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د پناه کور تھ ستاسو رات

 ,باید د چي تاسو یو د روغتیا امتحان ورکړئ ,د پناه کور تھ ستاسو رات باندي

 .چې دا بھ د واک د معالج لھ خوا ترسره شي



ستاسو د روغتیا حق لرنھ 
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تونکي د نړیوال خوندیتوب غو
تونکي ونو ، بٻړن  د نړیوال خوندیتوب غو د عاجل طبی او د غا

 .درملنې او بیړنیو د ژغورنې د ترانسپورت د مرستو حق لري

د حمل او د زیږون د روغتیا او د ,ھم د حمل حق لري  ي
.ختموالو حق لريامیدوارۍ او د حمل 

وانان چې تر  زده  کلونو عمر لري او 18کوچنیان او نوي 
وون کې منظم بھیر  26 کوونکو خھ کوچني چې پھ  کلونو 

کٻل دي روغتیایی بشپړ حق لري خدمتونو او یا پھ ھماغھ  کې 
ھ .کچې د سلوینیا جمھوریت د اتباعو پھ تو

د نړیوال حمایت منظور شوي کسان
او یا تاسو تھ یوه زیلي  تاسو د کډوالو یومنظور شوي حالت لريکھ چري 

د  .تاسو تھ د اجباري روغتیایي بیمې حق لرئ ,اداره تحفظ درکوي
اجباري د روغتیا بیمھ درخواست بھ اداره شي د نړیوال حمایت د 

خھ وروستھ  .منظورۍ 

ي  26 ماشومان او د وون خھ کوچني زده کوونکي، چې پھ  کلونو 
کٻل ديکې من دا حق لري چې د روغتیا پالنې د بشپړولو  ظم بھیر کې 

یر لري .او یا پھ ھماغھ کچې د سلوینیا جمھوریت د اتباعو پھ 

تنھ کولي شئ کلھ چي  تاسو د پناه پھ کور کي د یو ژباړي غو
ئ۔  .تاسو یو ډاکتر لھ خوا 



پھ سلوینیا کي د روغتیا بیمھ 
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ھ د متممو د ,پھ سلوینیا کي موږ د اجباري د روغتیا بیمھ او پھ خپلھ خو
م لرو تجارتي روغتیایي بیمې شرکتونھ ھم پھ .روغتیا بیمھ یو سیس

.مختلفو اضافي لوړ معیارونھ روغتیا د بیمې د وړاندې کوي

د اجباري روغتیا بیمھ
ولو سلویني اتباعو لپاره د او د  اجباري روغتیایي بیمھ پھ سلوینیا کي 

ي اجباري د  .روغتیا د بیمې د انستیتوت د سلوینیا لھ خوا اداره کی

ښ کوي او ضروري روغتیایي  ول عمومي پو روغتیا بیمھ پھ یوازې 

ول خذماتونھ .خدمتونھ او د ازموینې متخصص ازموینې او لکھ ( نور 

ونو د عمده کړنالرو، ,خدمات زیات  روغتون کې تر درملنې، د غا

اضافي تادیھ یا د بشپړونکي روغتیایي بیمې تھ  )درمل، او داسې نور

 .اړتیا لري

بشپړونکو د روغتیا بیمھ
ي بیمھ د کوم چي د الزمي روغتیا بیمي  ,بشپړونکو د روغتیا بیمھ د خوا

کولي شي، کومھ چي پھ درو د روغتیا سلوانیائي خھ کس ي تر السھ 

لو روغتیاي بیمي کمپني ,ویزجامینھ :بیمھ شرکتونو کي یوا د او  ری

یک سلوینیا ری بشپړونکي روغتیا د بیمی روغتیایي خدمتونو د بشپړ  .ای

ښ کوي چي د اجباري بیمھ  ,نرخ او د ونډه تر من پھ توپیر تر پو
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بعضي طبعي سامان او درملو  ,پھ بعغي کیسونو کي  ,یا ,پو الندي دي

  .کي توپیر وي

ي  26 ماشومان او د وون خھ کوچني زده کوونکي، چې پھ  کلونو 
کٻل دي یو بشپړونکي روغتیایي بیمې تھ اړتیا نھ  کې منظم بھیر کې 

ولو روغتیایي خدمتونھ لھ خوا د ھغوی د  ,لري کھ چې د ھغوی د 

ل شوي ديروغتیا بیمھ اجباري  .پو

د روغتیا بیمھ کارت
تاسو لھ پکار  ,اجباري او د بشپړونکی روغتیا د بیمی د حقونو منلو لپاره

ئ کاره ک د  ,دي چي پھ ھره دوره کي خپل ډاکتر تھ د روغتیا کارت ور

ونو او یا پھ درملتونونو کې کلھ چې تاسو بھ د خپل د نسخې درمل  غا

سلوینیا د انستیتیوت د روغتیا بیمھ کارت د روغتیا د بیمې د  .واخلی

لي د روغتیا بیمھ تر السھ کولو لپاره د کارت د وړیا  .ورکوي پھ اول 

ھ ترالسھ کولي شي  .تو



ارني لویانو لومړني روغتیایي 
لپاره
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د لویانو لپاره لومړنیو یا د عمومي روغتیا د مخنیوي ازموینې او 
دا د عمومي یا د .مخنیوي او درملنې شامل ديلومړنیو روغتیایي د 

ران، او د  ي،شغلي ډاک ونو د ترسره کړل کی رانو، د غا کورن د ډاک
یو پھ کچھ  وون ولنې د روغتیایي مرکزونو د لومړنیو  نسایی چې د 
رانو، او د روغتونونو پھ چوکاټ کې  کار،سره د امتیاز د خصوصي ډاک

