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فقط در صورت وضعیت فوری محق معاینھ در درمانگاه 
کمک ھای اضطراری پزشکی ھستید. برای وضعیت ھای 

غیر اورژانسی، باید با دکتر شخصی تان و در صورت 
 غیبت او، با دکتر جایگزین او تماس بگیرید.

در مواقع مورد نیاز، از کجا می توانم دارو 
 تحویل بگیرم؟

دارو ھا را می توان از داروخانھ ھای  در اسلوونی،
دریافت کرد. برخی دارو ھا (مثالً آنتی بیوتیک ھا، دارو 

ھای فشار خون باال و غیره) فقط با نسخھ پزشک تان و با 
ارائھ کارت سالمت قابل دریافت ھستند. برخی دارو ھا 
(مثالً دارو ھای معالجھ تب، سرفھ و غیره) را می توان 

اگر بالغ ھستید و فقط بیمھ درمانی  بدون نسخھ خرید.
اجباری بدون بیمھ درمانی تکمیلی در اختیار دارید، باید 

ھزینھ ھای بسیاری از دارو ھا را خودتان تأمین کنید.

اگر بھ صورت فوری در خارج از ساعات کاری 
داروخانھ ھا نیازمند دارو ھستید، باید بھ داروخانھ 

حل در شھر بزرگ اضطراری شھر تان یا نزدیک ترین م
 تری مراجعھ کنید.

از کجا می توانم اطالعات بیش تری کسب 
کنم؟

برای کسب اطالعات بیش تر بھ پرسنل خانھ پناھندگی یا 
خوابگاه خود مراجعھ کنید. برای کسب اطالعات حتی بیش 

"راھنمای جھت یابی نظام سالمت تر می توانید بھ کتابچھ 
 کنید.مراجعھ  اسلوونی برای مھاجران"

راھنمای جھت یابی 
نظام سالمت اسلوونی 

برای مھاجران

استفاده شده اند. این بروشور بخشی از  Shutterstock.comتمامی تصاویر موجود در این بروشور تحت لیسانس 
است کھ منابع مالی خود را از برنامھ سالمت اتحادیھ اروپا دریافت کرده ’  CARE / 717317‘پروژه / اقدام مشترک 

). محتوای این بروشور فقط نشانگر دیدگاه مؤلف است و خود او شخصاً مسئول است؛ نمی توان 2020-2014است (
نوان منعکس کننده دیدگاه ھای کمیسیون اروپایی و یا نھاد ھای اجرایی مصرف کنندگان، این بروشور را بھ ع

سالمت، کشاورزی، و غذایی و یا ھر نھاد دیگری در اتحادیھ اروپا در نظر گرفت. کمیسیون و آژانس اروپا ھیچ 
یرند.گونھ مسئولیتی در قبال استفاده ھای احتمالی از محتوای اطالعاتی این بروشور نمی پذ



زنان دارای بیمھ درمانی اجباری می توانند متخصص 
 زنان شخصی خود را انتخاب کنند.

برای دریافت وقت مالقات از خدمات تخصصی و آزمایش 
تشخیص بیماری بھ ارجاع از طرف پزشک شخصی تان 

 نیاز دارید.

 برای موارد زیر نیازی بھ ارجاعیھ نیست: 
م) یا برای وقت مالقات با چشم پزشک (بررسی چش

دریافت نسخھ تجویزی عینک و لنز ھای چشمی،
وقت مالقات با روانپزشک،

برای مالقات معمولی در درمانگاه تخصصی 
خصوصی کھ بودجھ خدمات آن کامالً از طرف 

خودش تأمین می شود.

دکتر ھا در بیمارستان ھا، برخی از مراکز بھداشتی محلھ یا 
قابل دسترسی اند.مؤسسات خصوصی مراقبت ھای بھداشتی 

در زمان وضعیت اورژانسی باید چھ کار 
 کنم؟

در صورت وقوع وضعیت تھدید کننده زندگی یا وضعیت 
سالمتی اورژانسی بھ دنبال کمک ھای اضطراری باشید. 

می توانید این کمک ھا را در درمانگاه ھای کمک ھای 
اضطراری پزشکی کھ در بیمارستان ھا و برخی از 

 ھای بھداشتی محلھ قرار دارند بیابید. مراکز مراقبت

بیمھ درمانی اجباری فقط عمومی ترین و ضروری ترین 
خدمات و معاینات بھداشت و درمان را در بر می گیرد. 

