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عند وصولك إلى منزل اللجوء

عند وصولك لمنزل اللجوء, ستحتاج إلى الخضوع إلى فحوصات وقایة صحیة 

 إجباریة, والتى ستجري بواسطة طبیب مرخص.



حقوقك في الرعایة الصحیة. 
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الدولیةمتقدمو الحمایة 

یحصل متقدمو الحمایة الدولیة على الحث فى عالج حاالت الطوارئ 

الطبیة واسعاف األسنان, العالج فى حاالت الطوارئ والنقل اإلنقاذي

أیضا الحق فى الرعایة الصحیة لمنع الحمل, الحمل, الوالدة  للنساء

 والحق فى إنھاء الحمل.

 عام 26األصغر من والطلبة  عام 18لألطفال والمراھقین تحت سن 

والمسجلون فى العملیة الدراسیة العادیة , لدیھم الحق فى الرعایة 

 الصحیة الكاملة بنفس قدر مواطنى جمھوریة سلوفینیا.

األشخاص الحاصلون على حمایة دولیة معتمدة

إذا تمت الموافقة على حالة اللجوء الخاصة بك أو تمت الموافقة لك على 

ة, لدیك الحق فى التأمین الصحى اإلجبارى, وستتم مایسمى الحمایة المؤقت

إدارة طلب التأمین الصحى اإلجبارى بعد الموافقة على الحمایة الدولیة.

عام والمسجلون فى عملیة دراسیة  26األطفال والطلبة األصغر من 
لدیھم الحق فى خدمات رعایة صحیة كاملة بنفس قدر مواطنى  عادیة

.جمھوریة سلوفینیا

یمكنك ان تطلب مترجما فى دار اللجوء الخاصة بك إذا احتجت أن 
 تذھب للطبیب



التأمین الصحى في سلوفینیا 
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فى سلوفینیا, لدینا نظام للتأمین الصحى اإلجباري. وتقدم شرات التأمین
 الصحى الخاصة انواع تأمینات صحیة إضافیة عالیة المستوى.

اإلجبارى الصحى التأمین

إجباریا لجمیع المواطنین من قبل  یعتبر نظام التأمین الصحى فى سلوفینیا

معھد التأمین الصحى بسلوفینیا. یغطى التأمین الصحى اإلجباري فقط 

معظم خدمات الحاالت الصحیة والفحوصات العادیة الغیر طارئة جمیع 

الخدمات األخري ( مثل الفحوصات المتخصصة والخدمات, العالج فى 

األدویة, الخ.) تحتاج إلى  المستشفى, مشكالت األسنان الكبیرة, العدید من

 مصاریف إضافیة أو تأمین صحى مكمل.

التأمین الصحى المكمل

التأمین الصحى المكمل ھو تأمین اختیارى, والذى یمكن الحصول علیھ من 

 ,Vzajemnaواحدة من ثالثة شركات تأمین صحى فى سلوفینیا و ھى : 

Triglav و Adriatic Slovenica.  المكمل الفرق یغطى التأمین الصحى

بین السعر الكامل لخدمة الرعایة الشخصیة والحصة التى تغطى بواسطة 

التأمین الصحى اإلجبارى أو , فى بعض الحاالت تغطى جزأ من فرق 

 ة أو معدات طبیة معینة.یالعالج ألدو



6 

عاما والمسجلون فى عملیة دراسیة عادیة  26األطفال والطلبة تحت سن 
مال ألن تأمینھم الصحى اإلجبارى بغطى كل الیحتاجون تأمینا صحي مك

 خدماتھم الصحیة.

بطاقة التأمین الصحى

من أجل الحصول على حقوق التأمین الصحى اإلجباري والمكمل یجب أن 

تبرز بطاقة التأمین الصحى الخاصة بك للطبیب, طبیب األسنان أو 

حى للصیدلیة عندما تستلم األدویة الموصوفة طبیا. معھد التأمین الص

بسلوفینیا ھو من یقوم بإصدار بطاقة التأمین الصحى. تصدر مجانا 

 للشخص الذى یحصل على التأمین الطبى اإلجباري للمرة األولى.



للبالغین األولیة الصحیة الرعایة 
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تشمل الرعایة الصحیة األولیة أو العامة للبالغین الفحوصات الصحیة 
األساسیة والعالج. یتم تنفیذ تلك الرعایة الصحیة الوقائیة والوقایة الصحیة 

بواسطة األطباء العامین , أطباء األسرة , أطباء االسنان واألخصائیین و 
أطباء أمراض النساء والذین یعملون بشكل أساسى فى مراكز الرعایة 

الصحیة المجتمعیة, وكأطباءبشكل خاص مع امتیاز, وبعض أطباء أمراض 
المستشفیات. والیحتاج إلى طلب إحالة لزیارة الطبیب  النساء فى إطار عمل

فى المستوى األولى من الرعایة الصحیة, ومع ذلك یجب على المریض أن 
یحدد الموعد مسبقا.

