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برگه ای جهت اطالع

مراقبت از بیماران
در آلمان نظام بیمه درمانی کامال قانونی شکل گرفته است ،تا به این حد که بیماران و مصدومان به سرعت با شیوه ای مناسب حالشان درمان می شوند .اگر بیمار به حالت
مرگ آوری دچار نباشد ،می تواند در مطب پزشک تحت درمان اولیه قرار گیرد .در تمام بخش های شهر دکتر خانواده و یا دکتر عمومی موجود است .چنانچه معالجه های
دیگری مورد نیاز باشد داشتن برگه ارجاع یا اوبروایزونگ اجباری است ،که این برگه توسط دکتر خانواده برای مراجعه به دکتر متخصص ،صادر می شود .اطالعاتی نظیر
 www.arztsuche.kvsa.de/arztsucheآدرس مطب پزشک ،ساعات کار پزشک و زبان ها یی که در آن مطب صحبت می شوند ،در سایت اینترنتی زیر قابل جستجو است.
شرایط اولیه برای معالجه با هزینه کم و یا بدون هزینه اساسا ً همان داشتن کارت بیمه درمان و یا برگه معالجه زرد رنگ است .توسط همین کارت بیمه درمان مشخصات
شخصی شما ضبط می شوند و بیدین ترتیب از کمک هزینه ضروری درمان و خدمات پزشکی بهره می برید .با کاغذ درمان که در اداره سوسیال و یا اداره «ساست» صادر
می شود تنها بیماری های سخت و شدید می تواند تحت درمان قرار بگیرند .عالوه برآن امکان استفاده از همه داروها ،معاینه ها و واکسن های پیشگیرانه برای مراجعه
کنندگان به مراکز درمانی موجود می باشد .خانم های باردار با داشتن کاغذ زرد درمان در دست از همان امکاناتی برخوردار هستند که خانم های باردار با کارت بیمه درمان
برخوردار هستند (خدمات درمانی نظیر معاینه های پیشگیرانه ،زایمان و حضور ماما در منزل و غیره.)...
آدرس اداره سوسیال و یا ساست )(Wilhelm-Höpfner-Ring 4, 39116 Magdeburg

Medico-Sozialenاست .وقتی کسی در هنگام شب و یا در روزهای آخر هفته مریض شود و هیچ مطبی باز نباشد ،می توانید به مراجعه کنید .آدرس درزیردرج شده
دکترهایی که در درمانگاهZentrum
)0391 6279600تلفن (Leipziger Straße 16-17, 39112 Magdeburg,

به غیر از مراجعه به این درمانگاه امکانپزیر روزهای تعطیل ،یکشنبه,شنبه ,جمعه بعد از ظهر  ۱۴تا  ۲۳و چهارشنبه ,بعد از ظهر  ۱۴تا  ۲۳پنج شنبه و سه شنبه ,دوشنبه
نمی باشد .ولی با گرفتن شماره  ۱۱۶۱۱۷بدون گرفتن کد شهر ،در این ساعات می توانید با دکترهایی که دراین شیفت ها آماده به کار درمان مریض ها مشغول هستند،
مستقیما تلفنی صحبت کنید.
در صورت تشخیص بیماری های کشنده و یا الاعالج همانند سکته قلبی ،سکته مغزی ،ایست تنفسی ،خونریزیی شدید و همچنین تصادفات شدید و صدمات جدی باید با شماره
 ۱۱۲تماس گرفته شود تا دکترهای گروه نجات ،سریعا برای رسیدن به بیمار مطلع شوند و بیمار را به اولین مرکز درمان برسانند.
معالجه یک بیمار تنها زمانی میسر است که طبق قانون ،بیمار از دکتر خانواده و یا یکی از دکتر های نجات به یک دکتر متخصص و یا یک درمانگاه فرستاده معرفی شود.
در صورت داشتن دندان درد شدید به مطب دندانپزشک مراجعه فرمایید .برای مراجعه به دندانپزشک نیازی به همراه داشتن برگه معرفی
نیست .ولی باید با داشتن وقت قبلی به دندانپزشک مراجعه فرمایید .برای مواقع اضطراری که خارج از زمان کار دندانپزشک است ،با این شماره حاصل فرمایید:
 ۰۳۹۱۶۶۲۵۰۲۹www.zaek-sa.de/patienten/zahnarztsuche.htmو یا به سایت زیر مراجعه کرده تا نزدیک ترین مطب را به محل زندگی خود بیابید.
داروهایی که دکتر با نسخه تجویز می کند و یا به صورت آزاد فروخته می شود ،همه در داروخانه ها موجود می باشد .اگر در اینترنت می خواهید به جستجوی سایت
 www.ak-sa.de/apothekenbetrieb/apothekenlisteداروخانه ها بپردازید ،می توانید به سایت زیر مراجعه بفرمایید.
 www.ak-sa.de/notdienstاگر بخواهید بدانید کدام داروخانه در ساعات غیر کاری و یا در روزهای تعطیل ،باز هستند ،می توانید به سایت زیر مراجعه بفرمایید.
مرکز روان درمانی برای مهاجران همچنین مشاوره می دهند .درمان گروهی و همیاری در زمینه های اجتماعی در همین مکان به تحقق می پیوندد .برای استفاده از این
امکانات درمانی به آدرس زیر مراجعه بفرمایید.
Das Psychosoziale Zentrum für Migrant*innen Liebknechtstraße 55, 39108برای گرفتن وقت سه شنبه ها از ساعت  ۱۰تا  ۱۲تماس تلفنی حاصل بفرمایید.
0391 63109807تلفن Magdeburg,
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در راهنمای مهاجران ماگدبورگ عالوه بر بروشورهای اطالعاتی تعداد بیشماری مراکز کمکی ومشاوره
چند زبانه و همچنین برنامه های مختلفی برای اوقات فراغت شما موجود می باشد.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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