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 � کند، حّق دارد که از لحا� امور �ّ� و ط�اب�� ُمراق�ت و ُمعاینهن�ام امور �ّ� 

�
، ُطرفه خاّص خودش است: شخ� که در ک�ور جرم�� زند�   در جرم��

� ا��� ا�سان�ا وظ�فه دارند که مرات� ب�مه �ّ� را برای خودشان ا�جاد کنند.  ��ود.  � خاطر ن��   از هم��
  تحت پوش� ب�مه �ّ� دول�� هس�ند.  اجتماع، ) نفوس%90وجود دارد� �� دول�� و د��ری، خصو�. نود ف�صدی (دو �ونه ب�مه �ّ� 

  
  

�� مسا� هس�ند. هر ع�وی، س�� پو� خودش را ماه�انه �ه �ندو� ما�ب�مه های �ّ� دول��  س�� ماه�انه پو� بر  پرداخت � کند.  ب�مه ، انجمن�ای ���
مه �����ار م�ُمح�� ان معاش � �اشد. �ه ح�� ُمح�� � مه �ا�س��  حس� م�� م�ُمح�� دازد ب�مه مخارج �خ�� از  ،�اح��ار ُمح��  .�ّ� شما را �ه �ندو� ب�مه ب��

� ا�ر شما شخ� ُمتقاعد هس��د، �خ�� از مخارج را �ه �ندو� ما� ُمتقاعدان پرداخت � کند. چنانچه شما، کدام ُش�ل را نداشته �ا ش�د، ادارە امور همچن��
 را ُمطابق تقاضانامه تقّ�ل � کند.  خانه �����  مخارج)، Jobcenter( �ا ُش�ل �ا��  ُش��

 
� ُمف�� ب�مه � شوند� ال�ته چنانچه  شوهر�هم� شما و فرزندانتان (تا  �ه ه تقاضانام �ا کدام معاش را شخصا نداشته �اشند. آن�ه عمر ب�ست و پنج سال) ن��

ّ� تح��ل من�ور ب�مه �ّ� فرزندان و هم��شوهر را �ا�س�� عل�حدە تح��ل داد. والدین شما و د��ر اقار� �ا�س�� خودشان عل�حدە تقاضانامه ب�مه �
  �دهند. 

  
  

ند.  � شدە را ط�ق قانون، ج�ت ق�ول خدمات �ه ع�دە � ��� ، مخارج ُمتع��ّ لّ�ه ب�مه های �ّ� دول��
�
�  � وریدر این ح�طه، رف�� دارو و پول ن�د ط��� ُمعالج،  ��

� مخارج عمل�ات جّرا� �ه ع�دە �رفته � شوند.    همچن��
  
  

�ا�س�� م�ل� ُ�سخه را پرداخت کن�د. اشخا� که پول اند� دارند، � توانند از �ندو� ب�مه ج�ت ُ�سخه های دارو�� که ط��� نوشته کردە است، در دواخانه 
 �ّ� خواه� کنند که از پرداخت کردن پول �سخه های دارو�� معا� و �خ��دە شوند. 

 
مهIGeLخدمات �ّ� شخ� ( م�ُمح�� م��� �ا�س�� شخصا مخارج آن را  �خ.ص.ش) �ه �ونه خدمات ط�اب�� خاّص محسو� � شوند که شما �ه ح�� ُمح��

� در مط� ط��� �ه شما معلومات �زم را ق�ل از ُمعاینه در اخت�ارتان � ��ارند و � ���ند که از چه خاطر �ا� داز�د. شا�ل�� ج اضا�� پرداخت  ر س�� مخاعل�حدە ب��
. کن�د. س�� ُشما حّق دار�د که    انتخا� کن�د آ�ا ما�ل�د مخارج را پرداخت کن�د �ا نخ��

  
 
  

 
�

مه ُمتقاض�ان پناهند� م�ُمح�� از کتا� اح�ام تقاضای  6 §و مادە   4 §§، ُمقّررات مخصوص وجود دارند. آن�ا ُمطابق مادە های برای ُمح��
 در طول ُمّدت ه�جدە (

�
 ، حّق دارند که �ه �ونه محدود از ب�مه �ّ� استفادە کنند. اقامت در ک�ور جم�وری فدرال جرم��  ) ماە اول18پناهند�

� مخارج فق� در مواق� که امرا� �ه �ونه  ُم�من و توام �ا درد و ع�ا� شد�د �اشند، در ن�ر �رفته � شوند و آن�� موق� � �اشد که ق�ال  ساحه �ه ع�دە �رف��
  را تای�د و تصدیق کند. عالقداری، انجمن محّل �ا شورای ولسوا�، مخارج ُمعالجه 

  
  

 م�� ���� ُمعالج  
  

  .نفر ط��� ُمعالج را در ن�د�� محل مس�و�� خودتان انتخا� کن�د �� 
 

  �� ��محسو� � شود که شما � توان�د �ا او در �ارە امور �ّ� ُپرسان کن�د. ) 1(مط� ط��� ُمعالج �ه �ونه شخ� نم 
 

  ��مه های ط��� در ک�ور جرم م�ُمح��  ُمح��
�

� هس�ند که  ج�ت  حف� ا�ار ��وشند. هم�  موظ�
  

�د و وقت م�عاد و ُمالقات ���ار�د.  چنانچه از لحا� �حت و سالم�� جور ن�س��د    �ا مط� ط��� معالج، تماس تل�فو�� ����
  

مه ط��� �����د که  کدام دردها و امرا� را خودتان �ا فرزندتان دارد و آن��  م �ا ُمح�� . در مط� ط��� �ه شخ� ُمح��   از چه موق� و زما��
  

� ن�س��د �ا خ�� �� �اد دار�د، لطفا �� نفر شخ� �ال� را که لسان �لد �اشد �ه همراە خود
�
تان ج�ت ترجمان چنانچه شما �ه لسان جرم�� �ا ان�ل�� ُمسل

  ب�اور�د. 
  

مه ط��� ُمعالج در �ارە مر�، ُمعاینات �زم را اجرا � کند و س�� ُ�سخه ا م �ا ُمح�� ورت دارند. ُمح��   ی از دواها را نوشته � کند که ج�ت ُمعالجه ��
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 را ُمطابق تقاضانامه تقّ�ل � کند.  خانه �����  مخارج)، Jobcenter( �ا ُش�ل �ا��  ُش��

 
� ُمف�� ب�مه � شوند� ال�ته چنانچه  شوهر�هم� شما و فرزندانتان (تا  �ه ه تقاضانام �ا کدام معاش را شخصا نداشته �اشند. آن�ه عمر ب�ست و پنج سال) ن��

ّ� تح��ل من�ور ب�مه �ّ� فرزندان و هم��شوهر را �ا�س�� عل�حدە تح��ل داد. والدین شما و د��ر اقار� �ا�س�� خودشان عل�حدە تقاضانامه ب�مه �
  �دهند. 

  
  

ند.  � شدە را ط�ق قانون، ج�ت ق�ول خدمات �ه ع�دە � ��� ، مخارج ُمتع��ّ لّ�ه ب�مه های �ّ� دول��
�
�  � وریدر این ح�طه، رف�� دارو و پول ن�د ط��� ُمعالج،  ��

� مخارج عمل�ات جّرا� �ه ع�دە �رفته � شوند.    همچن��
  
  

�ا�س�� م�ل� ُ�سخه را پرداخت کن�د. اشخا� که پول اند� دارند، � توانند از �ندو� ب�مه ج�ت ُ�سخه های دارو�� که ط��� نوشته کردە است، در دواخانه 
 �ّ� خواه� کنند که از پرداخت کردن پول �سخه های دارو�� معا� و �خ��دە شوند. 