مراكز الرعایة الصحیة االجتماعیة

تغطى مراكز الرعایة الصحیة خدمات الرعایة الصحیة العامة فى المجتمع. 

 االجتماعیة العیادات الخارجیة التالیة:تشمل مراكز الرعایة الصحیة 

عیادات طب األسرة والعیادات العامة الخارجیة

بعض اطباء القطاع الخاص لدیھم امتیاز سلوفینى. وھذا یعنى أن 
خدماتھم یتم تغطیتھا جزئیا عن طریق التأمین الصحى اإلجبارى 

بك أو یغطى بالكامل إذا كان لدیك تأمین صحى مكمل.  الخاص
وفى حال لم یكن الطبیب الخاص یملك ھذا االمتیاز, فتمول 

 خدماتھم بالكامل بشكل شخصى.
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العیادات الخارجیة لألطفال فى مرحلة قبل الدراسة والمرحلة 

 الدراسیة

عیادات أمراض النساء الخارجیة

خدمات الطوارئ

عیادات األسنان

التمریض تحتوى مراكز الرعایة الصحیة االجتماعیة على خدمات 

 والتى تقوم بزیارات منزلیة عند الضرورة

, المھنى للطب عیادات االجتماعیة الصحیة الرعایة مراكز بعض تشمل

 العیادات بعض وأیضا رونتجن وخدمات إكلینیكیة ومعامل والریاضى

 .المتخصصة

 محطات غى الصحیة الرعایة خدمات تنظیم یتم, األصغر القرى وفى

 .اجتماعى صحیة رعایة مركز بأقرب تتصل والتى, الصحیة الرعایة

الممارس العام أو أطباء األسرة

یمكن لكل مواطن سلوفینى بالغ أن یختار طبیب العائلة أو الطبیب 

الممارس العام الخاص بھ أو بھا. فیمكنك ان تختار طبیبا یمارس الطب  

فى إطار مركز الرعایة الصحیة االجتماعیة, محطة رعایة صحیة أو 

طبیب خاص ذو امتیاز. سیكون الطبیب الخاص بك ھو المسؤول عن 

فحوصاتك و یقدم االستشارة عند حدوث المشكلة صحتك, یقوم بعمل 

الصحیة ویقوم بوصف األدویة عند الحاجة. وعند الضرورة, یبقوم طبیبط 
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الخاص بإحالتك إلى إختبارات وفحوصات محددة أو إلى متخصصین 

أخرین. وبالنسبة إلى المرضى الذین الیقدرون على زیارة طبیبھم ألسباب 

 منزلیة من طبیبھم الخاص. معقولة, فإن لھم الحق فى زیاة

الیوجد حاجة إلى اإلحالة لزیارة الطبیب الخاص, ومع ذلك یجب أن تحدد 

 الموعد مسبقا.

زیارات الرعایة الصحیة الوقائیة

عاما والحاصل على تأمین صحى إلزامى  30یحق للشخص البالغ أكثر من 

أن یحصلوا على فحص وقائى كل خمسة سنوات, فى حین یحق لألشخاص 

ذوى األمراض المزمنة أو األكثر عرضة لإلصابة بتلك األمراض مثل تلك 

الفحوصات مرة سنویا. تشمل الفحوصات الوقائیة محادثة مع ممرضة 

لة الصحیة ونمط حیاة الشخص باإلضافة إلى بعض طلبة حول الحا

فى حال احتجت إلى طبیب خارج أوقات العمل الخاصة بھ ( فى 
عطالت نھایة األسبوع, أثناء أجازاتھم أو أثناء اللیل) , رجاء قم 

العمل أو خدمات  بالحصول على معلومات بخصوص ساعات
الطوارئ الطبیة فى مركز الرعایة الصحیة االجتماعى الخاص 

بك, وفى حالة حدوث موقف مھدد للحیاة, قم باالتصال بإسعاف 
112الطوارئ عن طریق االتصال ب   
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القیاسات والفحوصات المعملیة. وعند الضرورة, سیقوم طبیبط الخاص 

المختار بفحصك أو إحالتك إلى مركز صحى تثقیفى أو مركز تحسین 

الصحة, حیث یقومون بتنظیم ورش عمل للمجموعات واألفراد لالستشارة 

 ة.حول نمط الحیاة الصحى وتحسین الصح

والذین لدیھم تأمین صحى إجبارى یكونون  74و  50األشخاص بین سن 

مشمولون داخل برنامج للكشف عن سرطان القولون والمتقیم كل عامین 

الوطنى SVITضمن برنامج 



الرعایة الصحیة لألطفال والقصر  
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فى سلوفینیا, یعتبر أطباء األطفال وأطباء المدارس ( استثنائیا الممارس 

