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در ھنگام رسیدن بھ خانھ پناھندگی

پیشگیری اجباری -بھ محض رسیدن بھ خانھ پناھندگی، باید تحت معاینھ سالمتی

قرار گیرید کھ توسط پزشک مجاز انجام می شود.



حقوق بھداشتی شما 



3 

متقاضیان حمایت بین المللی

متقاضیان حمایت بین المللی دارای حقوق کمک ھای اورژانسی 
پزشکی و دندان پزشکی، درمان اورژانسی و حمل و نقل نجات 

 اضطراری ھستند.

از بارداری، بارداری و مراقبت  ھم چنین از حقوق پیشگیری زنان
 ھای بھداشتی زایمان و نیز حق سقط جنین برخوردارند.

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

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

اشخاص دارای حمایت بین المللی تأیید شده
اگر وضعیت پناھدگی تأیید شده یا بھ اصطالح حمایت تکمیلی تأیید شده دارید، 
از حق بیمھ درمانی اجباری برخوردارید. درخواست برای بیمھ درمانی 

 شود. اجباری پس از تأیید حمایت بین المللی مدیریت می

سال کھ در حال گذراندن روند معمولی مدرسھ  26کودکان و دانشجویان زیر 
از حقوق کامل خدمات بھداشت و درمان برخوردارند یا بھ اندازه ھستند

شھروندان جمھوری اسلوونی از خدمات بھداشت و درمان بھره می برند.

پناھندگی تان می توانید در زمان نیاز بھ مراجعھ بھ دکتر در خانھ 
باشید. داشتھ را واسطھ یا و شفاھی مترجم کتبی، مترجم درخواست



بیمھ درمانی در اسلوونی 
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در اسلوونی، دو سیستم بیمھ درمانی اجباری و بیمھ درمانی تکمیلی 
رکت ھای تجاری بیمھ درمانی نیز بیمھ ھای درمانی اختیاری داریم. ش

 متعددی با استاندارد ھای اضافی سطح باالتری اارئھ می دھند.

بیمھ درمانی اجباری
در اسلوونی بیمھ درمانی اجباری برای تمامی شھروندان اسلوونی  

اجباری است و توسط مؤسسھ بیمھ بھداشت و درمان اسلوونی مدیریت 

می شود. بیمھ درمانی اجباری فقط عمومی ترین و ضروری ترین خدمات 

و معاینات بھداشت و درمان را در بر می گیرد. تمامی خدمات دیگر (مثل 

مات تخصصی ، معالجھ در بیمارستان، عمل ھای عمده معاینات و خد

دندانپزشکی، بسیاری از دارو ھا و غیره) نیازمند پرداخت ھزینھ اضافی 

یا بیمھ درمانی تکمیلی ھستند.

بیمھ درمانی تکمیلی
بیمھ درمانی تکمیلی یک بیمھ اختیاری است کھ می تواند توسط اشخاص  

ز سھ شرکت بیمھ درمانی اسلوونی دارای بیمھ درمانی اجباری در یکی ا

و  Triglav، شرکت بیمھ درمانی Vzajemnaدریافت شود: 

AdriaticSlovenica بیمھ درمانی تکمیلی تفاوت بین قیمت کامل .

خدمات بھداشتی و سھمیھ آن را، کھ توسط بیمھ درمانی اجباری پوشش 



6 

و  داده می شود، و یا در برخی موارد بخشی از مابھ تفاوت دارو ھا

 تجھیزات پزشکی خاص را در بر می گیرد.

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

بھداشت و درمان آنان تحت پوشش بیمھ درمانی اجباری است.

کارت بیمھ درمانی
درمانی اجباری و تکمیلی، باید کارت بیمھ برای اثبات داشتن حقوق بیمھ 

درمانی تان را در ھر مالقات با دکتر، دندانپزشک یا در داروخانھ در 

ھنگام دریافت دارو ھای تجویزی خود نشان دھید. موسسھ بیمھ بھداشت و

درمان اسلوونی کارت بیمھ درمانی را صادر می کند. این کارت بھ 

ی اجباری را برای اولین بار در رایگان برای ھرکس کھ بیمھ درمان

 اسلوونی دریافت می کند صادر می شود.



مراقبت ھای بھداشتی اولیھ برای 

بزرگساالن
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مراقبت ھای بھداشتی اولیھ یا عمومی برای بزرگساالن شامل معاینات 
بھداشتی پیشگیرانھ و معالجھ و پیشگیری سالمتی اولیھ است. توسط 

خانوادگی، دندانپزشک ھا، پزشکان حرفھ ای و پزشک ھای عمومی یا 
متخصصان زنانی کھ در سطح اولیھ در مراکز مراقبت ھای بھداشتی 
محلی کار می کنند، ھمانند پزشکان خصوصی با امتیاز و برخی از 
متخصصان زنان واقع در چارچوب بیمارستان ھا، انجام می شود. برای 

بھداشتی کار می کند نیازی  مالقات با پزشکی کھ در سطح اولیھ مراقبت
 بھ ارجاعیھ نیست اما باید از قبل وقت مالقات تعیین کنید.

