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دفترچه راهنمای مهاجران هامبورگ

این راهنما طبیعتًا باید بتواند به شما برای سردرآوردن
از نظام بهداشتی آملان کمک کند.

هدف ما این است که شما بتوانید به سرعت از کمک مناسب بهره مند شوید.

در این دفترچه، اطالعاتی در خصوص
J بیمه درمانی

J بیمه مراقبت های پرستاری
J و مراقبت های بهداشتی در اختیارتان قرار می گیرند.

به عالوه برای تعیین وقت نزد پزشک، راهنمایی می شوید.

ما در منت زیر صرفًا از فرم مذکر استفاده کرده ایم 
[ که البته در زبان فارسی تفاوتی نمی کند]
به این ترتیب خواندن منت آسان تر می شود.

اما منظور ما در تمام منت، هم زنان و هم مردان هستند.

مراقبت های بهداشتی در آملان

توجه
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شما از خدمات درمانی که به آن نیاز دارید برخوردار می شوید.
و شرکت بیمه مواردی مانند

J هزینه درمانی پزشک
J هزینه درمانی بیمارستان

J و داروهای ضروری را پرداخت می کند.

شما از خدمات درمانی که به آن نیاز دارید برخوردار می شوید.
مهم نیست هر چند وقت یکبار به درمان نیاز دارید.

حق بیمه شما یک میزان ثابت است.

سقف بیمه شما بر اساس میزان درآمد ماهیانه شما معین می شود.
اگر به کار اشتغال داشته باشید، حق بیمه مستقیمًا از حقوق شما کسر می شود.

پرداخت نیمی از حق بیمه به عهده کارفرماست.

در صورت نداشنت اشتغال، دولت حق بیمه شما را
تا زمانی که دوباره کار پیدا کنید، پرداخت می کند.

وظایف شرکت های بیمه درمانی

در آملان هر شخصی ملزم به داشنت بیمه درمانی است.

به بیمه درمانی (Krankenversicherung)، بیمه
(Krankenkasse) هم گفته می شود.

این را قانون تعیین می کند و به بیمه اجباری موسوم است.

بیشتر افراد در آملان تحت پوشش یکی از بیمه های دولتی هستند.
بیمه های دولتی متعددی وجود دارند.

هر شرکت بیمه دولتی مسئول آن است که
J اعضای تحت پوشش سالمت بمانند

J وضعیت سالمتی اعضای خود را ارتقاء بخشد
J اعضای تحت پوشش، پس از بیماری
J دوباره به وضعیت سالمتی بازگردند.

همه اعضاء حق دارند از خدمات درمانی که به آن نیاز دارند بهره مند شوند.
بعضی افراد بیشتر مریض می شوند و برخی کمتر.

برخی افراد به داروهای گرانقیمت نیاز دارند.
در حالی که برخی دیگر به ندرت به دارو نیاز دارند.

بیمه درمانی دولتی بر اساس اصولی عمل می کند.
اعضای بیمه برای هم هستند.

 به عبارت دیگر : اعضاء با هم همبستگی دارند.
با همه اعضای تحت بیمه یکسان برخورد می شود.

بیمه درمانی دولتی یک جامعه هم-بسته است.

عملکرد بیمه دولتی به شکل زیر است :

بیمه درمانی در آملان
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اغلب مردم در آملان تحت پوشش بیمه های دولتی قرار دارند.
همه بیمه های دولتی به اعضای خود خدمات یکسانی ارائه می دهند.

برای مثال هزینه
 J درمانی پزشک

J یا هزینه درمانی بیمارستان.

برخی از شرکت های بیمه خدمات دیگری نیز ارائه می دهند.
برای نمونه پرداخت هزینه های پیشگیری از بیماری ها.

حق بیمه در شرکت های بیمه دولتی یکسان نیست.
در آملان شرکت های بیمه متعددی وجود دارد.

اطالعات بیشتر در این باره در اینترنت قابل جستجو است.
و یا می توانید از دفاتر بیمه کسب اطالع کنید.

مقایسه خدمات شرکت های مختلف با یکدیگر کار آسانی نیست.
شاید برای این کار به یک مترجم نیاز داشته باشید.

عضویت در بیمه های خصوصی تنها برای کسانی امکان پذیر است که
درآمد باالیی ( حداقل ۵۷۶۰۰ یورو ) داشته باشند.

در بیمه های خصوصی حق بیمه هر فرد با فرد دیگر متفاوت است.

میزان حق بیمه بر مبنای
 J سن

J وضعیت سالمت فرد تعیین می شود.

بیمه درمانی دولتی

شرکت های بیمه خصوصی

با ورود به هامبورگ، تحت پوشش بیمه درمانی
شرکت (AOK Bremen/Bremerhaven) قرار می گیرید.

 این شرکت بیمه تنها ۱۵ ماه نخست پس از ورود 
شما به هامبورگ را پوشش می دهد.

پس از آن باید شرکت بیمه دیگری برای خود انتخاب کنید.

دو نوع بیمه درمانی وجود دارد.
بیمه درمانی دولتی و بیمه درمانی خصوصی.