بنیادي سطع باندي د ډاکتر د دورے اړتیا  د روغتیا پھ.یو شمٻر د نسایی
اکلو لپاره مخکي نھ رابطھ وکړئ .نشتھ، خو پکار د چي تاسو 

ولنې د روغتیایي مرکزونھ د 
ولنې پھ عمومي روغتیایي خدمتونو  ولنې د روغتیایي مرکزونو کې د  د 

ولنې د روغتیایي مرکزونو د الندې د  .ترالندي کار کوي باھرني د 

 :کلینکونو شامل دي مریضانو

 کلینکونھ باھرني مریضانوعمومي یا د کورن د درملو د د 

پھ سلوینیا کي یو شمیر پرائیوټ ډاکتران ھم کینیدا پھ دې مانا 
چې د دوی پھ قسمی ډول ستاسو د اجباري روغتیایي بیمې تر 

ل کھ تاسو د متممو ولھ پو ښ الندې،او یا پھ  روغتیایي  پو
ر تھ د خپلو  .بیمې لري پھ ھغھ صورت کې خصوصي ډاک

ان د تمویل امتیاز نھ لري، ھ   .خدمتونو پھ بشپړه تو
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ي نھ بغیر  باھرني مریضانود  ي د ماشومانو وون وون او د 

 کلینیکونو

Gynaecologist  کلینکونھ باھرني مریضانود

بیړني خدمتونھ

ونو کلینکونھ غا

ولنې د روغتیایي مرکزونھ د  نرسانو د خذمت سھولت ھم لري د 

 .چي ھغوي کور تھ ھم راتللي شي کلھ چي اړتیا لري

ینې روغتیایی مرکزونھ ھم د حرفوي کلینیکونو شامل دي ولنې  د  ,د 

ن د خدمتونو او  ,ترافیکو او ورزش طب، کلینیکي البراتواروني رون

   ان د یو شمٻر متخصص کلینیکونھ

مرکزونو روغتیایي خدمتونو د ترتیب  وغتیایير ,پھ کوچني کلیو کي 

ولنې د روغتیایي مرکز تھ وصل دي ,شوي دي  .چې نږدې د 

ران جنرال یا د کورن ډاک

ھر بالغ کس سره د اجباري د روغتیا بیمھ پھ سلوینیا کي د ھغھ یا ھغې د 

اکئ کوالئ شي ر و تاسو د یو  .شخصي عمومي یا د کورن د طب ډاک

ر انتخاب کوالئ  روغتیایي مرکز او یا ھم د امتیاز یوه  شئ چيډاک

ر تھ ر بھ ستاسو د روغتیا پاملرنھ .خصوصي ډاک اکلي ډاک ستاسو  ,خپل 

د روغتیایي ستونزو پھ وخت کې د ازموینې او د مشورې لپاره بھ د 
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کھ ضروري وي ستاسو  .اړتیا پھ صورت کې تاسو دوا تجویز کړي

ر بھ د ازموینې یا د متخصص ازمو ھغھ  .ینې تاسو تھ مراجعھ وکړئډاک

ھ وجھ خپل معالج لھ خوا نھ شي ورتلي شخصي معالج  ناروغان چھ پھ 

ر پھ کور کې لیدنھ مستحق دي  .ډاک

ر د راجع کولو لیدني اړتیا نھ لري خو تاسو تھ د مخکي نھ د  ,زاتي ډاک

 .اکلو ضرورت شتھ

وقایوي روغتیایي لیدنھ

+ کلونو سره د اجباري د روغتیا بیمھ پھ عمر پھ ھرو 30ول بالغ کسان 

ینو  و کلونو کې د وقایوي ازموینې مستحق دي، پھ داسې حال کې لھ  پن

مزمنو ناروغیو او یا د داسې ناروغیو د پراختیا لپاره د زیات خطر سره 

پرتھ پھ ھغھ صورت کې چې تاسو د خپل کار د ساعتونو نھ 
طبیب تھ اړتیا لري (د اون پھ پای، د رخصتیو پر مھال یا د 

ولنې د روغتیایي مرکز د  ,شپې) مھرباني وکړئ ستاسو د 
بیړنیو طبي خدمتونو د کار ساعتونو کې د معلوماتو د ترالسھ 

واښ حالت پھ صورت کي  ,کړئ د بیړني طبعي  ,او یا د ژوند د 

یلي فون تني پھ صورت کي   .112 وکړئ مړستو غو
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وقایوي ازموینې شامل دي د  .ازموینې مستحق ديکسان ھر کال د داسې 

ینو د اندازه  ھ د  خپل د روغتیایي حالت او ستاسو د ژوند او ھمدارن

کولو او د البراتوار ازموینو پھ اړه د یوه طبي نرس یوه محاوره. کھ 

ر بھ داھم معاینھ تاسو او یا د  اکلي شخصي ډاک اړتیا وي، د خپل 

د روغتیا د لوړولو د مرکز، چې د دوی  روغتیایي زده کړو مرکز یا

ھ والي ډلې د ورکشاپونو او انفرادي  لپاره د روغ ژوند او روغتیا پھ 

اکي  .مشورې د تنظیمولو تاسو و

کلونو عمر لري، سره د اجباري  74خھ تر  50ھغھ کسان چي لھ 

رام پھ ھرو دوو کلونو کې د  SVITروغتیایي بیمې لپاره د ملي  لوي پرو

رام کې شامل دي کولمي  .د سرطان د کشف پھ پرو



وانانو د د ماشومانو او نوو 
لومړنیو روغتیایي پاملرنھ
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رانو  یو د طب ډاک وون ریشن او د  استثنائي عمومي )پھ سلوینیا، پیډیا
رانویا د کورن د  کلونو پورې نابالغ او د ماشومانو د  19د عمر د (ډاک