مراکز درمانی محلی

مراکز درمانی محلی خدمات درمانی عمومی واقع در ھر محلھ را پوشش 

 :می دھند. مراکز درمانی محلی شامل درمانگاه ھای سرپایی زیر ھستند

برخی از پزشک ھای خصوصی در اسلوونی امتیاز انحصاری 
دارند. کھ یعنی بخشی از خدمات آن ھا تحت پوشش بیمھ 

درمانی اجباری است و اگر بیمھ درمانی تکمیلی داشتھ باشید 
تحت پوشش خواھد بود. در مواردی کھ ھمھ خدمات آن ھا 

پزشک خصوصی امتیاز نداشتھ باشد، ھزینھ خدمات آن ھا بھ 
 طور کامل شخصاً تأمین می شود.



9 

درمانگاه ھای پزشکی سرپایی عمومی یا خانوادگی

درمانگاه ھای سرپایی برای کودکان دبستانی و پیش دبستانی 

درمانگاه ھای سرپایی متخصص زنان

خدمات اورژانسی

درمانگاه ھای دندانپزشکی

مرکز درمانی محلی خدمات پرستاری محلی نیز دارند کھ در واقع 

 الزم بھ خانھ سر می زنند.

برخی از مراکز درمانی محلی شامل درمانگاه ھای شغلی، پزشکی 

ورزشی و ترافیک، آزمایشگاه ھای بالینی، خدمات رونتگن و حتی برھی 

 از درمانگاه ھای تخصصی نیز ھستند.

در روستا ھای کوچک تر، خدمات درمانی در ایستگاه ھای درمانی 

حلی متصل ھستند.سازماندھی شده اند کھ بھ نزدیک ترین مرکز درمانی م

پزشک ھای عمومی یا خانواده

در اسلوونی ھر فرد بالغی کھ بیمھ درمانی اجباری داشتھ باشد می تواند 

پزشک عمومی شخصی و یا خانوادگی خود را انتخاب کند. می توانید 

پزشکی را انتخاب کنید کھ در چارچوب مرکز درمانی محلی یا ایستگاه 

پزشک خصوصی دارای امتیاز را انتخاب درمانی کار می کند و یا یک 

کنید. پزشک انتخابی شما از سالمتی تان مراقبت می کند، در زمان 

مشکالت سالمتی معاینھ و مشورت انجام می دھد و در صورت نیاز 
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برای تان دارو تجویز می کند. در صورت نیاز پزشک شما را برای 

بیمارانی  آزمایش ھای مخصوص یا معاینات تخصصی ارجاع می دھد.

کھ نتوانند بھ دالیل موجھ با پزشک خود مالقات کنند این حق را دارند کھ 

 پزشک شخصی شان در خانھ آن ھا را ویزیت کند.

برای مالقات با پزشک شخصی نیازی بھ ارجاعیھ نیست اما باید از قبل 

وقت مالقات تعیین کنید.

مالقات ھایی برای مراقبت ھای بھداشتی 

پیشگیرانھ

سالی کھ بیمھ درمانی اجباری دارند محق  30تمامی بزرگساالن باالی 

استفاده از معاینھ ھای پیشگیرانھ در ھر پنج سال ھستند، در حالی کھ 

در صورت نیاز بھ دکتر خارج از ساعات کاری (در آخر ھفتھ 
ھا، در طی تعطیالت یا در شب)، لطفاً اطالعات مربوط بھ 

ساعات کاری خدمات پزشکی اورژانسی در مرکز درمانی محلی 
خود را بھ دست آورید یا در صورت موقعیت تھدید کننده زندگی 

با کمک ھای اضطراری پزشکی تماس  112بھ شماره گیری 
 بگیرید. 
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بیش تر برای ابتال  اشخاص مبتال بھ بیماری ھای مزمن خاص یا ریسک

بھ چنین بیماری ھایی می توانند ھر سال از چنین معایناتی استفاده کنند. 

معاینات پیشگیرانھ شامل گفتگویی با پرستار در مورد وضعیت سالمتی و 

سبک زندگی شما و نیز اندازه گیری ھا و تست ھای آزمایشگاھی است. 

ا را معاینھ یا شما در صورت لزوم، پزشکی عمومی انتخابی شما نیز شم

را بھ مرکز آموزش بھداشتی یا مرکز ترویج بھداشتی ارجاع می دھد کھ 

در آنجا کارگاه ھای آموزشی گروھی و مشاورات شخصی برای سبک 

 زندگی سالم و بھبود سالمتی برگزار می شود.

سال کھ بیمھ درمانی اجباری دارند ھر دو سال  74تا  50اشخاص با سنین 

ملی است  SVITخیص سرطان روده بزرگ کھ جزء برنامھ در برنامھ تش

 قرار می گیرند.