 19العام أو طبیب األسرة ) مسؤولین عن صحة األطفال والقصر حتى 

عاما . فھم یقومون بالفحوصات الوقائیة لألطفال والقصر عن طریق 
االستشارات, التطعیمات وعالج األمراض. یقوم الوالدین باختیار الطبیب 

شخصى ألطفالھم فى مركز الرعایة الصحیة االجتماعى أو فى عیادة ال
خاصة ذات امتیاز. وال یحتاج الشخص إلى إحالة لیزور طبیب األطفال أو 

 طبیب المدرسة ومع ذلك, انت تحتاج إلى تحدید موعد مسبق.

 

 زیارات الرعایة الصحیة الوقائیة

 الطفل الفحص الوقائى لحدیثى الوالدة والمساعدة فى رعایة
یخضع الطفل حدیث الوالدة إلى الفحص فى مستشفى الوالدة. ویجرى علیھ 

فحوصات محددة الكتشاف أیة أمراض وراثیة أو أیة تشوھات خلقیة, 

وسیقومون بإعالم الوالدین كیفیة تغییر حفاض الطفل, وكیفیة استحمامھ 

 وسیقدمون االستشارات حول الرضاعة والرضاعة الطبیعیة.

من المستشفى, ستتلقى بضع زیارات من الممرضة والتى  بعد الخروج

ستساعد فى االستشارات حول الرضاعة الطبیعیة, التعامل مع الطفل, 

وتغذیة الطفل الحقا. وبشكل عام, ستتواصل معكم الممرضة لتحدید موعد 

زیارة منزلیة, لكن إن تمت الوالدة خارج منطقة اإلقامة الدائمة الخاصة 

م إلى التواصل مع خدمات تمریض المركز بنفسھا.وفى بكى, ستحتاج األ

تلك الحالة, قومى باالتصال بمركز الرعایة الصحیة المجتمعى لتحدید 

 موعد زیارة منزلیة.
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الفحوصات الوقائیة لألطفال ماقبل مرحلة المدرسة, طالب المدارس 
 والمراھقین

وصات الحق فى الفح لدى األطفال الرضع واألطفال قبل مرحل الدراسة

الوقائیة مع طبیب األطفال الخاص بھم عند سن الشھر, ثالثة أشھر, ستة, 

 شھر و أیضا عند سن الخامسة. 18تسعة, سنة و 

الحق فى الفحوصات  عام 19لدى طالب المدارس والمراھقین حتى عمر 

الوقاءیة مع طبیب المدرسة قبل تسجیلھم فى المدرسة, فى السنة األولى, 

والثامنة من المدرسة االبتدائیة وفى سنتھم األولى والثالثة الثالثة, السادسة 

من المدرسة الثانویة. وبالنسبة للشباب ممن الیستمرون فى العملیة 

 سنة. 18التعلیمیة لھم الحق فى الفحوصات الوقائیة حتى سن 

الحق فى الفحوصات الوقائیة فى السنة األولى  طالب الجامعاتلدى 

 والثالثة من الدراسة.

 

وخالل تلك الفحوصات الوقائیة, سیقوم األطباء بتحدید التطور الجسدى 

والعقلى للطفل أو المراھق, وسیقومون بأداء أختبارا معینا للكشف عن 

بعض األمراض و التشوھات التنمویة, سیقومون أیضا بعمل التطعیمات 

اإلجباریة واالختیاریة. ویقدموا االستشارة بخصوص التعامل مع الرضیع, 

لنظام الغذائى ونمط الحیاة. وفى سن الثالثة, سیجرى األطفال فحصا مع ا

الطبیب النفسى وفى سن الخامسة سیجرون فحصا مع طبیب تخاطب لتقییم 

 .قدرة الطفل على الكالم



15 
 

ستقوم بتحدید موعد للفحص الوقائى األول للطفل فى مرحلة ما قبل 

یتلقى األطفال المدرسة, عند اختیارك لطبیب األطفال الخاص بھم. 

 والتالمیذ فى المدارس دعوة للفحص عبر البرید أو عبر المدرسة.