لھ ھغوی سره لھ مشورې د ماشومانو او نوو .روغتیا پھ غاړه لري
وانانو د مخنیوي ازموینې ترسره کړي، د واکسین او د ناروغیو د 

ولنھ کې روغتیایي مرکز یا سره امتیاز شخصي .درملنې مور او پالر پھ 
اکئکلینیک د خپلو ماش یو نھ راجع یو تھ اړتیا .ومانو د شخصي معالج و

ھ  ر تھ الړ؛ کھ  ي د طب ډاک وون نھ لري چې د اطفالو معالج یا د یوه 
اکلو لپاره .ھم، تاسو باید پھ مخکې د 

د روغتیایي مخنیوي لیدنھ

 د زیږیدلو ماشومانو د مخنیوي ازمویني او کوچنیو طبي مرستې
ھ  یو نوی زیږیدلی ماشوم بھ پھ نسایي والدي روغتون پھ بشپړه تو

ي ٻړل کی ونھ کوي د ناروغیائ، .و یس و  دوی بھ تاسو تھ  ,دوي بھ 

ي ھ د ماشوم د کنسترکو د بدلون کی ن ھ پھ  ,درس درکوي چې  ن

ھ پھ شیدي ورکوي نرساني بھ تاسو سرا پھ دي  ن غسل ورکوي او 

 .باندي مشوره کوي

خھ د رخصتیدو ور خھ لږ  ,وستھه روغتون  ولنې د نرس  تاسو بھ د 

ي او د شیدو پھ باره کي بھ ستاسو سفرونھ کوئ  ستھ وک ھغھ بھ ستاسو م

ي پھ  .د ماشوم د نرسن او وروستھ د ماشوم د تغذیې ,سرا مشوره وک

ولنې د نرس بھ تاسو سره رابطھ کوي او د کور راتلو  ھ، د  عمومي تو

نې د خ ,وخت بھ ھم تاسو سرا منتخب کوي و کھ تاسو د خپل دایمي استو
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خھ بھر د والدت ورکړ ولني  ,سیمې  تاسو تھ باید د چي خپل زان نھ د 

ولنې د  .نرسنګ خذماتو سرا اړیکھ ولرئ پھ دې صورت کې ستاسو د 

روغتیایي مرکز تھ تیلي فون وکړئ او کور تھ دا راتلو خبره او وخت 

 .ورسره مقرر کړئ

ي د ماشوم وون وانان د مخنیوي لپاره د  ي او نوي  وون انو، د 
 ازموینې

ي د ماشومانو تھ د مخنیوي د ازموینې سره د خپل  وون ماشومان او د 

د یو، درې، شپږ، نھھ، دولس او د اتلسو  انتخاب د اطفالو معالج حق لري

و کلونو عمر لرونکي میاشتو پھ عمر ھ د درې او د پن  .او ھمدارن

ي د ماشومانو او وون وانانو تر  د  کلونو پورې چي عمرونھ  19نوو 

یو د طب متخصصین  لري وون ي تھ د ھغوی د نوم د مخھ د  وون

یو تھ د  ,سره یوه د مخنیوي د ازموینې حق لري وون د لومړنیو 

یو تھ د خپلو لومړي  وون لومړي، درٻیم، شپږم او اتم کال او د ثانوي 

کلونو  18تھ دوام ورکړي نھ د  وانان چې د زده کړو بھیر .او دریم کال

 .پھ عمر د مخنیوي د ازموینې حق لري

د پوھنتون زده کوونکو د زده کړو د لومړي او دریم کال یو تھ د 

 .مخنیوي د ازموینې حق لري

رانو بھ د یوه ماشوم او یا د تنکیو  دا د مخنیوي ازموینې پھ ترڅ کې، ډاک

ینو  فزیکي او دماغي ودې معلومھ کړي، دوی بھ د ړو ازموینھ د  ان
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ناروغیو او پرمختیایي نظمیو کشفولو ترسره کړي، دوی بھ ھم جبري او 

، او د ژوند پھ اړه د  انتخابي واکسین ترسره کولو، او د ماشوم د نرسن

مشورې ورکړید دریو کلونو پھ عمر، د ماشومانو سره ھم یو ارواپوه او 

و کلونو کې د سن د معاینې د یو چې د ماشوم د وینا بھ دا ارزونھ د پن

 .لري

اکلو  تاسو تھ بھ د یو مخکنی ماشوم د لومړي مخنیوي د ازموینې د 

اکئ ي او  .لپاره، کلھ چې تاسو د خپلو شخصي اطفالو معالج و وون د 

ي لھ الرې د معاینې لپاره بھ بلنھ تر السھ  وون زده کوونکو پست یا 

 .کړئ

واکسیناسیون

ر بھ د مخنیوي ازموینې ترسره کړيکلھ چې یو ماشوم د   ,غوره ډاک

دوی بھ ھم جبري او انتخابي واکسین، چې د اجباري روغتیایي بیمې 

ښ الندې راغلي دي ترسره کړي پھ سلوینیا، د الندې واکسین  .پو

 :اجباري دي

وخې، د ناروغیو د ھٻموفٻلیوس انفلوینزا د  دیفتریا، تیتانوس، توره 

 وړاندې لھ املھ پر وړاندېډول ب او د تفکیک پھ 

پھ وړاندې د شری، کلھ چرک او روبیل

 ھیپاتیت بي پھ وړاندي
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ي :دغھ الندیني دوه اختیاري واکسین ھم پھ منظم ډول ترسره کی