 
مهIGeLخدمات �ّ� شخ� ( م�ُمح�� م��� �ا�س�� شخصا مخارج آن را  �خ.ص.ش) �ه �ونه خدمات ط�اب�� خاّص محسو� � شوند که شما �ه ح�� ُمح��

� در مط� ط��� �ه شما معلومات �زم را ق�ل از ُمعاینه در اخت�ارتان � ��ارند و � ���ند که از چه خاطر �ا� داز�د. شا�ل�� ج اضا�� پرداخت  ر س�� مخاعل�حدە ب��
. کن�د. س�� ُشما حّق دار�د که    انتخا� کن�د آ�ا ما�ل�د مخارج را پرداخت کن�د �ا نخ��

  
 
  

 
�

مه ُمتقاض�ان پناهند� م�ُمح�� از کتا� اح�ام تقاضای  6 §و مادە   4 §§، ُمقّررات مخصوص وجود دارند. آن�ا ُمطابق مادە های برای ُمح��
 در طول ُمّدت ه�جدە (

�
 ، حّق دارند که �ه �ونه محدود از ب�مه �ّ� استفادە کنند. اقامت در ک�ور جم�وری فدرال جرم��  ) ماە اول18پناهند�

� مخارج فق� در مواق� که امرا� �ه �ونه  ُم�من و توام �ا درد و ع�ا� شد�د �اشند، در ن�ر �رفته � شوند و آن�� موق� � �اشد که ق�ال  ساحه �ه ع�دە �رف��
  را تای�د و تصدیق کند. عالقداری، انجمن محّل �ا شورای ولسوا�، مخارج ُمعالجه 

  
  

 م�� ���� ُمعالج  
  

  .نفر ط��� ُمعالج را در ن�د�� محل مس�و�� خودتان انتخا� کن�د �� 
 

  �� ��محسو� � شود که شما � توان�د �ا او در �ارە امور �ّ� ُپرسان کن�د. ) 1(مط� ط��� ُمعالج �ه �ونه شخ� نم 
 

  ��مه های ط��� در ک�ور جرم م�ُمح��  ُمح��
�

� هس�ند که  ج�ت  حف� ا�ار ��وشند. هم�  موظ�
  

�د و وقت م�عاد و ُمالقات ���ار�د.  چنانچه از لحا� �حت و سالم�� جور ن�س��د    �ا مط� ط��� معالج، تماس تل�فو�� ����
  

مه ط��� �����د که  کدام دردها و امرا� را خودتان �ا فرزندتان دارد و آن��  م �ا ُمح�� . در مط� ط��� �ه شخ� ُمح��   از چه موق� و زما��
  

� ن�س��د �ا خ�� �� �اد دار�د، لطفا �� نفر شخ� �ال� را که لسان �لد �اشد �ه همراە خود
�
تان ج�ت ترجمان چنانچه شما �ه لسان جرم�� �ا ان�ل�� ُمسل

  ب�اور�د. 
  

مه ط��� ُمعالج در �ارە مر�، ُمعاینات �زم را اجرا � کند و س�� ُ�سخه ا م �ا ُمح�� ورت دارند. ُمح��   ی از دواها را نوشته � کند که ج�ت ُمعالجه ��

  
� �ه شفاخانه �دهد.  � �ه نزد �� ���ب ُمتخّصص �ا شا�د ه� ر���   احتما� �ه شما ورقه ای ج�ت ر���

  
  �نان�ه ��� را نف�م�د�د، حتما در �ارە مو��� ُپرسان کن�د� 

  
  
  

 م�� ���� ُمتخّصص  
ە و ماهر در ُشغ� خودشان ه��ند. �ن�ا �ه �ونه م�ال، ُمتخّصص امراض قلب، معدە  مه های ���ب ُمتخّصص، ُخ�� م ها�ُم��� و امعا و احشاء، پوست  –ُم���

� امراض و دردهای م��و� �ه س�ورت ه��ند. شما �نان�ه دردهای معلو� داشته �اش�د ا� �ر� م�ب ���ب  ُمعالج، �دن، ش��ته �ندی و استخوان و هم�ن��
�د .  ���ب ُمتخّصص � تواند � �ه نزد ���ب ُمتخّصص ت���� � ���   ورقه ای را ج�ت ر���

  
� �ه ادامه ُمعالجه مشغول شود.  ُمعاینات دقیق تری را    اجرا کند و هم�ن��

  
مه های ���ب ُمتخصص ��ا�� و و�دی� �ه �ونه م�ال تالش � کنند که ُمعاینات ُمقّدما�� را اجرا کنند  مه های ���ب �ُم��� و دردها و امراض م���ای ُم���

� در تمام امور ��م �ا شما مشورە و ج�ت �النم��و� �ه امور ��ا�� و و�دی را �رر� و ُمداوا کنند.  �ن�ا در �ول مّد  ، شما را همرا� � کنند و هم�ن��  ت حامل��
  خانوادە و حامل�� و و�دت �ه س�وا�ت شما جوا� � دهند.  �ش���

  
  

ن�� ��� پ�دا   ‐کن�د: م���ای ����ان ُمتخّصص را که در نزد�� م�� م��و�� خودتان ه��ند، � توان�د �ا ُمراجعه �ه �ف�ه این��
   

� ج��ا ش��د و ُپرسان کن�د.  � شما � توان�د در م�ب ���ب ُمعالج در �ارە �شا�� ُمتخّصص��   هم�ن��
  

�ه نزد ���ب ُمعالج شما روان � کند. س�� ���ب ُمعالج � تواند مراتب ُمعاینه را  �ا ر�ا�ت و تصدیق شما، ���ب ُمتخّصص، �زار�� را در �ارە امور ُمعاینه
ی و ج�ت ُمداوای شما تالش کند.    دن�اله ���

  
  

 ُمعاینات در شفاخانه  
  

 ��� خ�مات ��� م���� ه��ن�:  ها  شفاخانه
  �م� کردن در واقعه �اج� و ���ار خ�رنا�،  ‐
  �ملّ�ات جّرا�، ‐
  ُمعاینات مخصوص،‐

ی شدن.    مداوا کردن در موق� ����
  

  
� �ملّ�ات جّرا� و ُمعاینات مخصوص اجرا � شوند. در شفاخانه های کشور جرم��    ، واقعه �اج� و امراض خ�� وخ�� ُمداوا � شوند و هم�ن��

  
  

ورت داشته �اشد �ا این�ه ُمعاینات مخصوص �ا���� الزاما در شفاخانه اجرا �نان�ه �ملّ�ات جرّ  تعاق�ا ا� �ر� ���ب ُمعالج �ا شوند، مُ ا� ��
ی شدن در شفاخانه �ه دس�تان دادە � شود.  ���ب ُمتخّصص، ورقه ای � و ����   ج�ت ر���

  

ر ُم���  �د.   تذک� لّ�ه مدارک و اوراق ُم�� را �ه همراە خودتان �ه شفاخانه ���
�
�  

  
  �ارت ��مه �ّ�،‐

  
� �ه شفاخانه،‐   ورقه ���ب ج�ت ر���

  
  که م�� � کن�د،  ��رست دواها�� 

  
�ه ها را �احب ه���د. ‐ �ه �لر���ا، ال�ته �نان�ه  د��� � د��� �ه ما�ه کو�� و هم�ن��   د���

  
  
  �نان�ه ��� را نف�م�د�د، حتما در �ارە مو��� ُپرسان کن�د� ‐
  

  
� �ه شفاخانه �دهد.  � �ه نزد �� ���ب ُمتخّصص �ا شا�د ه� ر���   احتما� �ه شما ورقه ای ج�ت ر���
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ە و ماهر در ُشغ� خودشان ه��ند. �ن�ا �ه �ونه م�ال، ُمتخّصص امراض قلب، معدە  مه های ���ب ُمتخّصص، ُخ�� م ها�ُم��� و امعا و احشاء، پوست  –ُم���

� امراض و دردهای م��و� �ه س�ورت ه��ند. شما �نان�ه دردهای معلو� داشته �اش�د ا� �ر� م�ب ���ب  ُمعالج، �دن، ش��ته �ندی و استخوان و هم�ن��
�د .  ���ب ُمتخّصص � تواند � �ه نزد ���ب ُمتخّصص ت���� � ���   ورقه ای را ج�ت ر���

  
� �ه ادامه ُمعالجه مشغول شود.  ُمعاینات دقیق تری را    اجرا کند و هم�ن��

  
مه های ���ب ُمتخصص ��ا�� و و�دی� �ه �ونه م�ال تالش � کنند که ُمعاینات ُمقّدما�� را اجرا کنند  مه های ���ب �ُم��� و دردها و امراض م���ای ُم���

� در تمام امور ��م �ا شما مشورە و ج�ت �النم��و� �ه امور ��ا�� و و�دی را �رر� و ُمداوا کنند.  �ن�ا در �ول مّد  ، شما را همرا� � کنند و هم�ن��  ت حامل��
  خانوادە و حامل�� و و�دت �ه س�وا�ت شما جوا� � دهند.  �ش���

  
  

ن�� ��� پ�دا   ‐کن�د: م���ای ����ان ُمتخّصص را که در نزد�� م�� م��و�� خودتان ه��ند، � توان�د �ا ُمراجعه �ه �ف�ه این��
   

� ج��ا ش��د و ُپرسان کن�د.  � شما � توان�د در م�ب ���ب ُمعالج در �ارە �شا�� ُمتخّصص��   هم�ن��
  

�ه نزد ���ب ُمعالج شما روان � کند. س�� ���ب ُمعالج � تواند مراتب ُمعاینه را  �ا ر�ا�ت و تصدیق شما، ���ب ُمتخّصص، �زار�� را در �ارە امور ُمعاینه
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  �م� کردن در واقعه �اج� و ���ار خ�رنا�،  ‐
  �ملّ�ات جّرا�، ‐
  ُمعاینات مخصوص،‐

ی شدن.    مداوا کردن در موق� ����
  

  
� �ملّ�ات جّرا� و ُمعاینات مخصوص اجرا � شوند. در شفاخانه های کشور جرم��    ، واقعه �اج� و امراض خ�� وخ�� ُمداوا � شوند و هم�ن��

  
  

ورت داشته �اشد �ا این�ه ُمعاینات مخصوص �ا���� الزاما در شفاخانه اجرا �نان�ه �ملّ�ات جرّ  تعاق�ا ا� �ر� ���ب ُمعالج �ا شوند، مُ ا� ��
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ر ُم���  �د.   تذک� لّ�ه مدارک و اوراق ُم�� را �ه همراە خودتان �ه شفاخانه ���
�
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  �ارت ��مه �ّ�،‐

  
� �ه شفاخانه،‐   ورقه ���ب ج�ت ر���

  
  که م�� � کن�د،  ��رست دواها�� 

  
�ه ها را �احب ه���د. ‐ �ه �لر���ا، ال�ته �نان�ه  د��� � د��� �ه ما�ه کو�� و هم�ن��   د���

  
  
  �نان�ه ��� را نف�م�د�د، حتما در �ارە مو��� ُپرسان کن�د� ‐
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 مخارج ُمعاینات در شفاخانه  

� جا��اسازی و ُمراق�ت و �رستاری د مه ای که �ارت ب�مه �ّ� تمام مخارج ُمعاینات ط�اب�� و هم�ن�� م�ُم��� ر شفاخانه برای شما �ه ح�� ُم���
  �� است. فدار�د، تق���ا مُ 

ی بودن در شفاخانه فقط د در �� سال  )28) �رداخت � کنند (برای حّدا��� ُمّدت ب��ت و ه�ت روز (Euro 10یورو ( ە����االن از خاطر هر روز ����
  �اشد، � توان�د از ادارە خدمات �ّ� تقا�ا کن�د که �رداخت م�ل� مو�وفه را �خ��دە و معا� کنند. . �نان�ه معا� شما خ�� �� )تق���

  
عات مخصوص در موقع پرستاری و ُمراق��

ّ
 توق  

�  ا�ر شما ما�ل ن����د  �ا اجازە ندار�د   اّط�� ده�د. که خورا��ای معلو� را �خور�د، حتما ای� مو��� را در موق� ��یر� در شفاخانه �ه م��ول��
  
  

 اوقات ُمالقات  
مه م���، ع�ادت  م�ُم��� لطفا اوقات ُم�قات و ع�ادت از اشخا� م��� را در شفاخانه رعا�ت کن�د� این�ه �ه وق�� اجازە ه�ت که از م���

ا بر روی تخته در جلوی در� ورودی �خ� مو�وفه �ا در مقا�ل �خ� ��یر�، اع�ن و نوشته شدە است. اوقات  ُم�قات را �ا���� شود، ا���
مه های حتما رعا�ت کرد. �نان�ه شخ� م���� را ع�ادت � کن�د، حتما رعا�ت حال و مزاج او را ��ن�د و �رام �اش�د تا همه مُ  م ها�ُم��� ���

  م��� بتوانند س�مت و مداوا شوند. 
  

 شفاخانه ها در امسلند  
  .Thuineو  Lingen ،Meppen،Papenburg  ،Sögel ،Haselünne. در شفاخانه ها در مرا�ز ��ل واق� شدە اند  ،در ول�وا� ام�لند 

  
 در مواقع عاجل و اضطراری  

� �ا���� خ�� ������� از طر� ط��ب، مُ   را ت�د�د کند و و�� س�م�� را وخ�� کند �ا این�ه جراحت داش��
�

�ه گونه  ‐عاینه شودهر واقعه عاجل � تواند جان و زند�
 � ه، خون��زی شد�د، ُم��ل تنّف�، م�مومّ�ت، س�ته قل�� �ا بی�و� شدن. در واقعه عاجل لط مثال: ش����

�
� �ل ا �ا عمله ن�ات فاستخوان، جراحت  برداش��

  (�دون کدام ��� نم��  112ت�ت نم�� تل�فون 
�

�د. م��   ) تما� ����
�ه عمله ن�ات تل�فون نزن�د� �نان�ه از �اد بردە ا�د که دواهای خودتان را  ت�ّ�ه کن�د �ا این�ه  قصد دار�د از ُمنتظر شدن در  مطب  هر�� و ا�دا

  ط��ب ُمعالج خ�� ش��د. 
  
  

 در خطر 
�

مه های م��� را  ،�اشند  لطفا �ه ای� مو��� توّجه کن�د: در موقعّیت�ا�� که جان و زند� مه ها �مُ ُم��� م های عمله ن�ات �ه ف��ادشان � ا مُ ��� ���
  رسند. 

  عمله ن�ات هر �اری برای ن�ات جان �دم�ا � کنند. لطفا هرگز سّد راە �ن�ا ����د� 
  
  (�دون کدام ��� نم��   112در واقعه عاجل و فقط� �ا عمله ن�ات، ت�ت نم�� تل�فون‐

�
�د. نم�� تل�فون مو�وفه در �تا� ک�ور م�� جرم�� ُمعت�� ) تما� ����

  است. 
  
  �رام و سا�ت �اش�د. نام خودتان را حتما �����د. ‐
  
  عاجل و ا�طراری � �اشد.  �����د واقعه عاجل در ک�ا اّتفا� افتادە است و شخ� م��� در �ه و�عّ�ت‐

  
  

   �  کدام واقعه عاجلوجود نداش��  
ن�د در حالت ��ا شما ع�التا در ش��ا، در �خر هفته و روزهای تعط�� �ه ط��ب ُمعالج ُم�تاج ه���د� ا�ر مطب ط��ب ُمعالج ��ته و تعط�ل است، � توا

 ج�ت خدمات ط�اب�� تل�فون بزن�د. ت�ت نم�� تل�فون 
�

).  117 116فوری �ه دف�� �ماد�
�

  (�دون کدام ��� نم�� م��
  
  

   ج�� امور �ّ� تدا���  ُمقّدما��  
ند.  ، تمام مخارج تداب�� ُمقّدما�� ج�ت امور �ّ� را �ه ع�دە � گ��   ادارە ب�مه های �ّ� دول��

ی کر  ،از ط��� ُمعاینا�� که در موق� تداب�� ُمقّدما�� ج�ت امور �ّ� اجرا � شوند، � توان امرا� وخ�� را ���ا���   د. معلوم و از ام�ان شّدت �ن�ا جلوگ��
  

�، تمام �ن�ه را که ط��ب ُمعالج �ا ط��ب ُمتخّص� �ه شما تو��ه � کند، ب��ی��د و اجرا کن�د.    �دون کدام ق�د و ��
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� �ه شفاخانه �دهد.  � �ه نزد �� ���ب ُمتخّصص �ا شا�د ه� ر���   احتما� �ه شما ورقه ای ج�ت ر���

  
  �نان�ه ��� را نف�م�د�د، حتما در �ارە مو��� ُپرسان کن�د� 

  
  
  

 م�� ���� ُمتخّصص  
ە و ماهر در ُشغ� خودشان ه��ند. �ن�ا �ه �ونه م�ال، ُمتخّصص امراض قلب، معدە  مه های ���ب ُمتخّصص، ُخ�� م ها�ُم��� و امعا و احشاء، پوست  –ُم���

� امراض و دردهای م��و� �ه س�ورت ه��ند. شما �نان�ه دردهای معلو� داشته �اش�د ا� �ر� م�ب ���ب  ُمعالج، �دن، ش��ته �ندی و استخوان و هم�ن��
�د .  ���ب ُمتخّصص � تواند � �ه نزد ���ب ُمتخّصص ت���� � ���   ورقه ای را ج�ت ر���

  
� �ه ادامه ُمعالجه مشغول شود.  ُمعاینات دقیق تری را    اجرا کند و هم�ن��

  
مه های ���ب ُمتخصص ��ا�� و و�دی� �ه �ونه م�ال تالش � کنند که ُمعاینات ُمقّدما�� را اجرا کنند  مه های ���ب �ُم��� و دردها و امراض م���ای ُم���

� در تمام امور ��م �ا شما مشورە و ج�ت �النم��و� �ه امور ��ا�� و و�دی را �رر� و ُمداوا کنند.  �ن�ا در �ول مّد  ، شما را همرا� � کنند و هم�ن��  ت حامل��
  خانوادە و حامل�� و و�دت �ه س�وا�ت شما جوا� � دهند.  �ش���

  
  

ن�� ��� پ�دا   ‐کن�د: م���ای ����ان ُمتخّصص را که در نزد�� م�� م��و�� خودتان ه��ند، � توان�د �ا ُمراجعه �ه �ف�ه این��
   

� ج��ا ش��د و ُپرسان کن�د.  � شما � توان�د در م�ب ���ب ُمعالج در �ارە �شا�� ُمتخّصص��   هم�ن��
  

�ه نزد ���ب ُمعالج شما روان � کند. س�� ���ب ُمعالج � تواند مراتب ُمعاینه را  �ا ر�ا�ت و تصدیق شما، ���ب ُمتخّصص، �زار�� را در �ارە امور ُمعاینه
ی و ج�ت ُمداوای شما تالش کند.    دن�اله ���

  
  

 ُمعاینات در شفاخانه  
  

 ��� خ�مات ��� م���� ه��ن�:  ها  شفاخانه
  �م� کردن در واقعه �اج� و ���ار خ�رنا�،  ‐
  �ملّ�ات جّرا�، ‐
  ُمعاینات مخصوص،‐

ی شدن.    مداوا کردن در موق� ����
  

  
� �ملّ�ات جّرا� و ُمعاینات مخصوص اجرا � شوند. در شفاخانه های کشور جرم��    ، واقعه �اج� و امراض خ�� وخ�� ُمداوا � شوند و هم�ن��

  
  

ورت داشته �اشد �ا این�ه ُمعاینات مخصوص �ا���� الزاما در شفاخانه اجرا �نان�ه �ملّ�ات جرّ  تعاق�ا ا� �ر� ���ب ُمعالج �ا شوند، مُ ا� ��
ی شدن در شفاخانه �ه دس�تان دادە � شود.  ���ب ُمتخّصص، ورقه ای � و ����   ج�ت ر���

  

ر ُم���  �د.   تذک� لّ�ه مدارک و اوراق ُم�� را �ه همراە خودتان �ه شفاخانه ���
�
�  

  
  �ارت ��مه �ّ�،‐

  
� �ه شفاخانه،‐   ورقه ���ب ج�ت ر���

  
  که م�� � کن�د،  ��رست دواها�� 

  
�ه ها را �احب ه���د. ‐ �ه �لر���ا، ال�ته �نان�ه  د��� � د��� �ه ما�ه کو�� و هم�ن��   د���
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 مخارج ُمعاینات در شفاخانه  

� جا��اسازی و ُمراق�ت و �رستاری د مه ای که �ارت ب�مه �ّ� تمام مخارج ُمعاینات ط�اب�� و هم�ن�� م�ُم��� ر شفاخانه برای شما �ه ح�� ُم���
  �� است. فدار�د، تق���ا مُ 

ی بودن در شفاخانه فقط د در �� سال  )28) �رداخت � کنند (برای حّدا��� ُمّدت ب��ت و ه�ت روز (Euro 10یورو ( ە����االن از خاطر هر روز ����
  �اشد، � توان�د از ادارە خدمات �ّ� تقا�ا کن�د که �رداخت م�ل� مو�وفه را �خ��دە و معا� کنند. . �نان�ه معا� شما خ�� �� )تق���

  
عات مخصوص در موقع پرستاری و ُمراق��

ّ
 توق  

�  ا�ر شما ما�ل ن����د  �ا اجازە ندار�د   اّط�� ده�د. که خورا��ای معلو� را �خور�د، حتما ای� مو��� را در موق� ��یر� در شفاخانه �ه م��ول��
  
  

 اوقات ُمالقات  
مه م���، ع�ادت  م�ُم��� لطفا اوقات ُم�قات و ع�ادت از اشخا� م��� را در شفاخانه رعا�ت کن�د� این�ه �ه وق�� اجازە ه�ت که از م���

ا بر روی تخته در جلوی در� ورودی �خ� مو�وفه �ا در مقا�ل �خ� ��یر�، اع�ن و نوشته شدە است. اوقات  ُم�قات را �ا���� شود، ا���
مه های حتما رعا�ت کرد. �نان�ه شخ� م���� را ع�ادت � کن�د، حتما رعا�ت حال و مزاج او را ��ن�د و �رام �اش�د تا همه مُ  م ها�ُم��� ���

  م��� بتوانند س�مت و مداوا شوند. 
  

 شفاخانه ها در امسلند  
  .Thuineو  Lingen ،Meppen،Papenburg  ،Sögel ،Haselünne. در شفاخانه ها در مرا�ز ��ل واق� شدە اند  ،در ول�وا� ام�لند 

  
 در مواقع عاجل و اضطراری  

� �ا���� خ�� ������� از طر� ط��ب، مُ   را ت�د�د کند و و�� س�م�� را وخ�� کند �ا این�ه جراحت داش��
�

�ه گونه  ‐عاینه شودهر واقعه عاجل � تواند جان و زند�
 � ه، خون��زی شد�د، ُم��ل تنّف�، م�مومّ�ت، س�ته قل�� �ا بی�و� شدن. در واقعه عاجل لط مثال: ش����

�
� �ل ا �ا عمله ن�ات فاستخوان، جراحت  برداش��

  (�دون کدام ��� نم��  112ت�ت نم�� تل�فون 
�

�د. م��   ) تما� ����
�ه عمله ن�ات تل�فون نزن�د� �نان�ه از �اد بردە ا�د که دواهای خودتان را  ت�ّ�ه کن�د �ا این�ه  قصد دار�د از ُمنتظر شدن در  مطب  هر�� و ا�دا

  ط��ب ُمعالج خ�� ش��د. 
  
  

 در خطر 
�

مه های م��� را  ،�اشند  لطفا �ه ای� مو��� توّجه کن�د: در موقعّیت�ا�� که جان و زند� مه ها �مُ ُم��� م های عمله ن�ات �ه ف��ادشان � ا مُ ��� ���
  رسند. 

  عمله ن�ات هر �اری برای ن�ات جان �دم�ا � کنند. لطفا هرگز سّد راە �ن�ا ����د� 
  
  (�دون کدام ��� نم��   112در واقعه عاجل و فقط� �ا عمله ن�ات، ت�ت نم�� تل�فون‐

�
�د. نم�� تل�فون مو�وفه در �تا� ک�ور م�� جرم�� ُمعت�� ) تما� ����

  است. 
  