 

 التطعیم

عندما یقوم طبیب الطفل بعمل الفحوصات الوقائیة, سیقومون أیضا بتطبیق 

التطعیمات اإلجباریة االختیاریة, والتى تغطى بواسطة التأمین الصحى 

 یة إجباریة: اإللزامي, فى سلوفینیا, تعتبر التطعیمات التال

تطعیم الخناق والتیتانوس, السعال الدیكى, عدوى  البكتریا المستدیمة 

 وضد شلل األطفال

 ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة

 ضد التھاب الكبد الوبائى ب

 التالى ھو تطعیمات اختیاریة تطبق بانتظام 

 ضد االتھابات الرئویة

 ضد عدوى الفیروس الحلیمى البشرى

 

اختیارى, یمكنك أیضا استقبال التطعیمات ذاتیة التمویل مثل وبشكل 

تطعیمات عدوى فیروس الروتا, اإلنفلوانزا, التھاب السحایا الدماغى 

  المنتقلة عبر القراد..الخ



الرعایة الصحیة المتخصصة



17 

تطلبت حالتك الصحیة فحص من طبیب متخصص, فحوصات فى حال 
أو عالج, فسیقوم طبیبك الخاص بإحالتك إلى طبیب  \تشخیصیة محددة و 

فى التخصص المطلوب. تحتاج ألن تحدد موعد مسبق لزیارة عیادى 
الطبیب المتخصص وتحتاج إلى خطاب إحالة من طبیبك الخاص. وسیقوم 

بإخبارك مسبقا بمیعاد الفحص المحدد. المعھد الطبى حیث ستتم الفحوصات 
وفى حال اردت أن یتم الكشف علیك بواسطة طبیب من جنس معین, یجب 
أن تذكر ھذا عند تحدید الموعد. التحتاج إلى خطاب إحالة لتحدید موعد مع 
طبیب العیون أو للحصول على روشتة طبیة للنظارات والعدسات الالصقة. 

 لحصول مع موعد مع الطبیب النفسى.التحتاج أیضا إلى خطاب إحالة ل

تقع عیادات األطباء المتخصصین فى المستشفیات, فى بعض مراكز 
الرعایة الصحیة االجتماعیة, أو فى معاھد خاصة للرعایة الطبیة. یمكن 

للعیادات المتخصصة ان تحصل على امتیاز. وفى ھذة الحالة تغطى 
أو تغطى بشكل كامل  خدماتھا جزئیا عن طریق تأمینك الصحى اإلجبارى

إذا كان لدیك تأمین صحى مكمل. فى حال لم یكن لدى الطبیب المختص 
امتیازا, تكون خدماتھم ممولة ذاتیا بالكامل. و عادة ماتكون متوفرة دون 

 خطاب إحالة من طبیبك الخاص.

الدخول إلى المستشفى

 فى حال احتجت إلى عالج تشخیصى أو كانت حالتك تستدعى الدخول إلى

عالج فى المشفى, سیتم إدخالك إلى المستشفى . وللدخول إلى مستشفى, 
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ستحتاج إلى خطاب إحالة من طبیبك الخاص, وباإلضافة لذلك, ستحتاج 

 لتحدید موعد للدخول 

وفى حال وجود مشكلة طبیة تھدد الحیاة, سیتم إدخالك المستشفى إلى 

الحاالت, یقوم المستشفى فى الحال دون خطاب إحالة. وفى مثل تلك 

 األطباء فى عیادة الطوارئ بعمل إجراءات الدخول.

ستشفى المحدد مسبقا, ستتلقى عادة تعلیمات حول ما قبل دخول الم

 ستحضره معك إلى المستشفى. وعادة مایشمل ھذا:

ثیاب داخلیة

نعال

أغراض النظافة الشخصیة, مثل الصابون, مشط الشعر, فرشاة 

 األسنان, معجون األسنان وأدوات الحالقة

كتب أو مجالت لتقضیة الوقت فى المستشفى

الحاجةنظارات قرائة عند 

ھاتف محمول

وال تنس بطاقة التأمین الصحى الخاصة بك وأى نتائج اختبارات سابقة

فى حال احتجت إلى عملیة جراحیة وتخدیر, سیقوم العاملون فى 
المستشفى بإطالعكم على اإلجراءات و جمیع المخاطر المحتملة . 

إضافة إلى ذلك, سیطلب منك أن توقع على موافقة مكتوبة على 
 العملیة.



الخدمات الطبیة الطارئة
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فى حالة الحاالت الصحیة أو المواقف المھددة للحیاة, یجب أن تسعى 
للحصول على إسعاف. یمكنك إیجاد تلك الخدمة فى عیادات الطوارئ الطبیة, 

 المستشفیات وبعض مراكز الرعایة الطبیة االجتماعیة.والتى تقع فى 

 متى یجب طلب مساعدة اإلسعاف الطب الطارئ؟

یجب أن تطلب اإلسعاف الطبى الطارئ فى حالة وجود مشكلى صحیة 

تھدد الحیاة أو قد تؤدى إلى مواقف مھددة للحیاة أو تبعات صحیة خطیرة 

ة إذا انتظرت الطبیب الخاص. ھذة الحاالت تشمل:وحاد

ألم حاد ومفاجئ فى الصدر

صعوبة مفاجئة فى التنفس أو ضیق التنفس

خلل مفاجئ فى القلب

اضطرابات فى الوعى

آالم المعدة المفاجئة

الترجیع أو السعال المصحوبین بدماء أو البراز الدموى أو األسود

یمكن الوصول إلى اإلسعاف الطبى على مدار الیوم فى جمیع أیام 
. عندما تتصل بھم, یجب تقدیم نفسك, 112األسبوع على الرقم 

إخبارھم بما حدث, ومن یحتاج المساعدة وأین تقع. یجب البقاء 
بعد إنھاء المكالمة, یجب أن ھادئا لتستمع بحرص إلى التعلیمات. 