مراقبت ھای بھداشتی اولیھ برای 

کودکان و نوجوانان
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در اسلوونی، پزشکان اطفال و پزشکان مدرسھ (و در موارد استثناء پزشک 

سالگی  19ھای عمومی و خانوادگی) مسئول سالمت کودکان و نوجوانان تا 

ھستند. آن ھا معاینات پیشگیرانھ را برای کودکان و نوجوانان از طریق 
مشاوره، واکسن و معالجھ بیماری انجام می دھند. والدین برای کودکان خود 

از طریق مرکز درمانی محلی یا در درمانگاه خصوصی دارای امتیاز 
رسھ پزشک شخصی انتخاب می کنند. برای مالقات با پزشک اطفال یا مد

 نیازی بھ ارجاعیھ نیست اما باید از قبل وقت مالقات تعیین کرد.

مالقات ھایی برای مراقبت ھای بھداشتی 

پیشگیرانھ

 معاینھ پیشگیرانھ نوزادان و کمک در مراقبت از کودکان
نوزاد بھ طور کامل در بیمارستان زنان و زایمان معاینھ می شود. آن ھا 

برخی از بیماری ھای ژنتیکی و  تست ھای مخصوصی را برای تشخیص

بی قاعدگی ھای رشد و نمو انجام می دھند و نحوه عوض کردن پوشک 

نوزاد و استحمام آن را بھ شما آموزش می دھند و در مورد شیر دادن و 

 پرستاری مشاوره ارائھ می دھند.

پس از ترخیص از بیمارستان، پرستار محلی چند باری از شما مالقات و 

می کند و در مورد شیردھی، پرستاری بچھ و بعداً تغذیھ او بھ شما کمک 

بھ شما مشاوره می دھد. عموماً پرستار محلی با شما تماس می گیرد و 

قرار مالقات خانگی تعیین می کند اما اگر خارج از منطقھ محل اقامت 



14 

دائمی خود زایمان کرده باشید باید خودتان با خدمات پرستاری محلی 

ر این صورت، با مرکز درمانی محلی تان تماس بگیرید وتماس بگیرید. د

وقت مالقات خانگی تعیین کنید.

 معاینات پیشگیرانھ برای کودکان پیش دبستانی، دبستانی و نوجوانان
محق استفاده از معاینھ پیشگیرانھ توسط  نوزادان و کودکان پیش دبستانی

شش، نھ، دوازدهپزشک اطفال انتخاب شده برای آنان در سنین یک، سھ، 
 و ھجده ماھگی و نیز در سن سھ و پنج سالگی ھستند.

محق استفاده از معاینھ  سالگی 19کودکان دبستانی و نوجوانان تا سن 

پیشگیرانھ توسط متخصص پزشک مدرسھ قبل از ثبت نام در مدرسھ، در 
سال اول، سوم، ششم و ھشتم دبستان و در سال اول و سوم مدرسھ 

 18. افراد جوانی کھ تحصیل را ادامھ نمی دھند در سن راھنمایی ھستند

 سالگی محق معاینھ پیشگیرانھ ھستند.
در سال اول و سوم تحصیل محق معاینھ پیشگیرانھ اند. دانشجویان دانشگاھی

در طی این معاینات پیشگیرانھ، پزشک رشد و نمو فیزیکی و ذھنی 
مخصوصی برای کودک یا نوجوان را تعیین می کند و آزمایش ھای 

تشخیص برخی از بیماری ھا و بی قاعدگی ھای رشد و نمو انجام می 
دھد. آن ھا ھم چنین واکسیناسیون ھای اجباری و اختیاری را انجام می 
دھند و در مورد پرستاری از کودک، رژیم غذایی و سبک زندگی مشاوره 
 می دھند. در سن سھ سالگی کودکان ھم چنین توسط روانپزشک معاینھ
می شوند و در سن پنج سالگی توسط متخصص تکلم معاینھ می شوند کھ 

 بیان کودک را ارزیابی می کند.



15 
 

در ھنگام انتخاب پزشک اطفال، برای اولین معاینھ پیشگیرانھ کودک پیش 
دبستانی وقت مالقات تعیین می کنید. کودکان دبستانی و دانش آموزان از 

 ی معاینھ دریافت می کنند.طریق نامھ یا مدرسھ دعوت نامھ ای برا

 

 واکسیناسیون
زمانی کھ پزشک انتخابی کودک معاینات پیشگیرانھ انجام می دھد، آن ھا 
ھم چنین واکسیناسیون ھای اجباری و اختیاری را انجام می دھند کھ تحت 
پوشش بیمھ درمانی اجباری است. در اسلوونی، واکسیناسیون ھای زیر 

 اجباری اند:

واکسن ھای دیفتری، کزاز، سیاه سرفھ، عفونت ھای ناشی از 

 و فلج اطفال bھموفیلوس آنفلوآنزا نوع 

 واکسن ھای سرخک، اوریون و سرخجھ 

 Bواکسن ھپاتیت 

 دو واکسیناسیون اختیاری زیر نیز بھ صورت منظم انجام می شوند:

 عفونت پنوموکوکی

 عفونت توسط ویروس پاپیلومای انسانی

 

تمایل می توانید واکسیناسیون ھای دیگری از قبیل واکسن در صورت 
عفونت روتاویروس، آنفوالنزا، گزش کنھ منینگوسفالیتیش و غیره را 

 دریافت کنید کھ ھزینھ آن ھا را باید شخصاً تأمین کنید.
 

