دفترچه راهنما همراهی نموده اند تشــكر میكنیم

ترجمه این دفترچه راهنما به زبان های مختلف به مســئولیت متخصــصــین زیر اســت:

دســت دردســت برای ســالمتی شــما

■ Murisa Adilovic-Berends ■ Farhad Ahma ■ Khaled Alzayed ■ Alhakam Alzayed 
■ Javier Arola Navarro ■ Dr. Serdar Aycan ■ Dzafer Becirovski ■ Azra Becirovski ■ Petrit Beqiri 
■ Ana Maria Cervantes Bronk ■ Bequir Dervishi ■ Dejan Djokic ■ Izabela Dyczek ■ Mert Ergüden 
■ Oya Ergüden Eran ■ Izarbe Garcia Sanchez ■ Elena Görzen ■ Shahram Jennati Lakeh 
■ Photini Kaiser ■ Tangazar Khasho ■ Ahmet Kimil ■ Dr. Nilgün Kimil ■ Barbara Knabe 
■ Robert Koami Akpali ■ Maxim Krüger ■ Sandra Lazeta-Markanovic ■ Veronica Maguire 
■ Karolina Mamic ■ Alexey Milstein ■ Brigitta Miskovic ■ Martin Müller ■ Dalal Najem 
■ Dr. Ayhan Özsahin ■ Tatjana Pankratz-Milstein ■ Francesca Parenti ■ Milos Petkovic ■ David Piper 
■ Cinzia Pizzati-Sturm ■ Larissa Rost ■ Hatice Salman ■ Rose-Marie Soulard-Berger ■ Gesine Sturm 
■ Dr. Matthias Wienold MPH ■ Teresa Willenborg ■ Taner Yüksel ■ Özgür Ziyaretci
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ســیســتم ســالمتی آلمان هنوزازبهترین ســیســتم ها درجهان بشــمار میآيد- ولی نه ازآســانترین آنها. تنها برای كســانی كه تازه به 
آلمان آمده اند ویا مدتی زيادی نیســت كه دراینجا زندگی می كنند تشــخيص کاربردی اين ســيســتم اين مشــكل اســت.

 تنها جواب دادن به اين پرســش كه آيا بايد خود را بيمه درمانی بنمايند يانه، و چگونه خود را بيمه كنند مشــكل اســت. اگر 
خود ویا كســی از افراد خانواده شــان مریض شــوند، اغلب نميدانند به كجا مراجعه كنند و از چه كســی بپرســند كه بايد اول 

بنزد پزشــک يا به بیمارســتان بروند؟ واگر ميخواهند  بنزد پزشــك بروند، بايســتی بكدام پزشــک مراجعه كنند؟ 

 ما در این دفترچَه « راهنمای ســیسـتم ســالمتی آلمان « به این پرســش های شــما پاســخ ميدهيم. 

آگاهی های بيشتر در بارۀ اين راهنما را در تارنمای (وب سايت) www.bkk-promig.de می يابيد. اين دفترچۀ راهنما با 
ابتكار ب كا كا (BKK) „ســالمـتی بيشــتر برای همه” تكميل يافته اســت. آگاهی های بيشــتر در اين زمينه را ميتوانيد از طريق 

اينترنت به نشــانی www.bkk.de/mehr-gesundheit-fuer-alle. بدســت آوريد. 

ســالمتی شــما آرزوی قلبی ما اســت