 تبقى خط الھاتف متاحا فى حال أراد فریق اإلسعاف التحدث ثانیا.
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األسباب, مع ترجیع محتمل أو الصداع المفاجئ غبر معروف 
 اضطراب فى النظرأو الوعى

نوبات الصرع أو تشنجات الجسم الغیر مسببة

صعوبة مفاجئة فى الكالم أو شلل أحد أجزاء الجسم

تفاعالت الحساسیة الشدیدة مع صعوبة التنفس أو اضطراب الوعى

النساء الحوامل الذین یعانون من أألم غیر عادى فى المعدة أو نزیف

الوالدة فى المنزل أو فى الخارج

اإلصابات الخطرة والنزیف الذى الیمكن وقفھ

التسمم, الغرق, الصدمة الكھربیة, والحروق الخطیرة فى أجزاء 
 كبیرة من الجسم

انخفاض درجة حرارة الجسم, والصدمة الحراریة

درجة مئویة) , والتى الیمكن  40السخونیة المرتفعة ( أعلى من 

باألدویة الخافضة أو التى تؤثر بشكل حاد على الشخصخفضھا 

تغیرات السلوك المفاجئة, والتى قد تتسبب خطرا على المریض أو 
 مایحیط بھ.

یكون لك الحق فى الفحص داخل عیادة الطوارئ فقط فى حالة 
الحاالت الطارئة, أما بالنسبة للحاالت غیر الطارئة, یجب أن 

وإذا لم یكن متاحا اتصل بالبدیل. تتواصل مع طبیبك الشخصى 
الفحص داخل عیادة الطوارئ یعتبر ذاتى التمویل للحاالت الغیر 

حرجة. والیمكن الحصول على خطابات إحالة ھناك أو أیة وصفة 
 طبیة ألدویة عادة ما تتناولھا.



صحة المرأة
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تشمل الرعایة الصحة للمرأة خدمات الرعایة الصحیة واالستشارات التى 
تتعلق بتنظیم األسرة, عالج العقم, الخدمات الصحیة لحمایة الحمل ومابعد 

الوالدة, والوقایة والكشف عن وعالج أمراض النساء وتخفیف أعراض سن 
النساء فى مراكز الیأس . تتم خدمات الرعایة الصحیة للنساء بواسطة أطباء 

الرعایة الصحیة االجتماعیة, العیادات الخاصة ذات اإلمتیاز وبعض 
 المستشفیات.

یمكن لكل امرأة لدیھا تأمین صحى إجبارى أن تختار طبیب النساء الخاص 
بھا, حیث یكون متاحا لدیھا دون خطاب إحالة من الطبیب الخاص. سمكن 

حصلوا على الخدمات لطالبى اللجوء دون تأمین صحى إجبارى أن ی
 المتعلقة بمنع الحمل, الرعایة الصحیة أثناء الحمل وإنھاء الحمل.

الرعایة الوقائیة

عاما والالتي  64و  20یحق لجمیع النساء الالتى تتراوح أعمارھم بین 

لدیھن تأمین صحى إجبارى , یحق لھم فحصا وقائیا ألمراض النساء یتم 

سنوات. ھذا الفحص یشمل فحص تصویرى  3بواسطة طبیب النساء كل 

للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم, والذى یتم فى إطار  عمل برنامج 

نیة الفحص لدیھم إمكا 74و  56زورا الوطني. وبالنسبة للنساء بین سن 

الوقائى مع طبیب النساء الخاص بھم , لكن یجب تحدید المقابلة بأنفسھم.