 نمونیا ناروغي پھ وړاندي

د بشري انفیکشن پھ وړاندي

ان د تمویل واکسین، لکھ د روتا ویروس، انفلونزا،  تاسو ھم د نورو د 

س، نور پھ وړاندې د واکسین ترالسھ کولي شئ  .لٻږندویھ انسٻفالی



متخصص روغتیایي
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ینو  ت،  پھ ھغھ صورت کې ستاسو د روغتیایي حالت متخصص ازمای
ر د تشخیص ازموینو او / یا د درملنې تھ اړتیا  لري، د خپل شخصي ډاک

ړې طبیب تھ مراجعھ وکړئ ان تاسې باید لھ .بھ تاسو تھ د بٻالبٻلو 
خھ لیدنھ او تاسو د  اکلو لپاره چې د یو متخصص کلینیک  مخکې د 
ر تھ اړتیا لري. روغتیا نھاد دی چیرې چې  مراجعې خپل شخصي ډاک

ې وخت او ستاسو د ازموینې بھ ترسره شي چې تاسو لھ مخکې د ازموین
اکلو  ې تھ معلومات ورکوي. پھ ھغھ صورت کې تاسې غواړئ چې د  نٻ
ر پھ معاینھ شي، تاسو باید دا یادونھ کلھ چې تاسو د  د جندر د یو ډاک

تاسو سره د اوپتھامالوجسټ یا د عینکو او د تماس د جنین  .مالقات کوي
ه اړتیا نھ تھ یوه نسخھ تر السھ کولو لپاره د مالقات رجعت ورکولو د یو

ان سره د یو ارواپوه، د مالقات د راجع کولو تھ  لري. تاسو ھم پھ خپل 
.اړتیا نھ یو

ینې روغتیایي مرکزونو  ولنې  متخصص کلینیکونو پھ روغتونونو، د 
او یا پھ خصوصي روغتیایي ادارو کې موقعیت لري. د خصوصي 

خدمتونو پھ پھ دې صورت کې د خپلو .متخصص کلینیکونو کوالی لري
ښ الندې ستاسو د اجباري روغتیایي بیمې لھ خوا، او  قسمی ډول تر پو
ل کھ تاسو د متممو د روغتیا بیمھ ولري. پھ ھغھ صورت  ولھ پو یا پھ 
ر یو امتیاز نھ لري، د خپلو خدمتونو د  کې د خصوصي متخصص ډاک
ان د تمویل او معموال ش ھ  خھ پھ بشپړه تو ر  تھ ستاسو د شخصي ډاک

.چې پرتھ لھ سپارل شي
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روغنتون کي داخلھ
پھ ھغھ صورت کې چې تاسو د تشخیص د درملنې تھ اړتیا لري او یا 

ستا د روغتیایي حالت روغتون کې تر درملنې تھ اړتیا لري،تاسو بھ پھ 

د یو روغتون کې بستر شي، تاسو تھ بھ د   .یو روغتون کې داخل شي

ر تھ ضرورت لري، او پھ دې سربٻره، تاسو  مراجعې خپل شخصي ډاک

اکلو لپاره۔ داخليباید د   د 

واښ سره حالت پھ صورت کې، تاسو بھ پھ سمدستي او  د ژوند لھ 

ارجاع یو پرتھ پھ یوه روغتون کې بستر شي. پھ داسې قضیو کې، پھ 

 .یب ترسره روغتون داخل شئبیړنیو کلینیک طب

ھ چې  داخلي نھپالن روغتون  ھ پھ ھغھ  مخکې، تاسو بھ پھ عمومی تو

وونې ترالسھ کړي. پھ ھغي کي پھ  د روغتون لھ تاسو سره راوړي الر

ھ د شامل دي :عام تو

ي جان

 پلي

کھ تاسو د جراح د طرزالعمل او بې ھو تھ اړتیا لري،د
ولو ممکنھ روغتون کارکونکي بھ لھ تاسو سره د کړنالرې او لھ 

تنھ وشي چې د .خطرونو بلد وي سربٻره پر دې، تاسو بھ غو
 طرزالعمل یو لیکلي رضایت السلیک کړي۔
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تانو د تاج،  د شخصي روغتیا ساتنې لوازم، لکھ صابون، د وی

 برس، کریمو، خریلو اوزار

ون لپاره یو کتاب د وخت د لن

د اړتیا پھ صورتد لوستلو عینکي 

د موبایل تلیفون

ستاسو د روغتیا بیمھ کارت او د امکان تر پخوانیو ازموینې پایلھ یې ھٻر 

 .نھ کړئ



د بیړني روغتیایي خدمتونھ 
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واښ سره حالت یا بیړنیو روغتیایی حالت،  د ژوند پھ صورت کې لھ 
ھ کې. بیړنیو طبي  تاسو کولی شی چې پھلپاره د بیړن مرستې پھ ل

ولنې د روغتیایي  ینو د  مرستو کلینیکونو، چې پھ روغتونونو کې او پھ 
.مرکزونو کې پروت دی ترالسھ کړئ

