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االرعايیة االصحيیة في مديینة وورريیف مديینة هھھھيیلدززهھھھايیم 

!همة مالحظة م  

االطبيیة االتاليیة مؤمنة في حالل حصولك على االمساعدااتت حسب مواادد قانونن ررعايیة طالبي االلجوءاالرعايیة   
االمعالجة االطبيیة لالمرااضض االمزمنة ووحاالتت ااأللم ( ووذذلك في حالة ضرووررةة االمعالجة ووال يیمكن !

تأجيیلها)
االوصفة االطبيیة بخصوصص ااألددوويیة !
ااإلحالة إإلة أأطباء أأخريیيین لغرضض االمعالجة !
االمستشفى بغرضض االمعالجة ااإلحالة إإلى !

لقد تم إإبالغغ ااألطباء بذلك ووسيیأخذوونن ذذلك بعيین ااإلعتبارر 

من أأجل ززيیاررةة االطبيیب، فأنه من االضروورريي االحصولل على ووثيیقة االمعالجة، االتي يیجب ااألستحصالل عليیها 
قة تأميین من مديیريیة االمنطقة في هيیلدززهايیم لدىى قسم قانونن ررعايیة طالبي االلجوء. مستقبًال يیجب تقديیم بطا

صحي االى عيیاددةة االطبيیب. سوفف تحصل على هذهه االبطاقة الحقا من هذاا االقسم. 
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االرعايیة االصحيیة في مديینة وورريیف مديینة هھھھيیلدززهھھھايیم

 االمساعددةة االططبيیة

. ضمن ملفاتك تم ذذكر عيیاددااتت طبيیة. في حالل أأحتجت االى اايیة مساعدةة طبيیة ، فبإمكانك مرااجعة إإحدىى هذهه  
عمليیة معالجتك. وويیقومم بتحويیلك في حالة االضرووررةة االى ااحدىى  ،كمرشد ،االعيیاددااتت. االطبيیبة ااوو االطبيیب يیديیر

عيیاددااتت االمختصة ااوو االى إإحدىى االمستشفيیاتتاال  

 مساعددةة ططبب ااألسنانن

ة عيیاددااتت أأحدىى ااوو أأحد أأطباء جعمساعدةة طبيیة فبيیما يیخص أأسنانك / بإمكانك مراا ىفي حالل أأحتجت اال .
مع مؤسسة االتأميیناتت االصحيیة  / متعاقدةة نن هذاا االطبيیب ااوو االطبيیبة متعاقدااالسنانن. بشرطط اانن يیكو  

االططووااررئئااإلططباء االمناووبوونن/   

في حالل أأحتجت االى مساعدةة طبيیة في االفترةة خاررجج ااووقاتت ددوواامم االعيیاددااتت ، فبإمكانك طلب مساعدةة طبيیب 
االمريیض  طفلك. ااالتصالل مجاني. في حالل ااحتاجج 116117االطوااررئئ من خاللل ااالتصالل بالرقم 

لتالي: 051218942020  التصالل بالرقم اا يیجب اا يیة ف لطب  .للمساعدةة اا

حاالتت االحررجة االتي تتعررضض فيیهھا االحيیاةة للخططررخددمة ااإلنقاذذ في اال  

. ااالتصالل مجاني112، فبإمكانك ااالتصالل على ررقم االطوااررئئ في حالل تعرضك الززمة صحيیة خطيیرةة    

 االمعالجة في االمستشفى

 االمستشفيیاتت تقدمم االرعايیة االصحيیة االسريیريیة للمرضى. االمعالجة في االمستشفى يیجب اانن تتم عن طريیق
يیبةطبيیب ااوو طب إإحالة   

 ااالددوويیة

في حالل أأحتجت االى ااددوويیة، االتي يیجب اانن تمنح من خاللل طبيیبة ااوو طبيیب ، فعليیك تقديیم االوصفة االطبيیة لدىى 
 االصيیدليیة . ااالددوويیة االغيیر ممنوحة من خاللل االطبيیب يیمكن اانن تترتب عليیها تكاليیف

 االحمايیة بالتططعيیمم

االحمايیة بالتطعيیم ال تحمي ففط االشخص االذيي تم تطعيیمه من ااالمرااضض االمعديیة. االحمايیة بالتطعيیم يیجب اانن تبدأأ 
 في ووقت مبكر. من ااجل االحصولل على االتطعيیم االضروورريي، يیجب عليیك اانن تسألل طبيیبك ااوو طبيیبتك

االرعايیة االصحيیة في مديینة وورريیف مديینة هھھھيیلدززهھھھايیم 
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حاالتت االحررجة االتي تتعررضض فيیهھا االحيیاةة للخططررخددمة ااإلنقاذذ في اال  

. ااالتصالل مجاني112، فبإمكانك ااالتصالل على ررقم االطوااررئئ في حالل تعرضك الززمة صحيیة خطيیرةة    

 االمعالجة في االمستشفى

 االمستشفيیاتت تقدمم االرعايیة االصحيیة االسريیريیة للمرضى. االمعالجة في االمستشفى يیجب اانن تتم عن طريیق
يیبةطبيیب ااوو طب إإحالة   

 ااالددوويیة

في حالل أأحتجت االى ااددوويیة، االتي يیجب اانن تمنح من خاللل طبيیبة ااوو طبيیب ، فعليیك تقديیم االوصفة االطبيیة لدىى 
 االصيیدليیة . ااالددوويیة االغيیر ممنوحة من خاللل االطبيیب يیمكن اانن تترتب عليیها تكاليیف

 االحمايیة بالتططعيیمم

االحمايیة بالتطعيیم ال تحمي ففط االشخص االذيي تم تطعيیمه من ااالمرااضض االمعديیة. االحمايیة بالتطعيیم يیجب اانن تبدأأ 
 في ووقت مبكر. من ااجل االحصولل على االتطعيیم االضروورريي، يیجب عليیك اانن تسألل طبيیبك ااوو طبيیبتك

االرعايیة االصحيیة في مديینة وورريیف مديینة هھھھيیلدززهھھھايیم

 االمساعددةة االططبيیة

. ضمن ملفاتك تم ذذكر عيیاددااتت طبيیة. في حالل أأحتجت االى اايیة مساعدةة طبيیة ، فبإمكانك مرااجعة إإحدىى هذهه  
عمليیة معالجتك. وويیقومم بتحويیلك في حالة االضرووررةة االى ااحدىى  ،كمرشد ،االعيیاددااتت. االطبيیبة ااوو االطبيیب يیديیر

عيیاددااتت االمختصة ااوو االى إإحدىى االمستشفيیاتتاال  

 مساعددةة ططبب ااألسنانن

ة عيیاددااتت أأحدىى ااوو أأحد أأطباء جعمساعدةة طبيیة فبيیما يیخص أأسنانك / بإمكانك مراا ىفي حالل أأحتجت اال .
مع مؤسسة االتأميیناتت االصحيیة  / متعاقدةة نن هذاا االطبيیب ااوو االطبيیبة متعاقدااالسنانن. بشرطط اانن يیكو  

االططووااررئئااإلططباء االمناووبوونن/   

في حالل أأحتجت االى مساعدةة طبيیة في االفترةة خاررجج ااووقاتت ددوواامم االعيیاددااتت ، فبإمكانك طلب مساعدةة طبيیب 
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