تصویر باألشعة على الثدى كل عامین  69و  50یحق للنساء بین سن 

للكشف المبكر عن سرطان الثدى.
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تنظیم األسرة ومنع الحمل

یمكنك تحدید موعد مع طبیب النساء الخاص بك فیما یتعلق بالوسائل 

سبة لمنع الحمل. یمكنك اختیار واحدة من وسائل منع الحمل (مثل المنا

الواقیات الذكریة, حبوب منع الحمل أو أى نوع من أنواع منع الحمل 

 الھرمونى, اللولب, الغشاء الحاجز والتعقیم)

الرعایة الصحیة خالل الحمل والوالدة

 الحمل
یحق لجمیع النساء الحوامل عشرة فحوصات وقائیة و اختبارین بالموجات 

الفوق صوتیة خالل فترة الحمل. یجب تحدید موعد ألول فحص وقائى عند 

اكتشاف الحمل فى أقرب وقت. خالل ذلك الفحص, ستستشیر طبیب النساء 

الخاص بك أو الممرضة الطبیة ثم ستخضعین لبعض االختبارات المحددة  

القیاسات, والتى ستحدد صحة الجنین. سیتم أیضا مناقشة مواضیع  وبعض

مثل النظام الغذائى , النشاط البدنى ونمط الحیاة الصحى خالل الحمل. 

فى حال حدوث اتصال جنسى غیر محمى والتنتوى الحمل, یجب 
ث یمكنھم وصف زیارة طبیب النساء فى أقرب وقت ممكن حی

وسائل منع حمل طارئة. یمكن لتلك الوسائل منع الحمل إذا تم 
ساعة من حدوث االتصال الجنسى الغیر محمى. 72تناولھا خالل   
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وخالل لموعد األول ستتلقین كتیبا عن فترة األمومة, والذى یحتوى على 

جمیع البیانات حول عملیة الحمل ویجب الحفاظ على الكتاب طوال فترة 

 ل.الحم

تقوم مراكز الرعایة الصحیة االجتماعیة المستشفیات بتنظیم دورات 

تدریبیة مجانیة بخصوص نمط الحیاة الصحى خالل الفترات المبكرة من 

الحمل ودورات حول تحضیرات الوالدة خالل فترة الحمل األخیرة. ھذة 

الدورات تسمى مدارس األمومة أو مدارس اآلباء. و بما أن معظم ھذة 

الدورات تكون باللغة السلوفینیة, یجب استشارة طبیب النساء الخاص بك 

 أو المعھد الصحى حول إمكانیة مشاركتك.

 الوالدة
فى سلوفینیا, تلد النساء فى مستشفیات الوالدة مع رعایة صحیة مؤمنة, 

مسكنات لأللم و مساعدة فى والدة الطفل. أما بعد الوالدة، تظل المرأة فى 

أیام أخرى. خالل تلك الفترة, سیقوم  3ت المالحة لمدة المستشفى تح

الفریق الطبى بإعطاء النصائح حول التعامل مع الطفل والرضاعة 

الطبیعیة. وخالل إقامتك فى مستشفى الوالدة, یمكنك أن تتلقى الزیارات من 

 شریكك واألقارب.
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ن أما بعد مرور ستة أشھر على الوالدة, یحق لك فحصا مع طبیب النساء م

اختیارك. خالل ذلك الفحص, ستناقشین إمكانیة اختیار وسیلة مناسبة لمنع 

 الحمل فى المستقبل.

الحمل الغیر مرغوب

فى حالة الحمل غیر المرغوب, فیمكن إنھاؤه بناء على طلبك ومع ذلك, ال 

أسابیع. إذا استمر الحمل  10ینبغى أن یكون قد مر على الحمل أكثر من 

ألكثر من ذلك, یتم التداول فى لجنة خاصة لتحدید إنھاء ھذا الحمل. فى 

حالة وجود حمل غیر مرغوب یجب التواصل مع طبیب النساء الخاص 

 بك.

فى سلوفینیا, یمكن لشریكك حضور عملیة الوالدة. معظم 
الوالدة تطلب دفعة صغیر لحضور الشریك خالل مستشفیات 

الوالدة وبعضھم یطلب تدریبا للتحضیر للوالدة لآلباء. إذا اردت أن 
یكون شریكك حاضرا خالل والدة الطفل, یجب إجراء االتفاقات 

 المسبقة مع المستشفى حیث ستلدین.



خدمات الصحة النفسیة 
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فى حالة المشاكل واالضطرابات النفسیة, یجب طلب المساعدة من طبیب 
نفسى. تتاح خدمات الصحة النفسیة فى بعض مراكز  نفسى أو مختص

الرعایة الصحیة االجتماعیة, المستشفیات والعیادات الطبیة النفسیة الخاصة. 
التحتاج إلى خطاب إحالة من طبیبك الخاص للكشف عند الطبیب النفسى.