 کلھ چې تھ د بیړنیو طبی مرستو پھ اغستو کي؟
ھ کٻد روغتیایي حالت پھ صورت کې  تاسو باید د بیړنیو طبي مرستو پھ ل

ونھ حاالتو یا  وا واښ سرھاو یا کیدای شي د مرګ  چې د ژوند د 

سختھ روغتیایي پایلو المل کھ تاسو باید خپل شخصي معالج لپاره انتظار 

:دا ډول شرایط دي .کوي

ر درد اپي سخت د   نا

اپي ستونزه تنفس یا لنډه  ساهنا

شمیر باندي د بیړني طبعي امداد تر السھ کولو لپاره  112پھ 

یلي فون  .ساعتونو کي رابطھ کولي شئ 24 کلھ چي تاسو 
ند کړئ ,وکړئ ر ھ چل شوي ورتھ  ,نو خپل زان  اوئي چي 
د ھغوي  .وک د مړستي اړیکھ لري او تاسو چرتھ ئي ,دي

یلي  .خبره ډیرا پھ ارام او ھوش سرا واورئ کلھ چي تاسو 
کھ چي ھغوي  ,فون بند کړئ یلي فون مصروف ما ساتئ،  نو 

ھ خبره کولي شي .تاسو سرا د بیړني 
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اپي د زړه تیزه درزه  نا

د شعور مزاحمتونھ

اپي معدې دردونھ نا

وخي  استفراغ یا د وینې خونړۍ او یا شول اودمٻزلپاره یې تور 

 پورې

ې او  ندو د سر خوږ، سره پھ لید یا شعور ممکنھ کان ر اپي نا

 اختالل

ند  ر ئد نا یدنھضبط او یا د بدن  میر و

ابي ستونريد بدن پھ ھره برخھ کي نا

فسي ستونزه سره شدید حساسیت تعامالت او د شعور اختالل

ٻډې خوږ او  اپي او غیر معمولي د  ې سره نا امیندواري 

 خونریزي

کور یا اراضي والدت

پونھ او وینې، چې نھ ودرول شي شدید 

زھر یت، ٻې ډوب کړي، برقي شاک، د د بدن ستر برخو سختې 

 سوزٻدنې

شاک ھایپوترمیا، تودوخھ

تودوخھ)، عالي تبھ چې تبھ کمولو درمل نھ شي کم شي  40(پورتھ 

ھ د شخص متاثره او چې پھ شدیده تو

اپي پھ چلن کې بدلونونھ، چې کوالی شي د ناروغ یا د شاوخوا  نا

  د خطر سبب شی
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تاسو یوازې د بیړنیو شرایطو پھ صورت کې د بیړنیو طبي 
د غیر عاجل  .دي مرستو د کلینیک د یوې معاینې مستحق

ر سره تماس ونیسئ او کھ  حالت، تاسو باید خپل شخصي ډاک
ای نھ دی پھ بیړنیو طبي مرستو کلینیک  .نھ شتون د ھغوی 

ان د تمویل ده تاسو نھ شي  .د ازموینې د غیر عاجل حالت د 
ھ اخلي شتھ راجع یا نسخې  کوالی د درمل تاسو پھ منظمھ تو

 .تر السھ کړي



و روغتیا د
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و د روغتیا د امیندوارۍ پر مھال او د والدت، مخنیوی د کشف او د  د 
والدي ناروغیو درملنھ او کرارولو تھ، قبضیت، ستونزې وروستھ د 

او د ساتنې کورن پالن جوړونې، عقامت د درملنې، روغتیایي خدمتونھ 
و د .پھ اړه د روغتیایي خدمتونو او د مشوری ورکولو شامل دي د 

ولنې د روغتیایي مرکزونو د نسایی، سره امتیاز  روغتیا لھ خوا د 
ینو روغنتون ترسره .شخصي کلینیکونو او پھ 

ھ د خپل شخصي نسایي پھ  سره د اجباري روغتیایي بیمې د ھرې 
ر د راجع کولو پرتھ چې د السرسي د  اکلو کې، خپلې شخصي معالج ډاک

پرتھ اجباري روغتیایي بیمې د حمل اړوندو خدمتونو کوالی .ھغې ده
تونکو، د حمل او د والدت، او د حمل د فسخې پھ  السرسی د پناه غو

.ترڅ کې د روغتیا

وقایوي مخنیوي

ولو 64او  20عمرونھ د   کلونو کې لھ اجباري د روغتیا بیمھ تر من د 

اکل نسایي ھر دری  و تھ د مخنیوي نسایي د ازموینې لھ خوا د خپلو 

د دې معاینې شامل دي د مخنیوي او د رحم د  .کالھ ترسره مستحق دي

نې، ترسره کې د ملي   ZORAعنق د سرطان د کشف کولو لپاره د پل

رام پھ چوکاټ کې. عمرونھ د  ې د خپلو  74او  65پرو کلونو تر من 

اکل نسایي د مخنیوي د ازموینې امکان وي، خو دوی اړ دي چې پھ 

اکلو لپاره  .خپلھ د 
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و پھ ھرو دوو کلونو کې د  69او  50عمرونھ د  کلونو تر من د 

ړو  ان میجن ای X-rayسینې د سرطان د کشف کولو لپاره د سینې د 

 .مستحق دي

خانداني منصوبھ بندي او د حمل
اکلو پھ اړه  تاسو کوالی شی د خپل نسایي د مالقات د مناسب د حمل د 