  �رام و سا�ت �اش�د. نام خودتان را حتما �����د. ‐
  
  عاجل و ا�طراری � �اشد.  �����د واقعه عاجل در ک�ا اّتفا� افتادە است و شخ� م��� در �ه و�عّ�ت‐

  
  

   �  کدام واقعه عاجلوجود نداش��  
ن�د در حالت ��ا شما ع�التا در ش��ا، در �خر هفته و روزهای تعط�� �ه ط��ب ُمعالج ُم�تاج ه���د� ا�ر مطب ط��ب ُمعالج ��ته و تعط�ل است، � توا

 ج�ت خدمات ط�اب�� تل�فون بزن�د. ت�ت نم�� تل�فون 
�

).  117 116فوری �ه دف�� �ماد�
�

  (�دون کدام ��� نم�� م��
  
  

   ج�� امور �ّ� تدا���  ُمقّدما��  
ند.  ، تمام مخارج تداب�� ُمقّدما�� ج�ت امور �ّ� را �ه ع�دە � گ��   ادارە ب�مه های �ّ� دول��

ی کر  ،از ط��� ُمعاینا�� که در موق� تداب�� ُمقّدما�� ج�ت امور �ّ� اجرا � شوند، � توان امرا� وخ�� را ���ا���   د. معلوم و از ام�ان شّدت �ن�ا جلوگ��
  

�، تمام �ن�ه را که ط��ب ُمعالج �ا ط��ب ُمتخّص� �ه شما تو��ه � کند، ب��ی��د و اجرا کن�د.    �دون کدام ق�د و ��
، ُمعاینات  اهمّ�ت دادن �ه در ای� ح�طه، � ُمعاینات در طول  –ما�ه کو�� و تداب�� ُمقّدما�� ج�ت امور �ّ� برای اطفال و ����االن و هم�ن��

، ُمعاینه از دندان�ا و تداب�� د��ر    الزم است.  دوران حامل��
  

   ُمقّدما��  امراض ج�� �ود هن�ام و ُمعاینات –تدا��� �  شناخ��  
� احتمال خطرات  ادارە ب�مه امور �ّ�، تمام مخارج م��و� �ه ُمعاینات � امرا�، ف�ارهای نا�� از عدم ��ت و س�مت و هم�ن�� زود هن�ام را ج�ت شناخ��

 
 مخارج ُمعاینات در شفاخانه  

� جا��اسازی و ُمراق�ت و �رستاری د مه ای که �ارت ب�مه �ّ� تمام مخارج ُمعاینات ط�اب�� و هم�ن�� م�ُم��� ر شفاخانه برای شما �ه ح�� ُم���
  �� است. فدار�د، تق���ا مُ 
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عات مخصوص در موقع پرستاری و ُمراق��

ّ
 توق  

�  ا�ر شما ما�ل ن����د  �ا اجازە ندار�د   اّط�� ده�د. که خورا��ای معلو� را �خور�د، حتما ای� مو��� را در موق� ��یر� در شفاخانه �ه م��ول��
  
  

 اوقات ُمالقات  
مه م���، ع�ادت  م�ُم��� لطفا اوقات ُم�قات و ع�ادت از اشخا� م��� را در شفاخانه رعا�ت کن�د� این�ه �ه وق�� اجازە ه�ت که از م���

ا بر روی تخته در جلوی در� ورودی �خ� مو�وفه �ا در مقا�ل �خ� ��یر�، اع�ن و نوشته شدە است. اوقات  ُم�قات را �ا���� شود، ا���
مه های حتما رعا�ت کرد. �نان�ه شخ� م���� را ع�ادت � کن�د، حتما رعا�ت حال و مزاج او را ��ن�د و �رام �اش�د تا همه مُ  م ها�ُم��� ���

  م��� بتوانند س�مت و مداوا شوند. 
  

 شفاخانه ها در امسلند  
  .Thuineو  Lingen ،Meppen،Papenburg  ،Sögel ،Haselünne. در شفاخانه ها در مرا�ز ��ل واق� شدە اند  ،در ول�وا� ام�لند 

  
 در مواقع عاجل و اضطراری  

� �ا���� خ�� ������� از طر� ط��ب، مُ   را ت�د�د کند و و�� س�م�� را وخ�� کند �ا این�ه جراحت داش��
�

�ه گونه  ‐عاینه شودهر واقعه عاجل � تواند جان و زند�
 � ه، خون��زی شد�د، ُم��ل تنّف�، م�مومّ�ت، س�ته قل�� �ا بی�و� شدن. در واقعه عاجل لط مثال: ش����

�
� �ل ا �ا عمله ن�ات فاستخوان، جراحت  برداش��

  (�دون کدام ��� نم��  112ت�ت نم�� تل�فون 
�

�د. م��   ) تما� ����
�ه عمله ن�ات تل�فون نزن�د� �نان�ه از �اد بردە ا�د که دواهای خودتان را  ت�ّ�ه کن�د �ا این�ه  قصد دار�د از ُمنتظر شدن در  مطب  هر�� و ا�دا

  ط��ب ُمعالج خ�� ش��د. 
  
  

 در خطر 
�

مه های م��� را  ،�اشند  لطفا �ه ای� مو��� توّجه کن�د: در موقعّیت�ا�� که جان و زند� مه ها �مُ ُم��� م های عمله ن�ات �ه ف��ادشان � ا مُ ��� ���
  رسند. 

  عمله ن�ات هر �اری برای ن�ات جان �دم�ا � کنند. لطفا هرگز سّد راە �ن�ا ����د� 
  
  (�دون کدام ��� نم��   112در واقعه عاجل و فقط� �ا عمله ن�ات، ت�ت نم�� تل�فون‐

�
�د. نم�� تل�فون مو�وفه در �تا� ک�ور م�� جرم�� ُمعت�� ) تما� ����

  است. 
  
  �رام و سا�ت �اش�د. نام خودتان را حتما �����د. ‐
  
  عاجل و ا�طراری � �اشد.  �����د واقعه عاجل در ک�ا اّتفا� افتادە است و شخ� م��� در �ه و�عّ�ت‐

  
  

   �  کدام واقعه عاجلوجود نداش��  
ن�د در حالت ��ا شما ع�التا در ش��ا، در �خر هفته و روزهای تعط�� �ه ط��ب ُمعالج ُم�تاج ه���د� ا�ر مطب ط��ب ُمعالج ��ته و تعط�ل است، � توا

 ج�ت خدمات ط�اب�� تل�فون بزن�د. ت�ت نم�� تل�فون 
�
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�

  (�دون کدام ��� نم�� م��
  
  

   ج�� امور �ّ� تدا���  ُمقّدما��  
ند.  ، تمام مخارج تداب�� ُمقّدما�� ج�ت امور �ّ� را �ه ع�دە � گ��   ادارە ب�مه های �ّ� دول��

ی کر  ،از ط��� ُمعاینا�� که در موق� تداب�� ُمقّدما�� ج�ت امور �ّ� اجرا � شوند، � توان امرا� وخ�� را ���ا���   د. معلوم و از ام�ان شّدت �ن�ا جلوگ��
  

�، تمام �ن�ه را که ط��ب ُمعالج �ا ط��ب ُمتخّص� �ه شما تو��ه � کند، ب��ی��د و اجرا کن�د.    �دون کدام ق�د و ��
، ُمعاینات  اهمّ�ت دادن �ه در ای� ح�طه، � ُمعاینات در طول  –ما�ه کو�� و تداب�� ُمقّدما�� ج�ت امور �ّ� برای اطفال و ����االن و هم�ن��

، ُمعاینه از دندان�ا و تداب�� د��ر    الزم است.  دوران حامل��
  

   ُمقّدما��  امراض ج�� �ود هن�ام و ُمعاینات –تدا��� �  شناخ��  
� احتمال خطرات  ادارە ب�مه امور �ّ�، تمام مخارج م��و� �ه ُمعاینات � امرا�، ف�ارهای نا�� از عدم ��ت و س�مت و هم�ن�� زود هن�ام را ج�ت شناخ��

  
  در مواقع عاجل و اضطراری

 را ����� �ن� و و�� س�م�� را 
�

�ر واقعه عاجل � �وا�� جان و ����
� �ا���� ��� ������� ا� �ر�  و��� �ن� �ا این�ه جراحت داش��

�  ‐ ����، ُمعاینه شود استخوان، جراحت   �ه �و�ه م�ا�: ش����
ه، �و����� ش���، ُم��ل �نّف�، م��ومّ�ت، س�ته ق��� 

�
�� � �رداش��

ا �ا ع��ه ��ا� ��ت ���� ف�ا ���و� ش�ن. در واقعه عاجل لط
  ���ون ��ا� ��� ����  112���فون 

�
��. م��   � ��ا� ����

�ه ع��ه ��ا� ���فون ������ �نا��ه ا� �اد �رد�  �ر�� و ا��ا
ا�� �ه دوا�ا� �ود�ان را  ��ّ�ه �ن�� �ا این�ه  ق�� دار�� ا� 

  ُمنت�ر ش�ن در  مط� ���� ُمعال� ��� ش���. 
  