فى حالة االضطرابات العقلیة الشدیدة, والتى تھدد المریض أو من 
أو أیة عیادة نفسیة  122ب االتصال باإلسعاف على یحیطون بھ, یج

 للطوارئ فى مشافي األمراض النفسیة



الرعایة الصحیة لألسنان 
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الرعایة الصحیة لألسنان لألطفال والقصر
تختیار طبیب األسنان الخاص. یتواجد أطباء  19یمكن لكل طفل, وحتى سن 

األسنان لألطفال والقصر فى مراكز الرعایة الصحیة االجتماعیة, عیادات 
أسنان المدارس والعیادات الخاصة ذات اإلمتیاز. یحق لألطفال فحص وقائى 

لألسنان مرة كل عام وحتى إنھاء المدرسة اإلبتدائیة. و یحق لھم فحص 
نة األولى والثالثة من المدرسة الثانویة و فى السنة أسنان وقائى فى الس

األولى والثالثة من الدراسة الجامعیة. یحق لطفلك الفحص الوقائى األول 
شھرا. تحتاج لتحدید موعد للفحص األول. یتم  12إلى  6لألسنان من سن 

تنظیم فحوصات األسنان لطلبة المدارس فى إطار عمل المدرسة أو الكلیة.

الصحیة لألسنان للبالغینالرعایة 
یمكن لألشخاص الحاصلین على التأمین الصحى اإلجبارى اختیار طبیب 

األسنان الخاص بھم. یتواجد أطباء األسنان فى مراكز الرعایة الصحیة أو 
العیادات الخاصة ذات االمتیاز. الیغطى التأمین الصحى اإلجبارى جمیع 

بعضا منھا ذاتیا أو تنظیم تأمینا  خدمات األسنان، وبالتالى فتحتاج ألن تمول
صحیا مكمال. األشخاص المؤمن علیھم لھم الحق فى فحص واحد لألسنان 

والتسوس كل عام مع طبیب األسنان المختار

فى حال احتجت إلى طبیب األسنان خارج ساعات العمل بسبب 
حالة طارئة, رجاء التواصل مع عیادة األسنان الطارئة أو اإلسعاف 

والذى یتم تنظیمھ فى إطار عمل المعاھد الصحیة. وبالنسبة  الطبى,
 للعالج فى الوقت اللیلى ستحتاج لدفع رسوم إضافیة.



األدویة
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إذا قم الطبیب الخاص بك بوصف بعض األدویة لك, یجب أن تأخذ الروشتة 
الطبیة و بطاقة التأمین الصحى الخاصة بك إلى أقرب صیدلیة, حیث 

تلك األدویة. إذا كنت بالغا ولدیك فقط تأمین صحى إجبارى ستحصل على 
 دون تأمین صحى مكمل, ستحتاج لتدفع بنفسك ثمن العدید من األدویة.

فى سلوفینیا, یمكنك الحصول على بعض األدویة ( مثل المضادات الحیویة, 
أدویة ارتفاع ضغط الدم .. الخ) بواسطة الروشتة الطبیة من طبیبك. بعض 

(مثل أدویة عالج السخونة, السعال .. الخ) یمكنك شراؤھا دون  األدویة
 وصفة طبیة.

إذا احتجت األدویة بشكل عاجل خارج ساعات عمل الصیدلیات، 
 یجب أن تلجأ إلى یدلیة الطوارئ فى مدینتك أو أقرب مدینة.



جھات اتصال مفیدة 
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112ھاتف:  اإلسعاف الطبى الطارئ:

01522646, لیوبلیانا, ھاتف: 7زالوسكاعیادة طوارئ لیوبلیانا: 

, ماریبور, ھاتف: 5لویبیانسكا اولیسا  مركز طوارئ ماریبور:

023211534 

مركز الرعایة الصحیة  -لیوبلیانا اإلسعاف الطبى الطارئ لألطفال والقصر:

014723888. لیوبلیانا، ھاتف: 9میتیلكوفا  االجتماعى,

االضطرابات النفسیة والعقلیة:المساعدة فى 

 014750670, لیوبلیانا, ھاتف: 4العیادة النفسیة الطارئة, نجیكوسیفا

مساء ) 3صباحا إلى  8( بین 

الخدمات النفسیة االعتیادیة, مركز الصحة العقلیة,جرابلوفیسیفا 

( بعد الظھر وفى المساء) 015874900ب, لیوبلیانا, ھاتف 44

, لیوبلیانا, ھاتف: 48لینیكى, ستودینس مركز الطب النفسى اإلك

015872112 

, 30مركز عیادات الجامعة ماریبور, قسم النفسیة, أوب زلیزینكى 

 023211133ماریبور, ھاتف: 

, بیجونجى 55مستشفى بیجونجى للطب النفسى, بیجونجى 

 045335200جورنجسكم, ھاتف: 

ف: , أرموز, ھات33مستشفى أرموز للطب النفسى,توجسكاسیستا 

 مساءا )  3صباحا و  10( بین  027415100

, فوجنیك, 37مستشفى فوجنیك للطب النفسى, سیلجیسكا سیستا 

 037800100ھاتف: 



