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به شکلی که افراد بيمار و آسی بديده به سرعت م يتوانند کمکی را که نياز. در آلمان نظام سالمت به خوبی ساخته شده است
در تمامی. اگر خطر جانی وجود نداشته باشد، مسئوليت درمان اوليه را مطب پزشکان بر عهده م يگيرند. دارند، دريافت کنند

چنانچه درمان بيشتری ضروری باشد،. خانواده ناميده می شود، وجود دارد/محالت شهر پزشک عمومی، که اغلب پزشک خانگی
روز اينکه آدرس مطب کجاست، يا چه . صادر م يشود (Überweisungsschein) برگه ی ارجاع به پزشک متخصص برای درمان

و ساعتی باز است و به چه زبانهايی در آنها صحبت می شوند را م يتوان در اين سايت چک کرد :
https://arztinfo.kvsa.de/ases.jsf

برگ هی گواهی درمان يا  (Gesundheitskarte)  کارت سالمتیشرط استفاده از درمان رايگان در اصل داشتن
شخصی يک بيم هی درمانی، که در درون آن اطالعات کارت الکترونيکی سالمت فرد با . است (Behandlungsschein)

که از ادرار هی امور اجتماعیبرگ هی گواهی درمان و با . ذخيره شد ه است، تمام خدمات پزشکی ضروری را دريافت م يکند
) پناهندگانپايگاه مرکزی پذيرش  ) ZASt ازو يا  ٣٩١١۶، کدپستی ۴پالک  Wilhelm-Höpfner-Ring  نشانی به (Sozialamt)

همچنين حق دريافت خدمات معاينات پيشگيرانه. صادر شده باشد هم درمان به دليل يک بيماری حاد يا درد انجام م يگيرد
با برگ هی گواهی درمان م يتوانند از خدمات ارائ هشد هی يکسانباردار افراد . ارائه شده و واکس نهای توصی هشده نيز وجود دارد

)…معاينات پيشگيرانه، زايمان، کم کهای ماما و . (برای افراد دارای کارت سالمتی استفاده کنند

پزشکی-به فردی که شب يا آخر هفته بيمار شود، يعنی زمانی که مطبی باز نباشد، پزشکان در مرکز اجتماعی
: و شماره تماس ٣٩١١٢، کدپستی  ١٧و  ١۶پالک ،  Leipziger Straße ،ماگدبورگ : به نشانی، (Medico-Sozialen Zentrum)

تا ١٩از ساعت : دوشنب هها، س هشنب هها و پن جشنب هها: ساعت کاری اين مرکز. (، کم کهای پزشکی ارائه م يکند ٠٣٩١۶٢٧٩۶٠
٢٢تا  ٨از ساعت : ، شنب هها، يکشنب هها و روزهای تعطيل رسمی ٢٢تا  ١۴از ساعت : ، چهارشنب هها و جمع هها ٢٢

١١۶١١٧امکان مراجع هی حضوری به اين مرکز ممکن نباشد، م يتوان با شمار ه تلفن چنانچه 
. گرفتتماس  ärztliche Bereitschaftsdienst )خدمت آماد هباش پزشکیشيفت  زماندر باز هی ) بدون پی ششماره

در بيمار يهايی که تهديد جانی هستند، مانند حمل هی قلبی، سکته، ايست تنفسی، خونريز يهای شديد، تصادف و صدم هی جدی
) بدون پی ششماره ١١٢شماره . (تماس گرفت (Rettungsdienst)  اورژانس امداد و نجاتبايد با

.درمان در بيمارستان معموالً تازه بعد از ارجاع مطب پزشک و يا اورژانس امداد و نجات به بيمارستان صورت م يگيرد

، اما نيست (Überweisungsschein)  و احتياجی به برگ هی ارجاع. انجام م يشودمط بهای دندانپزشکی درمان دندان در
برای موارد اضطراری و اورژانسی به غير از ساعت کاری مطب، شيفت خدمت آماد هباش. بايد از قبل وقت گرفته شود

برای جس ت وجوی . م يتوان مراجعه کرد ۶۶٢۵٠۶٢٩وجود دارد که با شمار ه تماس  Bereitschaftsdienst دندانپزشکی
www.zaek-sa.de/patienten/die-zahnarztsuche/ :  م يتوانيد به اين سايت مراجعه کنيددندانپزشکان

.که پزشکان تجويز م يکنند و همچنين داروهايی که فرو ششان آزاد و بدو ننسخه است در داروخانه يافت م يشوندداروهايی 
www.ak-sa.de/apothekenbetrieb/apothekenliste : لسيت داروخان هها را م يتوانيد در اين سايت پيدا کنيد

اينکه چه داروخان ههايی در هر زمان، شيفت شب و يا شيفت اورژانسی چرخشی آخر هفته دارند را م يتوان در ويترين هر
www.ak-sa.de/notdienst : داروخان ه چک کرد و يا در سايت

و درمان مشاوره  (das Psychosoziale Zentrum für Migrant*innen)  مشاوه ی روانشناسی اجتماعیمرکز
.اجتماعی و به موازات مشاور هی مددکاری ارائه م يکند-روانشناسی، گروه ه ای روانشناسی

،٠٣٩١ ٧٩٢٩٣٣٨٠: ، شماره تماس ٣٩١٠۶، کدپستی  ١۴پالک ،    : ايميلنشانی  Agnetenstraße  ، ماگدبورگ: نشانی
ساعت کاری: دوشنب هها، چهارشنب هها، پن جشنب هها و جمع هها: از ساعت ٩ تا ١٢ و از  kontakt@psz-sachsen-anhalt.de

۵١تا  ١٣، س هشنب هها از ساعت  ١۵تا  ١٣ساعت 


