
 
 

جھات اتصال مفیدة:

منظمات غیر حكومیة ( للمساعدة والوساطة الثقافیة)

واحة انترناشونال, مساعدة الرعایة 
أ, لیوبلیانا, ھاتف: 3الصحیة,سافسكا سیستا 

041401619 
, لیوبلیانا, 5دونیاسكا سیستا أى أوه إم سلوفینیا, 

 014347351ھاتف: 
لیوبلیانا, ھاتف:  17معھد كروج, أولیشابوتشنیكا 

041401619 
المركز القانونى لمعلومات المنظمات الغیر 

, لیوبلیانا, 6حكومیة (بى أى سى) , میتیلكوفا 
 www.pic.si, 040504626ھاتف: 

 وبونو لألشخاص الغیر حاصلین على تأمینعیادات بر
صحى 

, لیوبلیانا, 3عیادة بروبونو لیوبلیانا,میسلییفا 
 014372010ھاتف: 

مركز كوبر االجتماعى للرعایة الصحیة, 
كوبر, ھاتف:  6000, 3دیالفیللیفا أولیشا 

056647212 
المركز اإلنسانى فى نوفا جوریشا, بیدوفیتشیفا 

070818102ا, ھاتف: , نوفا جوریش4-2أولیشا 
, 15مطرانیة كاریتاس فى ماریبور ستروسمارییفا 

 059080350ماریبور, ھاتف: 

 

لك الحق فى فحص فى عیادة الطوارئ فقط عند الحاالت 
الحرجة. أما بالنسبة للحاالت الغیر حرجة, فتحتاج إلى 

التواصل مع طبیبك الخاص إو فى حال غیابھ, التواصل مع 
بدیل لھ.

 یة, عند الحاجةأین یمكننى أن أجد األدو
إلیھا؟

فى سلوفینیا, یمكن الحصول على األدویة من الصیدلیات. 
بعض األدویة ( مثل المضادات الحیویة, أدویة ضغط الدم 

المرتفع, الخ..) یمكن الحصول علیھا فقط من خالل روشتة 
أو وصفة طبیة من طبیبك الخاص مع تقدیم بطاقة التأمین 

(مثل أدویة الحرارة الصحى الخاص بك. بعض األدویة 
والسعال, الخ..) یمكن شراؤھا دون روشتة. إذا كنت بالغا 

ولدیك فقط تأمینا طبیا إلزامیا, فھناك العدید من األدویة التى 
تشتریھا على نفقتك الخاصة.

إذا احتجت أدویة بصورة طارئة خارج ساعات عمل 
الصیدلیات, یجب اللجوء إلى الصیدلیة الطارئة فى مدینتك 

أقرب مدینة كبیرة. أو

أین یمكننى الحصول على المزید من 
المعلومات؟

مع الموظف فى منزل للمزید من المعلومات یرجى التواصل 
اللجوء أو إلى منزل الدمج والتكامل. للمزید من المعلومات 

( الدلیل اإلرشادى للنظام المفصلة یمكنك البحث فى كتیب 
الصحى السلوفینى للمھاجرین)

الدلیل اإلرشادى للنظام 
الصحى السلوفینى 

للمھاجرین

 ھذة النشرة ھى جزء من المشروع   shutterstock.com. جمیع الصور فى ھذا الكتیب قد استخدمت تحت رخصة
). یمثل 2020-2014األوروبى للصحة (رعایة " والذى یتم تمویلھ من برنامج االتحاد  \717317العمل الجماعى " \

محتوى ھذا النشرة وجة نظره الكاتب فقط ومسؤولیتھ ھو أو ھى فقط, وال یمكن اعتباره انعاكاسا لوجات نظر المفوضیة 
أو الوكالة المستھلكین, الصحة, الزراعة والطعام. أو أى شخص فى االتحاد األوروبى. وال تقبل المفوضیة \األوروبیة و
أو الوكالة األوروبیة أیة مسؤولیة الستخدام المعلومات التى یحتویھا. األوروبیة



السیدات الحاصالت على تأمین صحى إجباري یمكنھم 
اختیار طبیب النساء الخاص بھن

بالنسبة لتحدید موعد الخدمات المتخصصة واختبارات 
التشخیص ستحتاج لخطاب إحالة من الطبیب الخاص

التالي ال یحتاج إلى خطاب إحالة:

موعد مع طبیب العیون ( كشف العین ) أو 
للنظارة أو للعدسات للحصول على روشتة 

 الالصقة,
 ,موعد مع الطبیب النفسى

للزیارات االعتیادیة فى العیادات المتخصصة، 
 والتى تكون جمیع تكالیفھا ذاتیة التمویل.