ھ. ( تاسو کوالی شئ د حمل د فورمو یو غوره کړي .کړي ساري پھ تو

ولیو او یا د ھورمون د حمل،  ، IUDکندوم، د زیږون کنترول لپاره د 

 )حاجز، د عقیم ھر ډول

روغتیا د امیندوارۍ او ماشوم د والدت پھ ترڅ کې
امیندواري

ي تر لسو د مخنیوي ازموینې او د امیندوارۍ پر مھال  ولي حاملھ 

د ستاسې د لومړۍ مخنیوي د  .دوه التراساوند ازموینو مستحق دي

پھ ھغھ صورت کې تاسو ناخوندي جنسي مقاربت درلود او تاسو 
ورئ نو  د امیندوارۍ خواھش نھ لرئ ژر تر ژره خپل نسایي و
ھغوی کوالی شي تاسو سره د بیړنیو حمل تجویز عاجل حمل 
کوالی شي د حمل د مخنیوي کھ تاسې ورتھ پھ ناخوندي جنسي 

 .ساعتونو کې واخلي 72مقاربت وروستھ د لومړي 
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اکلو لپاره ژر تر ژره وکئ چي پھ تاسو کشف وشي چي  ازموینې د 

د دې معاینې پھ ترڅ کې، تاسو بھ ستاسو د نسایي  .تاسو حاملھ شوي ئي

 او یا طبي نرس سره مشوره کوي او د ازموینې او د اندازه کولو راشي،

تاسو تھ  .چې دا بھ معلومھ کړي چې آیا تاسو او ستاسو ماشوم صحت دي

بھ ھم موضوعاتو لکھ خواړه، د فزیکي فعالیت او سالم ژوند د امیندوارۍ 

د لومړي مخنیوي د ازموینې پھ ترڅ کې، تاسو بھ  .پر مھال خبرې کړي

چې د خپل د امیندوارۍ پرمخت بھ د  د مورن کتابچھ تر السھ کوی،

 او تاسو تھ اړتیا لري چې دا لھ تاسو سره وساتي ولو معلوماتو لرونکی

ولو وختونو کي  .پھ امیدوارۍ پھ مھال 

ولنې د روغتیایي مرکزونو او روغتونونو دي د ا میندوارۍ پھ لومړیو د 

او د چمتووالي لپاره د والدت د حمل پھ وروستیو کې پھ ترڅ کې روغ 

د دغو زده کړو دي زیږنتون  .ژوند پھ اړه د تور زده کړو وړیا سازمان

یو مور او پالر تھ پھ نوم وون ي او د  ھ چې دا ډول زده  .وون رن

ډون د امک سلوینیائکړو پھ  اناتو ستاسو د ژبھ معموال، د ستاسو د 

 .نسایي او یا د روغتیا ادارې سره مشوره کوي

د ماشوم پیدائش
و پھ زٻږنتون روغتونونو سره تضمین روغتیایي  پھ سلوینیا کي، د 

د والدت   .خدمتونو، د درد د مرستې او د مرستو د زٻږون ورکړي والدت

و زیات پاتې ارونکو د درې ور  .شي وروستھ، تاسو بھ پھ روغتون کې د 
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یزو ماشوم د نرسن او  پھ دغھ موده کې، دوی بھ تاسو تھ مشوره پھ بنس

نې پھ ترڅ کې، تاسو  .شیدو ورکړي پھ والدي روغتون کې ستاسې د استو

خھ لیدنھ تر السھ کړي ری او خپلوانو   .کولی شئ ستاسو د ژوند مل

اکلي نسایي معاینھ  د زٻږون پر شپږ اون وروستھ، چې تاسو تھ د خپل 

مستحق دي. د دې معاینې پھ ترڅ کې، تاسو بھ د راتلونکې مناسب حمل 

اکنې پھ اړه  .امکان او د 

تل شوې امیندوارۍ ناغو
تنې سره  تل شوې امیندوارۍ پھ صورت کې، دا ستاسو د غو پھ د ناغو

خھ زیات اونیو نھ  ;سم فسخ شي ھ ھم، د حمل کوالی شي لھ لسو  کھ 

خھ  .دوام ې  ړې کمی ان کھ د امیندوارۍ د دې د حمل د پاې تھ نور، د 

تل شوې امیندوارۍ پھ صورت کې، تاسو  .تلونکي دوام کوي پھ د ناغو

.يباید د خپل نسایي سره اړیکھ لر

ری شي کوالی چې د زیږون  پھ سلوینیا، ستاسو د ژوند مل
رو پھ موجود  ولو زیږنتون کې د زٻږون پر مھال د مل وي. تر 

تنھ ھم  تنھ او یو شمٻر زده کړو غو شتون کې د وړو پیسو غو
د پلرونو د زٻږون د چمتو کولو پھ. کھ تاسو غواړئ چې ستاسو 
ری د زٻږون پر مھال حاضر دی، چې پھ والدي  د ژوند مل

ای کې چې تاسو بھ د زیږون شي مخکې مواف  قې تھ.روغتون 



د لیونتوب روغتیایي خدمتونو 
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ستونزو او تشوشات پھ صورت کې، تاسو د سائکالوجسټ د لیونتوب 
ولنې .مړستھ ھم تر السھ کولي شئ ینو  لیونتوب خدمتونو دي پھ 

روغتونونو او پھ خصوصي رواني ,روغتیایي مرکزونو کي موجود دي
ر لھ خوا معاینھ شي د مراجعې .کلینیکونو کي تاسو تھ د یو لیونتوب  ډاک