(معاینات و خدمات تخصصی، درمان تمامی خدمات دیگر 
در بیمارستان، معالجھ ھای عمده دندانپزشکی، بسیاری از 

داروھا و غیره) نیازمند پرداخت ھزینھ اضافی یا بیمھ 
درمانی تکمیلی اند، کھ این بیمھ مابھ تفاوت بین قیمت کامل 

خدمات بھداشت و درمان و بخشی از آن را، کھ تحت 
 است، در بر می گیرد. پوشش بیمھ درمانی اجباری

سال کھ روند معمولی  26کودکان و دانشجویان زیر 
مدرسھ را می گذرانند نیازی بھ بیمھ درمانی تکمیلی ندارند 
چرا کھ تمامی خدمات بھداشت و درمان آنان تحت پوشش 

 بیمھ درمانی اجباری است.

اشخاص تحت پوشش بیمھ درمانی اجباری یک کارت بیمھ 
کنند کھ باید در زمان رجوع بھ  درمانی دریافت می

پزشکان، دندانپزشکان یا داروخانھ ھا جھت دریافت داور 
 ھای خود بھ ھمراه داشتھ باشند.

اشخاصی کھ ھیچ یک از بیمھ ھای درمانی اجباری یا 
تکمیلی اختیاری را ندارند می توانند بھ کلینیک ھای رایگان 

 کنند.برای کمک ھای مراقبت ھای بھداشتی مراجعھ 

چھ نوع خدمات بھداشتی و درمانی در 
 دسترس اند؟

در اسلوونی ھر فرد بالغی کھ بیمھ درمانی اجباری داشتھ 
باشد می تواند پزشک عمومی شخصی و یا خانوادگی و 

 دندانپزشک شخصی خود را انتخاب کند.

سالگی و یا قبل از  19تمامی کودکان و نوجوانان تا سن 
آن می توانند پزشک متخصص اطفال یا پزشک مدرسھ و 

 دندانپزشک شخصی خود را انتخاب کنند.

حقوق بھداشتی من در اسلوونی چیست؟

، دارای اگر شما یک متقاضی حمایت بین المللی ھستید
حقوق کمک ھای اورژانسی پزشکی و دندان پزشکی، 

اضطراری ھستید. درمان اورژانسی و حمل و نقل نجات
اگر یک زن ھستید ھم چنین از حقوق پیشگیری از  

بارداری، بارداری و مراقبت ھای بھداشتی زایمان و نیز 
حق سقط جنین برخوردارید.

 26سال و دانشجویان زیر  18کودکان و نوجوانان زیر 
سال کھ در حال گذراندن روند معمولی مدرسھ ھستند از 

درمان برخوردارند یا بھ  حقوق کامل خدمات بھداشت و
اندازه شھروندان جمھوری اسلوونی از خدمات بھداشت و 

 درمان بھره می برند.

اگر وضعیت پناھدگی تأیید شده یا بھ اصطالح حمایت 
 ، از حق بیمھ درمانی اجباری برخوردارید.دارید تکمیلی

سال کھ در حال گذراندن  26کودکان و دانشجویان زیر 
روند معمولی مدرسھ ھستند از حقوق کامل خدمات بھداشت 

و درمان برخوردارند یا بھ اندازه شھروندان جمھوری 
 اسلوونی از خدمات بھداشت و درمان بھره می برند.

می توانید در زمان نیاز بھ مراجعھ بھ دکتر در خانھ 
فاھی و یا پناھندگی تان درخواست مترجم کتبی، مترجم ش

 واسطھ را داشتھ باشید.

چگونھ می توانم بھ خدمات بھداشتی دست 
 یابی داشتھ باشم؟

در اسلوونی، دو سیستم بیمھ درمانی اجباری و بیمھ درمانی 
در اسلوونی بیمھ درمانی اجباری  تکمیلی اختیاری داریم.

برای تمامی شھروندان اسلوونی اجباری است و توسط 
 و درمان اسلوونی مدیریت می شود.  مؤسسھ بیمھ بھداشت

ساعتھ  24کمک ھای اضطراری پزشکی بھ صورت 
قابل  112در تمامی طول ھفتھ بر روی شماره تلفن 

 دسترسی است.