  



مراقبت بھداشتی متخصص



17 

در صورتی کھ وضعیت سالمتی شما نیازمند معاینھ متخصص، آزمایش 
ھای تشخیص بیماری و یا معالجھ ھای مخصوص باشد پزشک شخصی 
تان شما را بھ یک پزشک متخصص دیگر ارجاع می دھد. برای مالقات 

تخصصی نیاز بھ تعیین وقت قبلی و ارجاعیھ از پزشک  از درمانگاه
شخصی تان دارید. موسسھ بھداشتی کھ معاینھ شما را انجام می دھد از 
قبل در مورد تاریخ و زمان معاینھ بھ شما اطالع می دھد. در صورت 
تمایل برای معاینھ شدن توسط پزشک با جنسیت خاصی باید این موضوع 

یان کنید. برای وقت مالقات با چشم پزشک یا را در ھنگام تعیین وقت ب
برای دریافت نسخھ عینک و لنز ھای چشمی نیازی بھ ارجاعیھ ندارید. 

 ھم چنین برای تعیین وقت با روانپزشک نیازی بھ ارجاعیھ نیست.

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

ھای تخصصی خصوصی می توانند دارای امتیاز انحصاری باشند. در این 
صورت بخشی از خدمات آن ھا تحت پوشش بیمھ درمانی اجباری است و 
اگر بیمھ درمانی تکمیلی داشتھ باشید ھمھ خدمات آن ھا تحت پوشش خواھد 

ی امتیاز نداشتھ باشد، بود. در صورتی کھ درمانگاه تخصصی خصوص
خدمات آن ھا کامًال از ھزینھ ھای شخصی تأمین می شود و معموًال بدون 

 نیاز بھ ارجاع از پزشک شخصی تان قابل دسترسی اند.

بستری در بیمارستان
در صورت نیاز بھ درمان تشخیصی یا در صورتی کھ وضعیت سالمتی 
تان نیازمند معالجھ در بیمارستان است، در بیمارستان بستری می شوید. 
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برای بستری شدن در بیمارستان نیاز بھ ارجاعیھ از پزشک شخصی تان 
 دارید و عالوه بر آن نیاز بھ تعیین وقت برای پذیرش دارید.

ای تھدید کننده زندگی، فوراً و بدون ارجاع در در صورت موقعیت ھ 
بیمارستان بستری می شوید. در چنین مواردی، پزشکی کھ در درمانگاه

 اورژانسی است پذیرش در بیمارستان را انجام می دھد.

قبل از برنامھ ریزی برای پذیرش در بیمارستان معموالً دستورالعمل ھایی 
در مورد لوازمی کھ باید با خود بھ ھمراه بیاورید دریافت می کنید. کھ 

 معموالً شامل موارد زیر ھستند:

لباس زیر

دمپایی

لوازم جانبی بھداشت شخصی از قبیل صابون، شانھ، مسواک، خمیر 
 دندان، ابزار ھای اصالح

کتاب یا مجلھ ای برای گذراندن زمان در بیمارستان

عینک مطالعھ در صورت نیاز

گوشی موبایل
کارت بیمھ درمانی و نتایج آزمایش ھای قبلی تان را در صورت وجود 

فراموش نکنید.

اگر نیازمند عمل جراحی و بیھوشی باشید، کارکنان بیمارستان شما را 
احتمالی آشنا می کنند. عالوه بر با روند عمل و تمامی ریسک ھای 

آن، از شما خواستھ می شود کھ توافق کتبی با عمل را امضاء کنید.