ر تھ اړتیا  .نھ لريخپل شخصي ډاک

باندي رابطھ وکړئ  112د سخت ذھني پریشاني پھ صورت کې،پھ 
 .مړستي لپاره نفسیاتي ھسپتال کي ننھ ننھ نفسیاتي کلینک تھ



و پاملرنھ د غا



33 

و  وانانو لپاره  د غا د ماشومانو او نوو 
پاملرنھ

ھغھ خپل زان تھ د  کالو نھ ئي عمر ستر وي  19چي د  ,ھر یو ماشوم 

وانانو  .واخي ډاکتر نیولي شي ر د ماشومانو او نوو  ونو ډاک د غا

ي سینتر کي ناست ويپھ  لپاره  ونو کلینک او  ,کمیون ي د غا وون د 

ونو کلینک رعایت سرا دي ونو یو د  .زاتي د غا ماشومان ھر کال د غا

ي  وون مخنیوي د ازموینې مستحق دي تر ھغھ وختھ پورې لومړني 

یو تھ د خپلو لومړي او دریم کال او د  .بشپړ شي وون دوی د ثانوي 

ومړي او دریم کال تھ د مخنیوي د ازموینې پوھنتون د زده کړو د ل

میاشتو پھ عمر د خپل لومړي  12نھ تر  6ستاسو د ماشوم د  .مستحق دي

ونو د ازموینې مستحق دي  لومړی د ازموینې لپاره .د مخنیوي د غا

اکلو لپاره ي او زده کوونکو د آزموینو کې د  .تاسې باید د  وون د 

ي پھ چوکاټ کې  ي یا د پوھن .تنظیم شوي ديوون

ونو پاملرنھ لویانو لپاره د غا

سره د اجباري د روغتیا بیمھ پھ ھغھ اشخاص کوالی شي خپل شخصي 

اکئ ونو و ولنې د روغتیایي مرکزونو یا لھ امتیاز  .غا ونو د  د غا

ای شوي دي ولو د  .شخصي کلینیکونو پر  اجباري روغتیایي بیمې د 

ښ نھ، ونو د خدمتونو تر پو ھ بھ تاسو تھ اړتیا لري یو  غا پھ دې تو
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ان او یا د متممو د روغتیا بیمھ انتظام بیمھ اشخاصو تھ د  .شمٻر یې د 

ونو او خولې د جوف پھ ھر کال کې یو د ازموینې سره د خپل  غا

ونو حق لري  .انتخاب د غا

پھ ھغھ صورت کې چې تاسو د خپل کار د ساعتونو نھ پرتھ د 
ونو لھ املھ د ونو د بیړنیو کلینیک او  غا یو بیړني، لطفا د غا

ینو روغتیایي ادارو پھ  و د بیړنیو طبي مرستو، د  د غا
پھ شپھ وخت عالج  .چوکاټ کې چې د تنظیم سره اړیکھ تھ اړتیا

ھ د یوه اضافي مالیو ورکړي  .تاسو بھ پھ عمومی تو



دوایاني درمل
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تجویز کړي، تاسو باید د خپل نژدې کھ ستاسو معالج ستاسو تھ درمل 
ای کې چې  درملتون، د نسخې او د خپلې روغتیا د بیمې کارت واخلي 

کھ تاسو یو بالغ یي او تاسو یوازې .تاسو بھ د ھغو درمل ترالسھ کړي
تاسو بھ د ,پرتھ بشپړونکو روغتیایي بیمې اجباري روغتیایي بیمې لري

.ان د د فنډ زیات درمل تھ اړتیا لري

ھ. پھ سلوینیا، تاسو تھ فقط یو شمٻر درمل تر السھ کړي (ساري پھ تو
ي، د وینی د لوړ فشار درمل، او نور) ر لھ نسخې. ان د خپل معالج ډاک

وخي، او یو شمٻر درمل ھ. لپاره پھ درملنھ کې لږ، او یا د  (ساري پھ تو
.تاسو کوالی شي لھ نسخې پرتھ واخلينور درمل)

ھ د درملو تھ اړتیا لري او دا بھر کار د  کھ تاسو پھ عاجلھ تو
درملتونونھ ساعتونو کې ده، تاسو باید د بیړنیو درملتون ستاسو 

ار او یا پھ نږدې اړوي  پھ 



ور تماسونھ
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 112 :.یلي فون  :بیړن طبي مرستې

 01 :.یلي فون ,الجوبالجانھ  ,7 زالوسکا : بیړني کلینک الجوبالجانھ

5224 646 

 02 :.یلي فون ,مریبور ,ulica 5 الجوبالجسکا :ایمجنسي سنتر مریبور

3211 534 

وانانو د بیړن طبي مرستې د  –الجوبالجانھ  :ماشومانو او نوو 

یلي  ,الجوبالجانھ  ,9 یلي فون کوا ,سینتر  صحت پاملرنھ کمیونتي سینتر

 888 4723 01 :.فون

:مرستھ پھ ذھني پریشاني

 :.یلي فون ,الجوبالجانھ  ,4 نجیسوا ,ایمرجنسي سائنتریکس کلینک

ام ) 3.00 او  صحر  8.00 ترمین ) 670 4750 01  ما

ل روغتیا ,راشئ کلینک تھ  ,Grablovičeva 44b ,سینتر  مین

ام او شپي ) پھ دي) 900 5874 01 :.یلي فون ,الجوبالجانھ   ما

112 5872 01 :.یلي فون ,الجوبالجانھ  ,48 سینتر 

ري ,میلبور سینتر  پوھنتون    ,Ob železnici 30 ,شعبھ د سئچ

 133 3211 02 :.یلي فون ,میلبور

 ,Begunje 55, Begunje na Gorenjskem ,بیجونجي ھسپتال

  200 5335 04 :.یلي فون

 02 :.یلي فون ,Ptujska cesta 33, Ormož ,بیجونجي ھسپتال

ام) 3.00 او صحر 10.00 ترمین ) 100 7415 ما
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Vojnik ریک ھسپتال یلي  ,Celjska cesta 37, Vojnik ,ساچئ