ول إلى األطباء فى المستشفیات, بعض مراكز صیمكن الو
الرعایة الصحیة االجتماعیة أو فى معاھد الرعایة الصحیة 

الخاصة.

أفعل عند وجود حالة طارئة؟ماذا یجب أن 

فى حالة المواقف المھددة للحیاة أو الحاالت الصحیة 
، یجب طلب اإلسعاف. یمكنك أن تجده فى عیادات الحرجة

الطوارئ والتى تقع فى المستشفیات وبعد مراكز الرعایة 
الصحیة االجتماعیة.

 

 
 

والطارئة والفحوصات فقط. جمیع الخدمات األخرى 
(الفحوصات المتخصصة والخدمات, العالج فى المستشفى, 
عملیات األسنان الكبیرة, والعدید من األدویة.. الخ) تتطلب 

دفعات إضافیة أو تأمین صحى مكمل, والذى یغطى كل 
الرعایة الصحیة وحصة الفروق بین السعر الكامل لخدمات 

المواطن, والتى تغطى بواسطة التأمین الصحى اإلجبارى.

عام والمسجلون فى عملیة  26لألطفال والطلبة تحت سن 
, ألن دراسیة عادیة الیحتاجون إلى تأمین صحى مكمل 

جمیع خدماتھم الصحیة مغطاة بالكامل بواسطة تأمینھم 
الصحى اإللزامى

تأمین طبى إجبارى یحصلون واألشخاص الحاصلون على 
على بطاقة للتأمین الصحى, والتى یجب إحضارھا عند 
زیارة األطباء, أطباء األسنان والصیدلیة للحصول على 

أدویتھم.

األشخاص الغیر حاصلین على أى من نظامى التأمین 
, یمكنھم اللجوء إلى عیادات الصحى, اإلجبارى والمكمل

صحیة.برو بونو للمساعدة فى الرعایة ال

ما ھي نوعیة الرعایة الصحیة المتاحة؟

شخص بالغ حاصل على التأمین الصحى یمكن ألى 
ن یختار الطبیب العام أو طبیب العائلة الخاص بھ اإلجبارى أ

وطبیب األسنان الخاص.

یمكنھم اختیار طبیب  19جمیع األطفال والقصر حتى سن 
بھم أو طبیب المدرسة أو طیبي األسنان  الخاصاألطفال 
الخاص.

 

ماھى حقوقى الصحیة في سلوفینیا؟

فلك الحق فى الخدمات  إذا كنت متقدم للحمایة الدولیة
الصحیة الطارئة واألسنان, والعالج الطارئ و النقل 

اإلنقاذى الطارئ. 

إذا كنت امرأة فأیضا لكى الحق فى منع الحمل, الرعایة 
حمل والوالدة والحق فى اإلجھاض.الصحیة فى ال

 26عام والطالب أصغر من  18األطفال والقصر حتى سن 
عام والمسجلون فى عملیة تعلیمیة اعتیادیة لھم الحق فى 

الرعایة الصحیة الكاملة مثلھم مثل المواطنین فى جمھوریة 
.سلوفینیا

إذا حصلت على وضع الالجئ المعتمد أو ما یطلق علیھ 
فلك الحق فى التأمین الصحى اإللزامى.  المؤقتة, الحمایة

عام والمسجلون فى عملیة  26األطفال والطلبة تحت سن 
دراسیة عادیة لھم الحق فى خدمات الرعایة الصحیة الكاملة 

مثلھم مثل مواطنى جمھوریة سلوفینیا.

یمكن ان تطلب مترجما, مترجما فوریا أو وسیط فى منزل 
.حاجة إلى طبیباللجوء الخاص بك عند ال

 كیف یمكننى الوصول إلى الخدمات الصحیة؟
 

 فى سلوفینیا, لدینا نظاما للتأمین الصحى اإللزامى وآخر
التأمین الصحى  للتأمین الصحى االختیارى أو المكمل.

اإلجبارى فى سلوفینیا ھو إلزامى لجمیع المواطنین فى 
سلوفینیا ویدار بواسطة معھد التأمین الصحى فى سلوفینیا. 
 یغطى التأمین الصحى معظم خدمات الرعایة الصحیة العامة

یتاح اإلسعاف الطبى الطارئ على مدار الیوم جمیع 
112األسبوع على رقم الھاتف أیام 