خدمات پزشکی اضطراری 
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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 

 دارند بیابید.و برخی از مراکز مراقبت ھای بھداشتی محلھ قرار 

 ؟چھ زمانی بھ دنبال کمک پزشکی اضطراری باشیم
باید در صورتی کھ وضعیت سالمتی تھدید کننده زندگی است یا ممکن 

است در صورت منتظر ماندن برای پزشک خصوصی بھ موقعیت ھای 

تھدید کننده زندگی یا عواقب شدید سالمتی منجر شود بھ دنبال کمک 

اضطراری باشید. این شرایط شامل موارد زیرند:پزشکی 

 درد ناگھانی و شدید قفسھ سینھ

اشکال ناگھانی در تنفس یا کمبود نفس

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

زمان برقراری چنین تماسی، خودتان را معرفی کنید و بھ آن ھا 
بگویید چھ اتفاقی افتاده است، چھ کسی نیازمند کمک است و 

در کجا قرار دارید. آرام بمانید و با دقت بھ دستورالعمل ھا 
گوشی کنید. پس از برقراری تماس، خط خود را آزاد بگذارید 

اور گروه بگیرندشاید تماس شما با .ژانسی
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دیس ریتمی قلبی ناگھانی

اختالل در ھوشیاری 

معده درد ھای ناگھانی

استفراغ یا سرفھ کردن خون و مدفوع خونی یا سیاه

احتمالی و اختالل در  سردرد ناگھانی غیر قابل توضیح، با استفراغ

 بینایی یا ھوشیاری

صرع با علت ناشناختھ یا گرفتگی عضالت بدن

مشکل ناگھانی در تکلم یا فلج شدن ھر بخشی از بدن

واکنش ھای آلرژیک شدید بھ ھمراه مشکل در تنفس و اختالل در 

ھوشیاری

زن حاملھ با معده درد ھای ناگھانی و غیر معمولی و خون ریزی

نگی یا زمینیزایمان خا

صدمات شدید و خونریزی کھ قابل توقف نیست

مسمومیت، غرق شدن، شوک الکتریکی، سوختگی ھای شدید بخش 

ھای بزرگ تر بدن

ھیپوترمی، شوک گرمایی

درجھ سانتی گراد)، کھ نمی توان آن را با دارو  40تب شدید (باالی 

ھای کاھش تب پایین آورد و شدیداً در حال تأثیر گذاری بر روی 

شخص است

تغییرات رفتاری ناگھانی کھ ممکن است برای بیمار یا محیط 

 اطراف خطرناک باشد
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فقط در صورت وضعیت فوری محق معاینھ در درمانگاه کمک 
ھستید. برای شرایط غیر اضطراری ھای اضطراری پزشکی 

باید با پزشک شخصی و در صورت غیبت با جانشین او تماس 
بگیرید. معاینھ در درمانگاه کمک ھای پزشکی اضطراری برای 
شرایط غیر اضطراری با ھزینھ شخصی انجام می شود. در آنجا 

نمی توانید ارجاع یا نسخھ دارو ھایی را کھ بھ طور منظم 
د دریافت کنید.استفاده می کنی



سالمت زنان
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مراقبت ھای بھداشتی زنان شامل خدمات درمانی و مشاوره در مورد 
تنظیم خانواده، درمان ناباروری، خدمات درمانی و محافظت در مدت 
حاملگی و پس از زایمان، تشخیص پیشگیرانھ و معالجھ بیماری ھای 

تسکین مشکالت یائسگی است. مراقبت ھای بھداشتی زنان توسط  زنان و
متخصص زنان واقع در مراکز درمانی محلی، درمانگاه ھای خصوصی 

 دارای امتیاز و در برخی از بیمارستان ھا انجام می شود.
ھر زن دارای بیمھ درمانی اجباری می تواند متخصص زنان شخصی 

ارجاع از پزشک شخصی او  خود را انتخاب کند کھ این متخصص بدون
قابل دسترسی است. متقاضیان پناھندگی بدون بیمھ درمانی اجباری می 
توانند بھ خدمات مربوط بھ پیشگیری از بارداری، مراقب بھداشتی در 

 طی حاملگی و زایمان و سقط جنین دسترسی داشتھ باشند.

مراقبت پیشگیرانھ

سال دارای بیمھ درمانی اجباری محق معاینھ  64تا  20تمامی زنان 

پیشگیرانھ زنان ھستند کھ ھر سھ سال یک بار توسط متخصص زنان 

منتخب آنان انجام می شود. این معاینھ شامل آزمایش برای پیشگیری و 

تشخیص زود ھنگام سرطان دھانھ رحم کھ در چارچوب برنامھ ملی 

ZORA  ل دارند امکان دریافت سا 74تا  65انجام می شود. زنانی کھ

معاینھ پیشگیرانھ توسط متخصص زنان انتخابی خود را دارند ولی باید 

 خودشان وقت مالقات را تعیین کنند.
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سالھ محق دریافت تصویربرداری ویژه اشعھ ایکس از  69تا  50زنان 

 سینھ ھا ھر دو سال برای تشخیص زود ھنگام سرطان سینھ ھستند.