35 

, إدریجا, 49مستشفى إدریجا للطب النفسى, بوت اس فى, أنتونا 

 053734400ھاتف: 

053722200, إدریجا, ھاتف: 8عیادة إدریجا النفسیة,كوسوفیلوفا 

 الوالدةمستشفیات 

, لیوبلیانا, ھاتف: 4مستشفى لیوبلیانا للوالدة, سالجمارجیفا 

 015226004و  015226

مركز عیادات جامعة ماریبور, قسم أمراض النساء والوالدة, 

 023212178, ماریبور, ھاتف: 5لجوبجانسكا أولیسا

أ , ھاتف: 38مستشفى كرانج للنساء والتولید, كیدریسیفا أول, 

04208800 

, جیسینس, 12جیسینس العام, قسم النساء والتولید, تیتوفا  مستشفى

 045868322و  045868321ھاتف: 

, بوستونجا, ھاتف: 4مستشفى بوستونجا, قسم التولید, بریشنا 

057000720 ,057264489 

, إزوال, ھاتف: 40مستشفى إزوال العام, قسم النساء والتولید,بولجى 

056606000 

دیرجانك نوفا جوریكا, قسم النساء والتولید, مستشفى الدكتور فرانك 

أ, سیمبیتر  برى نوفى جوریشى, ھاتف:  13یو أل. لبادلى بوركیف 

053301000

, نوفو 1مستشفى نوفو میستو العام, قسم النساء والتولید, سمیلجیسكا 
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073916203میستو, ھاتف :  

, 9ستا مستشفى تربوفلجى العام, قسم النساء والتولید, رودارسكا كا

 035652500تربوفلجى, ھاتف: 

, برزیك, 15مستشفى برزیك العام, قسم النساء والتولید, شیرنیلشیفا 

 074668145ھاتف: 

مستشفى سیلجى العام, قسم النساء والتولید, سیلجى, ھاتف: 

034233338 

مستشفى سلوفینج جرادیك العام, قسم النساء والتولید, جوسبوسفیتسكا 

 028823400, ھاتف: , سلوفینك جرادیك3

مستشفى مورسكا سوبوتا العام, قسم النساء والتولید, راكیشات یو 

 025123100, مورسكا سوبوتا, ھاتف: 6إل, در فربنجاكا 

مستشفى دكتور جوزى بوترتش العام, قسم النساء والتولید, بوترشیفا 

027491400, بتجو, ھاتف: 23سیستا 

الطارئة األسنان مساعدات

, لیوبلیانا, 9مركز الرعایة الصحیة االجتماعى, میتیلكوفا  -لیوبلیانا 

 014723718ھاتف: 

مركز الرعایة الصحیة االجتماعى بماریبور, أولیشا نیزا كوسلیا 

 02356633, ماریبور, ھاتف: 10

:صحى تأمین بدون لألشخاص بروبونو عیادات

 , لیوبلیانا, ھاتف:3عیادة بروبونو فى لیوبلیانا, میسلیجیفا 

014372010 
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,  3مركز كوبر االجتماعى للرعایة الصحیة, دیالفالیجیفا أولیشا 

056647212كوبر, ھاتف: 

, نوفا 4-2المركز اإلنسانى فى نوفا جوریشا, بیدوفتشیفا أولیشا 

070818102جوریشا, ھاتف: 

مطرانیة كاریتاس فى ماریبور (مطرانیة كاریتاس ماریبور), 

059080350, ھاتف: , ماریبور15ستروسمایرجیفا 

دائرة الصیدلیات السلوفینیة ( القائمة ومعلومات جھات االتصال 
zbor.si/Mre%C5%BEa-http://www.lekللصیدلیات الطارئة )

urnelekarne/tabid/81/Default.aspxlekarn/De%C5%BE

 المنظمات الغیر حكومیة ( مساعدات المھاجرین والتبادل الثقافى)

أ,  3انترناشیونال, مساعدات الرعایة الصحیة, سافسكا سیستا واحة 

 0038641401619لیوبلیانا, ھاتف: 

, لیوبلیانا, ھاتف: 5أوه إم سلوفینیا, دونایسكا سیستا أي 

0038614347351 ,www.iom.int 

, لیوبلیانا, ھاتف: 17معھد كروج, أولیشا ھیرمانا بوتوتشینیكا 

info@zavod-krog.si: , برید إلكترونى0038641401619

, لیوبلیانا, 6مركز المعلومات القانونیة أن جى أوه (بیك) , میتیلكوفا 

www.pic.si  ,040504626ھاتف: 



38 

 مالحظات
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المعھد الوطنى للصحة العامة, سلوفینیا
 2تروبارییفا 

 1000لیوبلیانا 

www.nijz.si 

http://careformigrants.eu/ 

2016 لیوبلیانا


