معلومات مختصر و مهم
شما بحیث پنا هنده حق خدمات اساسي صحی دارید

یعنی چه؟

معاینات اجباری مطابق به ماده  ۶۲قانون پناهنده گان:
■ معاینات جسمی از خاطر امراض ساری
■ عکسهای اشعه ایکس به منظور تثبیت تبرکولوز در ارگا ن
های تنفسی
■ معاینات خون
(برای تشخیص مرض زردی هیپاتیت و ایدز)
■ معاینات مواد غایطه (فقط در موارد ضرورت)
مراقبت طبي:
■ امراض عاجل و درد ،دادن دوا پانسمان و بانداژ
■ در موارد ضرورت مراقبت وقایوی و معاینات صحی و
واکسین
■ حاملگی و والدت
■ اقداماتیکه برای اطمینانی ساختن صحت ضروری باشد
■ اقدامات برای برآورده ساختن ضرورت های کودکان و
جوانان زیر سن که تنها آمده باشند.
■ در موارد تجاوز جنسی  ،شکنجه و خشونت

کجا و به چه ترتیب؟

در دفتر سوسیال برای شما یک کاغذ برای تداوی داده میشود.
توسط این کاغذ شما در حاالت عاجل به داکتر و یا داکتر دندان
مراجعه میکنید .دفتر سوسیال میتواند در موارد خاص تداوی
عاجل را نیز منظور نماید.

پیشبرد این پروژه \ ترویج این پروژه
این بروشور معلوماتی » برای مهاجرین همرای مهاجرین– کلتور صحی
المان مشترک در بایرن« بوجود آمده است .هدف این پروژه است
که مهاجرین که در بایرن زنده گی میکنند ازسیستم صحی و موضوعات
دیگر عاجل صحی ( مثل امراض کودکان ،تشخیص امراض بموقع  ،تغذیه ،
حرکات صحی  ،واکسینها و غیره) مطلع سازد.
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همه حقوق محفوظ اند
این بروشور به لسان عربی ،دری ،المانی ،انگلیسی ،فارسی ،کردی-
کرمانچی ،پشتو و روسی ارائه میشود.

Dari

به بایرن خوش آمدید
توسط این بروشور میخواهیم به کسانیکه در آیالت آزاد بایرن
پیشنهاد پناهده گي را میدهد ،راجع به خدمات صحي معلومات
بدهیم.

واکسیناسیون شامل اند .هنگام حاملگی خدمات اساسی صحی و
پرستاری و همچنان پرستاری قبل از والدت و بعد از والدت نیز
شامل اند.

بعد از رسیدن به المان مهم است  ،که شما خود تان غم صحی
خود را بخورید .شما به حیث پناهنده حقوق اساسی خدمات
صحی را دارید .این حقوق به شما از طرف موسسات دولتی
(مثل اداره صحی ،سوسیال) داده میشود.

اگر شما مطابق به قانون اقامت ضرورت های قبول شده خاص
داشته باشید ،بطور مثال به حیث شخص زیر سن با تجریبه شکنجه
شدن  ،تجاوز جنسی و یا خشونت روانی و فیزیکی مواجه شده
باشید ،شما از خدمات صحی مفصل استفاده کنید.

ما برای شما معلومات های مهم را جمع آوري نموده ایم:

من در مورد صحت خود و صحت دیگران چه
مکلفیت دارم؟

حقوق شما راجع به خدمات صحی

مطابق به قانون پناهنده گی شما در  ۱۵ماه اول اقامت در المان
حقوق اساسی خدمات صحی و خدمات صحی دندان را دارید.
در چوکات این معاینات تشخیص امراض عاجل و دردرها ،دوا
و بانداژ دادن و از نظر صحی تا یک اندازه خدمات وقایوی و

اگر شما در محل بود باش که در آنجا اشخاص زیادی زنده گی
میکند و در جاهای اجتماعی سکونت داشته باشید ،شما مکلف
هستید  ،شما مجبور هستید مطابق به ماده  ۶۲قانون پناه جویان
معاینات صحی را قبول کنید.
در این معاینات شامل است:
■ معاینات جسمی از خاطر امراض ساری
■ معاینات برای تشخیص تبرکولوز اورگان های تنفسی( از سن
 ۱۵سالگی به باال توسط عکسهای اشعه ایکس ،از سن  ۱۰سالگی
الی سن  ۱۵سالگی معاینات دیگر (بطور مثال معاینات خون)
■ معاینات خون از خاطر (هیپاتیت ب  ،ایډز)
■ هنگام ضرورت معاینات مواد غایطه برای تشخیص بیماری
اشتراک شمادر معاینات صحی کمک میکند  ،که از سرایت مرض
ساری جلو گیری شود .به این ترتیب باعث حفاظت شما و
دیگران میشود .اگر یک بیماری که راجع به آن ما مکلف باشیم
راپور بدهیم ،آن وقت اداره صحت عامه تداوی شما را بدوش
میگیرد.

چطور میتوانیم از خدمات صحی استفاده
بکنم؟

اگر شما مریض هستید و یا احساس درد میکنید ،شما مجبور
هستید ،که اول یک کاغذ خدمات صحی را بدست آورید.
همرای این کاغذ شما به یک داکتر و یا داکتر دندان مراجعه
میکنید .در بایرن در دفتر سوسیال به شما این کاغذ داده
میشود.
معاینات صحي و تداوی تا یک اندازه در مراکز صحي محل بود
باش اولیه ارائه میشود.
در محل بود باش شما ادرسهای داکتران که نزدیک محل بود
باش شما باشد ،به شما داده میشود .و یا در دفتر سوسیال ،در
جایکه به شما کاغذ خدمات صحی داده میشود.