ری از بارداریتنظیم خانواده و پیشگی

می توانید با متخصص زنان خود در مورد انتخاب روش مناسب پیشگیری 

از بارداری قرار مالقات تعیین کنید. می توانید یکی از اشکال پیشگیری از 

بارداری (مثالً کاندوم، قرص ھای ضد بارداری یا ھر شکلی از پیشگیری 

 سازی) را انتخاب کنید.، دیافراگم، و سترون IUDاز بارداری با ھورمون، 

مراقبت ھای بھداشتی در مدت حاملگی و زایمان
 حاملگی

تمامی زنان حامل محق استفاده از ده معاینھ پیشگیرانھ و دو آزمایش 

فراصوتی در طی حاملگی ھستند. بھ محض فھمیدن حاملگی خود برای 

در صورت داشتن مقاربت جنسی محافظت نشده و عدم برنامھ 
ریزی برای حاملگی ھرچھ سریع تر متخصص زنان خود را 

ببینید تا بتواند پیشگیری از بارداری ھای اضطراری را برای 
 تان تجویز کند. ضد بارداری ھای فوری می تواند از حاملگی

ساعت اولیھ پس از مقاربت جنسی  72جلوگیری کند اگر در 
 محافظت نشده دریافت کنید.
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وقت مالقات تعیین کنید. در طی این معاینھ با اولین معاینھ پیشگرانھ تان 

متخصص زنان یا پرستارتان مشورت می کنید و آزمایش ھا و اندازه 

گیری ھایی را انجام می دھید کھ سالمت شما و کودک را تعیین می کند. 

و ھم چنین در مورد موضوعاتی چون رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی،

ث می کنید. در طی اولین معاینھ سبک زندگی سالم در زمان حاملگی بح

پیشگیرانھ یک کتابچھ زایمان دریافت می کنید کھ تمامی اطالعات مربوط 

بھ پیشرفت حامگلی تان را در بر خواھد داشت و باید در مدت حاملگی 

ھمیشھ آن را ھمراه خود داشتھ باشید.

مراکز درمانی محلی و بیمارستان ھا آموزش ھای رایگانی برای سبک 

گی سالم در مدت اوایل حاملگی و آماده سازی برای تولد در اواخر زند

دوران بارداری برگزار می کنند. این آموزش ھا مدارس زایمان یا 

مدارس والدین نام دارند. از آنجا کھ این آموزش ھای معموالً بھ زبان 

اسلوونیایی ھستند، با متخصص زنان یا مؤسسھ مراقبت ھای بھداشتی 

 احتمال مشارکت تان مشورت کنید.خود در مورد 

 زایمان

در اسلوونی، زنان در بیمارستان ھای مادران با مراقبت بھداشتی تضمین 

شده، تسکین درد و کمک در ھنگام زایمان، زایمان می کنند. پس از 

زایمان بھ مدت سھ روز بیش تر برای نظارت در بیمارستان می مانید. در 

وطی ایمن مدت بھ شما توصیھ ھای ی در مورد اصول پرستاری از بچھ
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شیردھی ارائھ می شود. در زمان اقامت خود در بیمارستان مادران می 

 توانید از شریک و خویشاوندان خود مالقات دریافت کنید.

یافت معاینھ توسط متخصص زنان شش ھفتھ پس از زایمان حق در

انتخابی خود را دارید. در طی این معاینھ در مورد احتمال و انتخاب 

 روش مناسب برای پیشگیری از بارداری ھای آینده بحث می کنید.

حاملگی ناخواستھ

در صورت وقوع حاملگی ناخواستھ می توان بھ محض درخواست سقط 

نباید بیش از ده ھفتھ بھ طول انجامد. جنین انجام داد؛ با این حال حاملگی 

اگر حاملگی بیشتر طول بکشد، یک کمیتھ ویژه در مورد سقط این 

حاملگی مشورت می کند. در صورت وقوع حاملگی ناخواستھ باید با 

متخصص زنان خود تماس بگیرید.

در اسلوونی شریک شما می تواند در زمان زایمان حاضر باشد. 
تری اکثر بیمارستان ھای مادران نیازمند پرداخت ھزینھ کم 

برای حضور شریک در زمان زایمان ھستن و برخی نیز نیازمند 
آموزش در مورد آمادگی زایمان برای پدران ھستند. اگر مایلید 

تا شریک تان در زمان زایمان حاضر باشد، توافق ھای قبلی در 
بیمارستان مادرانی کھ در آن زایمان می کنید را انجام دھید.



خدمات بھداشت روان 
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دریافت کمک از در صورت داشتن مشکالت و اختالالت روانی بھ دنبال 
روانپزشک یا روانشناس باشید. خدمات روانپزشکی در برخی از مراکز 
درمانی محلی، بیمارستان ھا و در درمانگاه ھای خصوصی روانپزشکی 
قابل دسترسی اند. برای معاینھ شدن توسط روانپزشک نیازی بھ ارجاع از 

 دکتر شخصی تان ندارید.

برای بیمار یا محیط اطراف در صورت پریشانی شدید روانی کھ 
 112او خطرناک است، با شماره کمک ھای پزشکی اضطراری 
یا ھر درمانگاه روانپزشکی اضطراری دیگری در محدوده 

بیمارستان ھای روانپزشکی تماس بگیرید.