 100 7800 03 :.فون

Idrija  ریک ھسپتال یلي  ,Pot sv. Antona 49, Idrija ,ساچئ

 400 3734 05 :.فون

Idrija ریک ھسپتال  05 :.یلي فون ,Idrija ,8 کوسوویلووا  ,ساچئ

3722 200

 :پیدائش ھسپتال

یلي  ,الجوبالجانھ  ,Šlajmerjeva 4 ,الجوبالجانھ پیدائش ھسپتال

 004 5226 01 ,222 5226 01 :.فون

 ,Ljubljanska ulica 5 ,شعبھ ,میلبور سینتر  پوھنتون کلینکل

 178 3212 02 :.یلي فون ,میلبور

Kranj gynaecology اوobstetrics ھسپتال, Kidričeva ul. 

38a, Kranj, 800 2082 04 :.یلي فون

Jesenice general شعبھ د ,ھسپتالgynaecology 

 5868 04 :.یلي فون ,obstetrics, Titova 112, Jeseniceاو

321, 04 5868 322 

Postojna ھسپتال, Obstetrics, Prečna 4, Postojna,  یلي

 489 7264 05 ,720 7000 05 :.فون

Izola general ھسپتال, Division of gynaecology 

000 6606 05 :.یلي فون ,obstetrics, Polje 40, Izolaاو
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Dr. Franc Derganc general ھسپتال Nova Gorica,  شعبھ د 

gynaecology اوobstetrics, Ul. padlih borcev 13a, 

Šempeter pri Novi Gorici, 000 3301 05 :.یلي فون

Novo mesto general شعبھ د  ,ھسپتالgynaecology 

 07 :.یلي فون ,obstetrics, Šmiheljska 1, Novo mestoاو

3916 203

Trbovlje general شعبھ د  ,ھسپتالgynaecology 

 03 :.یلي فون ,obstetrics, Rudarska cesta 9, Trbovljeاو

5652 500

Brežice general شعبھ د  ,ھسپتالgynaecology 

 07 :.یلي فون ,obstetrics, Černeličeva 15, Brežiceاو

4668 145

Celje general شعبھ د  ,ھسپتال gynaecology اوobstetrics, 

Oblakova 5, Celje, 338 4233 03 :.یلي فون

Slovenj Gradec general شعبھ د  ,ھسپتال gynaecology 

یلي  ,obstetrics, Gosposvetska 3, Slovenj Gradecاو

400 8823 02 :.فون

Murska Sobota general شعبھ د  ,ھسپتال gynaecology 

 obstetrics, RAKIČAN Ul. dr. Vrbnjaka 6, Murskaاو

Sobota, 100 5123 02 :.یلي فون
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dr. Jože Potrč general ھسپتال Ptuj,  شعبھ د gynaecology 

 749 02 :.یلي فون ,obstetrics, Potrčeva cesta 23, Ptujاو

14 00

ونو   :بیړانيغا

, Metelkova 9 نې د ول ي د  یای ت ز روغ مرک

Ljubljana 718 4723 01 :.یلي فون ,الجوبالجانھ

 Maribor سینتر  میلبور کمیونتي ھیلتکئر, Ulica Kneza Koclja 

633 2356 02 :.یلي فون ,میلبور ,10

:کلینک د بیمھ نھ بغیر پرو بونو  

 Ljubljana الجوبالجانھ  پرو بونو کلینک, Mislejeva 3, 

010 4372 01 :.یلي فون ,الجوبالجانھ 

ي  یلي  ,Dellavallejeva ulica 3, Koper ,سینتر  کوپر کمیون

212 6647 05 :.فون

رین سینتر   ,in Nova Gorica, Bidovčeva ulica 2-4 ھیومین

Nova Gorica, 102 818 070 :.یلي فون

(Nadškofijska Karitas Maribor), Strossmayerjeva 15, 

Maribor, 350 080 059 :.یلي فون

رني ډیتا  سلوویني چیمبر اف پیرا میک   :(اود رابطي د بی

zbor.si/Mre%C5%BEalekarn/De%C5%BE-http://www.lek

urnelekarne/tabid/81/Default.aspx
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تي ادول ن سو س مو د) مھاجر او ي رھن ف توب ړی ن م د تو س مر :(د

WAHA رنیشنل  ;الجوبالجانھ ,Savska cesta 3a ,ھیلتکیئر ;ان

619 401 41 00386 :یلي فون

IOM Slovenija, Dunajska cesta 5,  یلي فون ;الجوبالجانھ: 

; www.iom.int00386 1 434 7351;  

یوت ي   ,KROG, Ulica Hermana Potočnika 17 انس

 :mail ;619 401 41 00386:لي فونی ;الجوبالجانھ 

krog.si-www.zavodkrog.si; -info@zavod 

تي ادول سو ن س پاره مؤ ي د ل ون ان و د وي ق لومات ز د مع  مرک

(PIC), یلي فونMetelkova 6  040 :یلي فون ;الجوبالجانھ 

www.pic.si504 626; 
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م یرنھ  یاد
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