� امرا� که م��د و ارزشمند �اشند، ج��ا ش��د و پُ  د. از طب�ب ُمعالج در �ار� ُمعاینات زود هن�ام ج�ت شنا���   رسان کن�د. سالم�� را �ه ��د� � ���
  
  

   �ا�� ����  
ی � کند که �ا�� و �ا�� م��� شدن ا�سان � شوند. ما�ه کو�� از ُمبتال شد   ن �ه امرا�� جلو���

زاز FSMEکنه (  زدن ما�ه کو�� �ه �ونه م�ال، �دن شما را از ُمبتال شدن �ه ُ��چه، ���، س�ا� ��ه، ��ونت پوسته م�ز �عد از  ن�ش
�
)، ک

)Tetanusی و ُمراق�ت � کند.  ) و  ُز�ام   پ�����
ی � شود.  ،�رزندانتان ما�ه کو�� کن�د، احتمال این�ه در ا�ر امرا�چنانچه شما و    �ه ُم��الت �ّ� و سالم�� مبتال ش��د، نامم�� و جلو���

  
ب�ب � توان�د از ط�ع�� از ما�ه ک����ا را �ا�س�� چندی� مرت�ه اجرا کرد. �ع�� از �ن�ا را �ا�س�� �عد از ُمّدت معلو� دو�ار� ت�رار کرد. در ای� �ار� 

  ُمعالج، ُپرسان و معلومات ا�� کن�د. 
  

ن�� موسسه  � تق��� ما�ه کو�� را �ه لسان�ای ک��� � توان�د از ط��� ��حه این��  ک�� کسب کن�د:   ‐رو�رت –تو��ه ج�ت ما�ه کو�� و همچن��
 

 
 

د.    م�ارج ما�ه ک����ا�� را که طب�ب ُمعالج تو��ه کرد� �اشد، ادار� ��مه �ّ� �ه ��د� � ���
  
  

چه ما�ه کو�� �ه شما داد� � شود که در �ن، مراتب ما�ه کو�� شما، ��ت و نوشته شد� است.    س�� از طر� مطب طب�ب ُمعالج، د���
  

 و والدی  �ا����  
ی از حامل�� را � توان�د �ا اطم�نان � � راه�ای جلو��� ، �الن ج�ت ����� �انواد� و همچن�� � ، در �رزوی �رزند داش�� اطر در مطب مو�و�ا�� م�� حامل��

مه طب�ب معالج مط�� کن�د و در �ار� �ن�ا �� �زن�د.    ُمح��
  

د و پردا�ت � کند. در ای� ح�طه، �زما�ش  دوران ادار� ��مه �ّ�، تمام م�ار�� را که م��و� �ه  حامل�� و والدی � �اشند، �ه ��د� � ���
� ُمراق�ت و پرستاری �ه �م� ماماچه (نرس) در ن�ر �ر�ته و ُمحاس�ه � ، تدا���  ُمقّدما�� ُمعاینات، زا�مان در ش�ا�انه و همچن��    شوند. حامل��

  
مه ای که حامله است �ه �� ن�ر ماماچه (نرس) ُمحتاج است. ماماچه � تواند در طول دوران حامل�� �ه ش�� حامله در موق� زای�دن �م� کند و �عد  هر ُمح��

ل �ه طور ُمرتب ُمالقات و پرستاری کند. �ه موق� تال� کن�د که �� ن�ر ماماچه (نرس) را در نزد��  � مح� مس�و�� �ودتان پ�دا  از زای�دن  � تواند شما را در م��
�د. ��رست اسا� ماماچه ها (نرس�ا) را در ولسوا� امسلند � توان�د کن�د و س��  ن�� ��� پ�دا کن�د:  �ا او تماس ����   �ا ُمراجعه �ه ��حه این��

چه �ه شما از طر� مطب طب�ب ُمعالج در دوران حامل ، �� د��� هر �ار که ج�ت ُمعاینه �ه نزد   داد� � شود.  ) تح���Mutterpassمادر (��
�د.  چه مادر را �ه همرا� �ودتان ��� مه طب�ب � رو�د، حتما د��� چه مادر، تمام ُمعاینات ُمح��  ُرشد   ُمعاینه ، مراتبالزم در د���

�
حامل�� و چ�ون�

  ��ت و تح��ر � شود.  ،کود� در طول دوران حامل�� 
  

 اطفال  ��� و �����  
چه، ��رست تمام ُمعاینات ُمقّدما�� (ُمعای چه ُمعاینه �رای ط�� تح��� داد� � شود. در د���   ل�ا�ت) U1اول� نه �عد از والدت هر ط�� �ه والدی�، �� د���

� سال�ای کود� �ا�س�� اجرا شوند.  )U11�ازده�� ُمعاینه    ��ت و ق�د شد� اند که در ن�ست��
� و ����� داد و ج�ت ُمع   اینه کوشش کرد. ُمعاینات مو�و�ه ��� ُم�� هس�ند، چون�ه � توان از ای� ط���، احتمال مبتال شدن �ه امرا� را ��� زود تم���

  
  

  ه��نه های �ی��� را ادار� ��مه �ّ� پردا�ت � کند. 
  

ن�� ��� ناح�ه ولسوا� امسلند از �انواد� های جوان  �ه �م� ُم�اور�، حما�ت � کند. این�ه چ�ونه و ک�ا � توان�د ِمعلومات الزم را کسب کن�د  ، �ه ��حه این��
  ُمراجعه کن�د: 

 
� ُمراجعه کن�د:  ج�ت کسب معلومات ن�� ��� ن��   ����� � توان�د �ه ��حه این��

 

 
 مخارج ُمعاینات در شفاخانه  

� جا��اسازی و ُمراق�ت و �رستاری د مه ای که �ارت ب�مه �ّ� تمام مخارج ُمعاینات ط�اب�� و هم�ن�� م�ُم��� ر شفاخانه برای شما �ه ح�� ُم���
  �� است. فدار�د، تق���ا مُ 

ی بودن در شفاخانه فقط د در �� سال  )28) �رداخت � کنند (برای حّدا��� ُمّدت ب��ت و ه�ت روز (Euro 10یورو ( ە����االن از خاطر هر روز ����
  �اشد، � توان�د از ادارە خدمات �ّ� تقا�ا کن�د که �رداخت م�ل� مو�وفه را �خ��دە و معا� کنند. . �نان�ه معا� شما خ�� �� )تق���

  
عات مخصوص در موقع پرستاری و ُمراق��

ّ
 توق  

�  ا�ر شما ما�ل ن����د  �ا اجازە ندار�د   اّط�� ده�د. که خورا��ای معلو� را �خور�د، حتما ای� مو��� را در موق� ��یر� در شفاخانه �ه م��ول��
  
  

 اوقات ُمالقات  
مه م���، ع�ادت  م�ُم��� لطفا اوقات ُم�قات و ع�ادت از اشخا� م��� را در شفاخانه رعا�ت کن�د� این�ه �ه وق�� اجازە ه�ت که از م���

ا بر روی تخته در جلوی در� ورودی �خ� مو�وفه �ا در مقا�ل �خ� ��یر�، اع�ن و نوشته شدە است. اوقات  ُم�قات را �ا���� شود، ا���
مه های حتما رعا�ت کرد. �نان�ه شخ� م���� را ع�ادت � کن�د، حتما رعا�ت حال و مزاج او را ��ن�د و �رام �اش�د تا همه مُ  م ها�ُم��� ���

  م��� بتوانند س�مت و مداوا شوند. 
  