مراقبت از دندان 
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مراقبت از دندان برای کودکان و نوجوانان

سالگی و کم تر می تواند دندانپزشک شخصی  19ھر کودک تا سال 

خودش را انتخاب کند. دندانپزشک ھای کودکان و نوجوانان در مراکز 

درمانی محلی، درمانگاه ھای دندانپزشکی مدرسھ و در درمانگاه ھای 

خصوصی دارای امتیاز قرار دارند. کودکان ھر سال و تا زمان تکمیل 

گیرانھ برای دندان را دارند. در سال دبستان حق استفاده از یک معاینھ پیش

اول و سوم راھنمایی و در سال اول و سوم تحصیالت دانشگاھی خود 

 12تا  6محق استفاده از معاینھ پیشگیرانھ ھستند. فرزند شما در سن 

ماھگی محق استفاده از اولین معاینھ پیشگیرانھ برای دندانش است. باید 

ن کنید. معاینات برای دانش آموزان و برای اولین معاینھ وقت مالقات تعیی

 دانشجویان در چارچوب مدرسھ یا دانشکده انجام می شود.

مراقبت از دندان برای بزرگساالن

اشخاص دارای بیمھ درمانی اجباری می توانند دندانپزشک شخصی خود 

را انتخاب کنند. دندانپزشک ھا در مراکز درمانی محلی یا در درمانگاه 

ای امتیاز قرار دارند. بیمھ درمانی اجباری تمامی ھای خصوصی دار

خدمات دندانپزشکی را شامل نمی شود و بنابراین برای انجام برخی از آن 

ھا باید ھزینھ را شخصاً تأمین یا بیمھ درمانی تکمیلی دریافت کنید. 

اشخاص بیمھ شده محق استفاده از یک معاینھ دندان و دھان در ھر سال 

نتخب خود ھستند.توسط دندانپزشک م
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در صورت نیاز بھ دندانپزشکی در خارج از ساعات کاری بھ 
دلیل شرایط اضطراری، لطفاً با درمانگاه دندانپزشکی اضطراری 
یا کمک ھای اضطراری دندانپزشکی، کھ در چارچوب برخی از 

مؤسسات بھداشتی قرار دارد تماس بگیرید. برای معالجھ در 
ھزینھ اضافھ ای را پرداخت کنید.ھنگام شب معموًال باید 



دارو ھا
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اگر پزشک تان برای شما دارو ھایی تجویز کرده است، باید نسخھ و 
کارت بیمھ درمانی تان را بھ نزدیک ترین داروخانھ برای دریافت آن 
دارو ھا ببرید. اگر بالغ ھستید و فقط بیمھ درمانی اجباری بدون بیمھ 

اختیار دارید، باید ھزینھ ھای بسیاری از دارو ھا را درمانی تکمیلی در 
 خودتان تأمین کنید.

در اسلوونی، شما فقط می توانید برخی از دارو ھا (مثًال آنتی بیوتیک ھا،  
دارو ھای فشار خون باال و غیره) را با نسخھ پزشک تان دریافت کنید. 

را می توان برخی دارو ھا (مثًال دارو ھای معالجھ تب، سرفھ و غیره) 
 بدون نسخھ خرید.

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

نزدیک ترین محل در شھر بزرگ تری مراجعھ کنید.



اطالعات تماس مفید 
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 112تلفن:  کمک ھای پزشکی اضطراری:

  646 5224 01تلفن: لیوبلیانا،,Zaloška 7 اضطراری لیوبلیانا:درمانگاه 

 02تلفن:  ,ماریبور,Ljubljanska ulica 5 مرکز اضطراری ماریبور:

3211 534

 -لیو بلیانا  کمک ھای پزشکی اضطراری برای کودکان و نوجوانان:
 4723 01, لیوبلیانا، تلفن: Metelkova 9مرکز درمانی محلی اصلی، 

888

 در پریشانی ھای روانی:کمک 
, لیوبلیانا، تلفن: Njegoševa 4درمانگاه روانپزشکی اضطراری، 

 )PM 3.00و  AM 8.00(بین ساعات  670 4750 01

خدمات روانپزشکی سرپایی، مرکز بھداشت روانی، 
Grablovičeva 44b :از بعد در( 900 5874 01، لیوبلیانا، تلفن 

 )شب و ظھر

 01، لیوبلیانا، تلفن: Studenec 48مرکز درمانگاه روانپزشکی، 

5872 112 

 Obمرکز درمانگاھی دانشگاه ماریبور، گروه روانپزشکی، 

železnici 30 :133 3211 02، ماریبور, تلفن 

 Begunje، Begunje 55, Begunje naبیمارستان روانپزشکی  

Gorenjskem :200 5335 04، تلفن

، Ormož، Ptujska cesta 33, Ormožنپزشکی بیمارستان روا 

)PM 3:00و  AM 10:00(بین ساعات  100 7415 02تلفن: 
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، Vojnik، Celjska cesta 37, Vojnikبیمارستان روانپزشکی 

