په لنډه توګه اړین معلومات

د پناهده په توګه تاسو د روغتیايی اساسي خدماتو حق لرئ

څه شي؟

اجباري صحي معاینی د پناهنده ګي د قانون د  ۶۲مادي
مطابق
■ جسمي معاینې د ساري ناروغیو په موخه
■ معاینات د نفس ایستلو ارګانونو کي تبرکولوز نارغي معلومول
■ د ویني معایني (د ژړي ب ناروغي او ایډز معلومول)
■ د غایته موادو معاینې (یوازي د اړتیا په وخت کي)
طبي مراقبت:
■ بیړنۍ ناروغۍ او درد ،د درمل او بانداژور کول
■ د طبی اړتیا له مخي مراقبتی معاینې او واکسینونه
■ حاملګی او والدت
■ هغه کړني چي د روغتیا اطمیناني کولو لپاره ضروري وي
■ د ماشومانو او هغه ځوانانو چي یوازي راغلی وي د ضرورتونو
د پوره کولو په اړه اقدامات
■ د جنسي تجاوز  ،شکنجې او تاوتریخوالی د لیدلو په
وخت کي

څنګه او چیرته؟

له سوسیال نه تاسو ته د درملني لپاره یو کاغذ در کول کیږ ي،
چي له هغه سره تاسو د بیړنۍ درملنی لپاره ډاکټر او یا د غاوښو
ډاکټر ته تالی شئ .سوسیال کوالی شي په ځانګړو حالتونو کي
نوري ضروري در ملنی هم منظوري کړي.

د پروژې مخ ته وړونکي \ پروژې ته ودو ور کونکي

دا معلوماتي کاغذ د » د مهاجرینو سره د مهاجرینو لپاره –ګډه کلتوری
روغتیا په بایرن کي« را منځ ته شوی .د پروژې موخه داده ،چي په
بایرن کي او سېدونکي مهاجرین له الماني روغتیایي سیستم او نورو
اړینو روغتایایی موضوعاتو ( لکه د ماشومانو روغتیا ،د ناروغي وختي
پېژندل ،خوراک  ،حرکتونو  ،واکسینونو او نور) نه خبر کړي.

د پروژې مخ ته وړونکئ:
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په خیر راشئ،
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ټو ل حقوق محفوظ دي
دا بروشور په عربي ،دري ،الماني ،انګریزي ،فارسي ،کردي-کرمانچي،
پښتو او روسي الس ته راوړل کیږ ي.

Paschtu

بایرن ته ښه راغالست

ددې بروشور په وسیله غواړو هغه کسانو ته چي د بایرن په آزاد
آیالت کي د پنا هنده ګي وړاندیز کوي ،د روغتیایي خدماتو په اړه
معلومات ور کړو.
المان ته تر رارسېدو وروسته اړینه ده ،چي تاسو پخپله د خپلي
روغتیا غم وخورئ .د پناهنده په توګه تاسو دروغتیایي اساسي
خدماتو حق لرئ .دا د دولتي موسسو له خوا ( لکه د روغتیا اداره،
سوسیال اداره ) در کول کیږ ي.
موږ ستاسو لپاره اړین معلوماتونه راټول کړي دي.

د روغتیایي مراقبت په اړه ستاسو حق

د پناهنده گی د قانون له مخي تاسو په المان کي د لومړنیو ۱۵
میاشتو اقامت په موده کي د روغتیایي او غاښونو روغتیایي
اساسي خدماتو حق لرئ.

ددي معایناتو په چوکاټ کي دبیړنۍ ناروغيو او د دردونو
تشخیص کول ،درمل او بانداژ ور کول او تر یوې اندازی د
روغتیایي له نظره وقایوي معاینات او واکسینونه شامل دي .د
حاملګي په وخت کي روغتیایي او پرستاري اساسي خدمات او
همدا ډول د والدت د مخه او وروسته پرستاري هم شامل دي.
که تاسو د اقامت د قانون له مخي ځیني خاصي اړتیاوي ولرئ ،د
بېلګې په توګه تر سن کم کس په توګه مو ربړول ،جنسي تیری ،او
یا نور روانی او فیزیکي تاو تریخوالی لیدلی وي ،تاسو کوالی له
زیاتو او مفصلو روغتیایي خدماتونه استفاده وکړئ.

زه د خپلي روغتیا او د نورو د روغتیا په اړه
کوم مکلفیتونه لرم؟

که تاسو په یوه داوسېدني په ځای کي  ،چي هلته ډیر نور کسان
هم اوسیږ ي او یا ټولنیز اوسېدني په ځای کي اوسېدنه وشي،
تاسو مجبور یاست  ،چي د پناهنده ګی د قانون  ۶۲مادي مطابق
د صحیې ادارې له خوا معایناتو و منئ.
په دې معاینو کي راځي:
■ جسمي معاینه د ساري ناروغي په موخه
■ د تنفس ارګانونو کي د تبر کولوز ناروغي د تثبتولو په اړه
معاینه (تر  ۱۵کلني عمر وروسته :د اکسیریز عکاسي ،تر ۱۰
کلني عمر وروسته تر  ۱۵کلني پوري :نور ي مناسبي معاینې
لکه د ویني معاینه)
■ دد ویني معاینه (هیپاتیتیس ب  ،ایډز)
■ د اړتیا په وخت کي د غایطه موادو معاینه
په روغتیایي معایناتو کي ستاسو برخه اخیستل مرسته کوي  ،چي د
ساري ناروغي سرایت مخه ونیول شی  ،چي پدې ترتیب ستاسو
او د نورو حقاظت کیږ ي .

له روغتیاي خدماتونه به څنګه استفاده
وکړای شم؟

که تاسو ناروغه یاست او یا دردونه ولرئ ،تاسو مجبور یاست ،
چي لومړي د روغتیایي خدماتو یو کاغذ الس ته راوړئ .له دې
کاغذ سره بیا تاسو باید یوه ډاکټر او یا د غاښونو ډاکټر ته والړ
شئ .په بایرن کي د سوسیال په دفتر کي تاسو ته دا کاغذ در
کول کیږ ي.
ډاکټر معاینات او درملنه تر یوې اندازې دصحي مرکز له خوا په
لومړي اوسیدني ځای کي په نیغه توګه تر سره کیږ ي.
ستاسو د اوسېدني ځای ته نږ دې د ډاکټرانو ادرسونه تاسو ته
ستاسي د اوسېدني په ځای کي در کول کیږ ي .اویا د سوسیال
په دفتر کي  ،کوم ځای چي تاسو ته د ډاکټر ورقه در کول
کیږ ي.