 شفاخانه ها در امسلند  
  .Thuineو  Lingen ،Meppen،Papenburg  ،Sögel ،Haselünne. در شفاخانه ها در مرا�ز ��ل واق� شدە اند  ،در ول�وا� ام�لند 

  
 در مواقع عاجل و اضطراری  

� �ا���� خ�� ������� از طر� ط��ب، مُ   را ت�د�د کند و و�� س�م�� را وخ�� کند �ا این�ه جراحت داش��
�

�ه گونه  ‐عاینه شودهر واقعه عاجل � تواند جان و زند�
 � ه، خون��زی شد�د، ُم��ل تنّف�، م�مومّ�ت، س�ته قل�� �ا بی�و� شدن. در واقعه عاجل لط مثال: ش����

�
� �ل ا �ا عمله ن�ات فاستخوان، جراحت  برداش��

  (�دون کدام ��� نم��  112ت�ت نم�� تل�فون 
�

�د. م��   ) تما� ����
�ه عمله ن�ات تل�فون نزن�د� �نان�ه از �اد بردە ا�د که دواهای خودتان را  ت�ّ�ه کن�د �ا این�ه  قصد دار�د از ُمنتظر شدن در  مطب  هر�� و ا�دا

  ط��ب ُمعالج خ�� ش��د. 
  
  

 در خطر 
�

مه های م��� را  ،�اشند  لطفا �ه ای� مو��� توّجه کن�د: در موقعّیت�ا�� که جان و زند� مه ها �مُ ُم��� م های عمله ن�ات �ه ف��ادشان � ا مُ ��� ���
  رسند. 

  عمله ن�ات هر �اری برای ن�ات جان �دم�ا � کنند. لطفا هرگز سّد راە �ن�ا ����د� 
  
  (�دون کدام ��� نم��   112در واقعه عاجل و فقط� �ا عمله ن�ات، ت�ت نم�� تل�فون‐

�
�د. نم�� تل�فون مو�وفه در �تا� ک�ور م�� جرم�� ُمعت�� ) تما� ����

  است. 
  
  �رام و سا�ت �اش�د. نام خودتان را حتما �����د. ‐
  
  عاجل و ا�طراری � �اشد.  �����د واقعه عاجل در ک�ا اّتفا� افتادە است و شخ� م��� در �ه و�عّ�ت‐

  
  

   �  کدام واقعه عاجلوجود نداش��  
ن�د در حالت ��ا شما ع�التا در ش��ا، در �خر هفته و روزهای تعط�� �ه ط��ب ُمعالج ُم�تاج ه���د� ا�ر مطب ط��ب ُمعالج ��ته و تعط�ل است، � توا

 ج�ت خدمات ط�اب�� تل�فون بزن�د. ت�ت نم�� تل�فون 
�
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�

  (�دون کدام ��� نم�� م��
  
  

   ج�� امور �ّ� تدا���  ُمقّدما��  
ند.  ، تمام مخارج تداب�� ُمقّدما�� ج�ت امور �ّ� را �ه ع�دە � گ��   ادارە ب�مه های �ّ� دول��

ی کر  ،از ط��� ُمعاینا�� که در موق� تداب�� ُمقّدما�� ج�ت امور �ّ� اجرا � شوند، � توان امرا� وخ�� را ���ا���   د. معلوم و از ام�ان شّدت �ن�ا جلوگ��
  

�، تمام �ن�ه را که ط��ب ُمعالج �ا ط��ب ُمتخّص� �ه شما تو��ه � کند، ب��ی��د و اجرا کن�د.    �دون کدام ق�د و ��
، ُمعاینات  اهمّ�ت دادن �ه در ای� ح�طه، � ُمعاینات در طول  –ما�ه کو�� و تداب�� ُمقّدما�� ج�ت امور �ّ� برای اطفال و ����االن و هم�ن��

، ُمعاینه از دندان�ا و تداب�� د��ر    الزم است.  دوران حامل��
  

   ُمقّدما��  امراض ج�� �ود هن�ام و ُمعاینات –تدا��� �  شناخ��  
� احتمال خطرات  ادارە ب�مه امور �ّ�، تمام مخارج م��و� �ه ُمعاینات � امرا�، ف�ارهای نا�� از عدم ��ت و س�مت و هم�ن�� زود هن�ام را ج�ت شناخ��

 
 مخارج ُمعاینات در شفاخانه  

� جا��اسازی و ُمراق�ت و �رستاری د مه ای که �ارت ب�مه �ّ� تمام مخارج ُمعاینات ط�اب�� و هم�ن�� م�ُم��� ر شفاخانه برای شما �ه ح�� ُم���
  �� است. فدار�د، تق���ا مُ 

ی بودن در شفاخانه فقط د در �� سال  )28) �رداخت � کنند (برای حّدا��� ُمّدت ب��ت و ه�ت روز (Euro 10یورو ( ە����االن از خاطر هر روز ����
  �اشد، � توان�د از ادارە خدمات �ّ� تقا�ا کن�د که �رداخت م�ل� مو�وفه را �خ��دە و معا� کنند. . �نان�ه معا� شما خ�� �� )تق���

  
عات مخصوص در موقع پرستاری و ُمراق��

ّ
 توق  

�  ا�ر شما ما�ل ن����د  �ا اجازە ندار�د   اّط�� ده�د. که خورا��ای معلو� را �خور�د، حتما ای� مو��� را در موق� ��یر� در شفاخانه �ه م��ول��
  
  

 اوقات ُمالقات  
مه م���، ع�ادت  م�ُم��� لطفا اوقات ُم�قات و ع�ادت از اشخا� م��� را در شفاخانه رعا�ت کن�د� این�ه �ه وق�� اجازە ه�ت که از م���

ا بر روی تخته در جلوی در� ورودی �خ� مو�وفه �ا در مقا�ل �خ� ��یر�، اع�ن و نوشته شدە است. اوقات  ُم�قات را �ا���� شود، ا���
مه های حتما رعا�ت کرد. �نان�ه شخ� م���� را ع�ادت � کن�د، حتما رعا�ت حال و مزاج او را ��ن�د و �رام �اش�د تا همه مُ  م ها�ُم��� ���

  م��� بتوانند س�مت و مداوا شوند. 
  

 شفاخانه ها در امسلند  
  .Thuineو  Lingen ،Meppen،Papenburg  ،Sögel ،Haselünne. در شفاخانه ها در مرا�ز ��ل واق� شدە اند  ،در ول�وا� ام�لند 

  
 در مواقع عاجل و اضطراری  

� �ا���� خ�� ������� از طر� ط��ب، مُ   را ت�د�د کند و و�� س�م�� را وخ�� کند �ا این�ه جراحت داش��
�

�ه گونه  ‐عاینه شودهر واقعه عاجل � تواند جان و زند�
 � ه، خون��زی شد�د، ُم��ل تنّف�، م�مومّ�ت، س�ته قل�� �ا بی�و� شدن. در واقعه عاجل لط مثال: ش����

�
� �ل ا �ا عمله ن�ات فاستخوان، جراحت  برداش��

  (�دون کدام ��� نم��  112ت�ت نم�� تل�فون 
�

�د. م��   ) تما� ����
�ه عمله ن�ات تل�فون نزن�د� �نان�ه از �اد بردە ا�د که دواهای خودتان را  ت�ّ�ه کن�د �ا این�ه  قصد دار�د از ُمنتظر شدن در  مطب  هر�� و ا�دا

  ط��ب ُمعالج خ�� ش��د. 
  
  

 در خطر 
�

مه های م��� را  ،�اشند  لطفا �ه ای� مو��� توّجه کن�د: در موقعّیت�ا�� که جان و زند� مه ها �مُ ُم��� م های عمله ن�ات �ه ف��ادشان � ا مُ ��� ���
  رسند. 

  عمله ن�ات هر �اری برای ن�ات جان �دم�ا � کنند. لطفا هرگز سّد راە �ن�ا ����د� 
  
  (�دون کدام ��� نم��   112در واقعه عاجل و فقط� �ا عمله ن�ات، ت�ت نم�� تل�فون‐

�
�د. نم�� تل�فون مو�وفه در �تا� ک�ور م�� جرم�� ُمعت�� ) تما� ����

  است. 
  