100 7800 03تلفن: 

 ,Idrija، Pot sv .Antona 49, Idrijaبیمارستان روانپزشکی  

400 3734 05 :تلفن

 05، تلفن: Idrija،  Kosovelova 8, Idrijaدرمانگاه روانپزشکی  

3722 200 

 بیمارستان ھای مادران:
 01، لیوبلیانا، تلفن: Šlajmerjeva 4بیمارستان مادران لیوبلیانا، 

5226 222, 01 5226 004 

مرکز درمانگاھی دانشگاه ماریبور، گروه متخصصان زنان و 
 178 3212 02, ماریبور, تلفن: Ljubljanska ulica 5زایمان، 

 04 :تلفن ,Kranj، Kidričeva ul .38a, Kranjبیمارستان زنان 

2082 800 

 ,Titova 112، گروه زنان و زایمان، Jeseniceبیمارستان عمومی 

Jesenice :322 5868 04 ,321 5868 04, تلفن

, Postojna ، Obstetrics, Prečna 4, Postojnaبیمارستان 

489 7264 05 ,720 7000 05تلفن: 

، Polje 40, Izola، بخش زنان و زایمان، Izolaبیمارستان عمومی 

000 6606 05تلفن: 

، گروه Nova Goricaبیمارستان عمومی  Franc Dergancدکتر 

 Ul. padlih borcev 13a, Šempeter priزنان و زایمان، 

Novi Gorici :000 3301 05، تلفن
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، گروه زنان و زایمان، Novo mestoبیمارستان عمومی 

Šmiheljska 1, Novo mesto :203 3916 07، تلفن 

 Rudarska، گروه زنان و زایمان، Trbovljeبیمارستان عمومی 

cesta 9, Trbovlje :500 5652 03, تلفن 

 Černeličeva، گروه زنان و زایمان، Brežiceبیمارستان عمومی 

15, Brežice :145 4668 07, تلفن 

 ,Oblakova 5، گروه زنان و زایمان، Celjeبیمارستان عمومی 

Celje :338 4233 03, تلفن 

، گروه زنان و زایمان، Slovenjبیمارستان عمومی 

Gosposvetska 3, Slovenj Gradec :400 8823 02, تلفن 

، گروه زنان و زایمان، Murska Sobotaبیمارستان عمومی 

RAKIČAN Ul. dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota :02, تلفن 

5123 100 

، گروه زنان و زایمان، Ptujبیمارستان عمومی  Jože Potrčدکتر 

Potrčeva cesta 23, Ptuj :00 14 749 02, تلفن

 کمک اضطراری دندانپزشکی:
, لیوبلیانا، Metelkova 9مرکز درمانی محلی اصلی،  -لیوبلیانا 

 718 4723 01تلفن: 

، Ulica Kneza Koclja 10مرکز درمانی اصلی ماریبور، 

 633 2356 02ماریبور، تلفن: 

 درمانگاه ھای رایگان برای افراد فاقد بیمھ درمانی:
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 4372 01, لیوبلیانا, تلفن: Mislejeva 3درمانگاه رایگان لیوبلیانا, 

010

 ,Koper، Dellavallejeva ulica 3مرکز بھداشت و درمان محلھ 

Koper,  :212 6647 05تلفن 

, نوا Bidovčeva ulica 2-4مرکز بشردوستانھ در نوا گریکا، 

 102 818 070گریکا, تلفن: 

 Nadškofijske)کاریتاس قلمرو مذھبی اسقف اعظم ماریبور 

Karitas Maribor), Strossmayerjeva 15 :ماریبور, تلفن ,

059 080 350 

ات تماس داروخانھ ھای اتاق داروخانھ ھای اسلوونی (فھرست و اطالع
zbor.si/Mre%C5%BEalekarn/-http://www.lek اضطراری):

De%C5%BEurnelekarne/tabid/81/Default.aspx

 سازمان ھای غیر دولتی (کمک و میانجی گری فرھنگی):
 WAHA International, بھداشتی ھای مراقبت دستیار, Savska 

cesta 3a, 619 401 41 00386  تلفن:  ,لیوبلیانا

IOM Slovenija, Dunajska cesta 5, 1 00386تلفن: ,لیوبلیانا 

;www.iom.int434 7351; 

, لیوبلیانا; KROG, Ulica Hermana Potočnika 17مؤسسھ  

; info@zavod-krog.si; ایمیل: 619 401 41 00386: تلفن

krog.si-www.zavod

، Metelkova 6 ،(PIC)ھا  NGOمرکز حقوقی اطالعاتی برای 
 ;www.pic.si040 504 626لیوبلیانا، تلفن: 
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نکات





موسسھ ملی بھداشت عمومی، اسلوونی

Trubarjeva 2 

1000 لیوبلیانا   

www.nijz.si 

http://careformigrants.eu/ 

2016، لیوبلیانا