  �رام و سا�ت �اش�د. نام خودتان را حتما �����د. ‐
  
  عاجل و ا�طراری � �اشد.  �����د واقعه عاجل در ک�ا اّتفا� افتادە است و شخ� م��� در �ه و�عّ�ت‐

  
  

   �  کدام واقعه عاجلوجود نداش��  
ن�د در حالت ��ا شما ع�التا در ش��ا، در �خر هفته و روزهای تعط�� �ه ط��ب ُمعالج ُم�تاج ه���د� ا�ر مطب ط��ب ُمعالج ��ته و تعط�ل است، � توا

 ج�ت خدمات ط�اب�� تل�فون بزن�د. ت�ت نم�� تل�فون 
�

).  117 116فوری �ه دف�� �ماد�
�

  (�دون کدام ��� نم�� م��
  
  

   ج�� امور �ّ� تدا���  ُمقّدما��  
ند.  ، تمام مخارج تداب�� ُمقّدما�� ج�ت امور �ّ� را �ه ع�دە � گ��   ادارە ب�مه های �ّ� دول��

ی کر  ،از ط��� ُمعاینا�� که در موق� تداب�� ُمقّدما�� ج�ت امور �ّ� اجرا � شوند، � توان امرا� وخ�� را ���ا���   د. معلوم و از ام�ان شّدت �ن�ا جلوگ��
  

�، تمام �ن�ه را که ط��ب ُمعالج �ا ط��ب ُمتخّص� �ه شما تو��ه � کند، ب��ی��د و اجرا کن�د.    �دون کدام ق�د و ��
، ُمعاینات  اهمّ�ت دادن �ه در ای� ح�طه، � ُمعاینات در طول  –ما�ه کو�� و تداب�� ُمقّدما�� ج�ت امور �ّ� برای اطفال و ����االن و هم�ن��

، ُمعاینه از دندان�ا و تداب�� د��ر    الزم است.  دوران حامل��
  

   ُمقّدما��  امراض ج�� �ود هن�ام و ُمعاینات –تدا��� �  شناخ��  
� احتمال خطرات  ادارە ب�مه امور �ّ�، تمام مخارج م��و� �ه ُمعاینات � امرا�، ف�ارهای نا�� از عدم ��ت و س�مت و هم�ن�� زود هن�ام را ج�ت شناخ��

www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Impfkalender_mehrsprachig_Uebersicht_tab.html



� امرا� که م��د و ارزشمند �اشند، ج��ا ش��د و پُ  د. از طب�ب ُمعالج در �ار� ُمعاینات زود هن�ام ج�ت شنا���   رسان کن�د. سالم�� را �ه ��د� � ���
  
  

   �ا�� ����  
ی � کند که �ا�� و �ا�� م��� شدن ا�سان � شوند. ما�ه کو�� از ُمبتال شد   ن �ه امرا�� جلو���

زاز FSMEکنه (  زدن ما�ه کو�� �ه �ونه م�ال، �دن شما را از ُمبتال شدن �ه ُ��چه، ���، س�ا� ��ه، ��ونت پوسته م�ز �عد از  ن�ش
�
)، ک

)Tetanusی و ُمراق�ت � کند.  ) و  ُز�ام   پ�����
ی � شود.  ،�رزندانتان ما�ه کو�� کن�د، احتمال این�ه در ا�ر امرا�چنانچه شما و    �ه ُم��الت �ّ� و سالم�� مبتال ش��د، نامم�� و جلو���

  
ب�ب � توان�د از ط�ع�� از ما�ه ک����ا را �ا�س�� چندی� مرت�ه اجرا کرد. �ع�� از �ن�ا را �ا�س�� �عد از ُمّدت معلو� دو�ار� ت�رار کرد. در ای� �ار� 

  ُمعالج، ُپرسان و معلومات ا�� کن�د. 
  

ن�� موسسه  � تق��� ما�ه کو�� را �ه لسان�ای ک��� � توان�د از ط��� ��حه این��  ک�� کسب کن�د:   ‐رو�رت –تو��ه ج�ت ما�ه کو�� و همچن��
 

 
 

د.    م�ارج ما�ه ک����ا�� را که طب�ب ُمعالج تو��ه کرد� �اشد، ادار� ��مه �ّ� �ه ��د� � ���
  
  

چه ما�ه کو�� �ه شما داد� � شود که در �ن، مراتب ما�ه کو�� شما، ��ت و نوشته شد� است.    س�� از طر� مطب طب�ب ُمعالج، د���
  

 و والدی  �ا����  
ی از حامل�� را � توان�د �ا اطم�نان � � راه�ای جلو��� ، �الن ج�ت ����� �انواد� و همچن�� � ، در �رزوی �رزند داش�� اطر در مطب مو�و�ا�� م�� حامل��

مه طب�ب معالج مط�� کن�د و در �ار� �ن�ا �� �زن�د.    ُمح��
  

د و پردا�ت � کند. در ای� ح�طه، �زما�ش  دوران ادار� ��مه �ّ�، تمام م�ار�� را که م��و� �ه  حامل�� و والدی � �اشند، �ه ��د� � ���
� ُمراق�ت و پرستاری �ه �م� ماماچه (نرس) در ن�ر �ر�ته و ُمحاس�ه � ، تدا���  ُمقّدما�� ُمعاینات، زا�مان در ش�ا�انه و همچن��    شوند. حامل��

  
مه ای که حامله است �ه �� ن�ر ماماچه (نرس) ُمحتاج است. ماماچه � تواند در طول دوران حامل�� �ه ش�� حامله در موق� زای�دن �م� کند و �عد  هر ُمح��

ل �ه طور ُمرتب ُمالقات و پرستاری کند. �ه موق� تال� کن�د که �� ن�ر ماماچه (نرس) را در نزد��  � مح� مس�و�� �ودتان پ�دا  از زای�دن  � تواند شما را در م��
�د. ��رست اسا� ماماچه ها (نرس�ا) را در ولسوا� امسلند � توان�د کن�د و س��  ن�� ��� پ�دا کن�د:  �ا او تماس ����   �ا ُمراجعه �ه ��حه این��

چه �ه شما از طر� مطب طب�ب ُمعالج در دوران حامل ، �� د��� هر �ار که ج�ت ُمعاینه �ه نزد   داد� � شود.  ) تح���Mutterpassمادر (��
�د.  چه مادر را �ه همرا� �ودتان ��� مه طب�ب � رو�د، حتما د��� چه مادر، تمام ُمعاینات ُمح��  ُرشد   ُمعاینه ، مراتبالزم در د���

�
حامل�� و چ�ون�

  ��ت و تح��ر � شود.  ،کود� در طول دوران حامل�� 
  

 اطفال  ��� و �����  
چه، ��رست تمام ُمعاینات ُمقّدما�� (ُمعای چه ُمعاینه �رای ط�� تح��� داد� � شود. در د���   ل�ا�ت) U1اول� نه �عد از والدت هر ط�� �ه والدی�، �� د���

� سال�ای کود� �ا�س�� اجرا شوند.  )U11�ازده�� ُمعاینه    ��ت و ق�د شد� اند که در ن�ست��
� و ����� داد و ج�ت ُمع   اینه کوشش کرد. ُمعاینات مو�و�ه ��� ُم�� هس�ند، چون�ه � توان از ای� ط���، احتمال مبتال شدن �ه امرا� را ��� زود تم���

  
  

  ه��نه های �ی��� را ادار� ��مه �ّ� پردا�ت � کند. 
  

ن�� ��� ناح�ه ولسوا� امسلند از �انواد� های جوان  �ه �م� ُم�اور�، حما�ت � کند. این�ه چ�ونه و ک�ا � توان�د ِمعلومات الزم را کسب کن�د  ، �ه ��حه این��
  ُمراجعه کن�د: 

 
� ُمراجعه کن�د:  ج�ت کسب معلومات ن�� ��� ن��   ����� � توان�د �ه ��حه این��

 

www.hebammenzentrale-emsland.de/

www.kindernetz-emsland.de/

www.emsland.de/healthcare



www.demografiewerkstatt-kommunen.de