انتخاب شرکت بیمه درمانی .۱

.۲

توجه
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هنگام مراجعه به مطب پزشک باید کارت بیمه خود را به همراه داشته باشید.
پزشک اطالعات مربوط به شما و علت درمان را ثبت می کند.

پزشک معالج هزینه درمان شما را مستقیمآ با شرکت بیمه حساب می کند.

پس از عضویت در یک شرکت بیمه ، کارت بیمه الکترونیکی دریافت می کنید.
به این کارت، کارت بیمه گفته می شود.

روی این کارت عکس فرد بیمه  شده مالحظه می شود.
همچنین کارت مجهز به یک حافظه الکترونیکی است.

این کارت فقط برای استفاده شما و فرزندان زیر ۱۵ سال شما معتبر است.
پشت کارت را باید امضاء کنید. کارت بیمه را باید همیشه به همراه داشت.

اطالعات شخصی فرد بر روی این کارت ذخیره شده اند.
برای مثال :

کارت بیمه

J نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت
J تاریخ تولد

J نام شرکت بیمه
J شماره بیمه درمانی

توجه
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در آملان بیمار در انتخاب پزشک آزاد است.
ابتدا یک پزشک خانواده جستجو کنید.

ترجیحًا نزدیک به محل زندگی.
پزشک خانواده، پزشک عمومی است.

یعنی : او مسئولیت کلیه مشکالت پزشکی شما را به عهده دارد.
پس هنگام بیماری، ابتدا همیشه به پزشک خانواده مراجعه نمایید.

پزشک خانواده، در صورت لزوم شما را به پزشک متخصص ارجاع می دهد.
در این صورت پزشک یک گواهی پر شده به شما می دهد.

به این گواهی Überweisung می گویند.

 پزشک متخصص پزشکی است که دارای تخصص در یکی
از شاخه های پزشکی باشد.

در صورت داشنت مشکالت زیر باید به پزشک متخصص مراجعه کنید :
J برای مشکالت دندان و دهان مستقیمًا به دندانپزشک مراجعه نمایید.

J برای سؤال در خصوص بارداری، زایمان و مشکالت زنان به
J پزشک زنان مراجعه نمایید.

J در صورت بیماری فرزند، مستقیمًا به پزشک متخصص
J اطفال مراجعه کنید.

شرکت بیمه، هزینه های درمانی هر پزشک را پرداخت می کند.

هنگام بیماری به کدام پزشک می توان
مراجعه کرد؟ 

وقت گرفنت از پزشک
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چطور می توان از پزشک وقت قبلی گرفت؟ چطور خود را برای وقت مالقات با پزشک آماده کنید؟

قبل ازمراجعه به پزشک باید وقت قبلی بگیرید.
می توانید تلفنی و یا با مراجعه مستقیم به

مطب پزشک وقت بگیرید.

تعیین وقت به معنی یک توافق قطعی است.
باید به این قرار متعهد بود.

 باید به موقع در روز و ساعت تعیین
شده در مطب حضور یابید.

گاهی الزم می شود مدتی انتظار بکشید.
پزشک برای شما وقت کافی می گذارد.

 اگر نمی توانید در وقت مقرر در مطب
پزشک حاضر شوید، از قبل اطالع دهید.
در این صورت می توانید وقت دیگری بگیرید.

از دوشنبه تا جمعه می توان به پزشک مراجعه کرد.
مطب پزشکان روزهای شنبه و یکشنیه تعطیل است.

اگر آخر هفته به پزشک نیاز دارید، با پزشکان 
اورژانس تماس بگیرید.

 در هامبورگ شماره پزشکان اورژانس

 (040) 116 117
 و یا به بیمارستان مراجعه کنید. به ویژه

در موارد اورژانس.
یا اگر شب هنگام به پزشک نیاز دارید.

برای اطالع بیشتر در این باره به
صفحات ۱۶ و ۱۷ مراجعه کنید.

 پزشک شما به برخی اطالعات مهم درباره
شما نیاز دارد.
یادداشت کنید :

 J حالتان چطور است؟
J در کدام ناحیه درد دارید؟

J چه سؤاالتی دارید؟
J چه داروهایی مصرف می کنید؟

J آیا به داروهای خاصی حساسیت دارید؟
J آخرین بار کی به پزشک مراجعه کردید؟

J به کدام پزشک مراجعه کردید؟

اگر به حد کافی به آلمانی تسلط ندارید :
 J قبل از مراجعه به مطب پزشک پرس و جو کنید
J که آیا کسی آنجا به زبان شما صحبت می کند

 J ببینید : چه کسی می تواند شما را در مراجعه به
J پزشک همراهی کند؟

این شخص باید با شما آشنایی کامل داشته باشد.
این شخص باید به آملانی تسلط داشته باشد.

توجه داشته باشید :
که کودکان برای این کار همیشه مناسب نیستند.

شاید به وجود یک مترجم نیاز باشد.
مترجم رایگان نیز وجود دارد.

در این باره
 J از اقامتگاه خود

 J یا کالس زبان آلمانی کسب اطالع کنید.

است.
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لطفًا هنگام مراجعه :
 J کارت سالمتی 

J (Gesundheitskarte) خود

 J و سؤاالت خود درباره بیماریتان
J را به همراه بیاورید.

ممکن است مدارک پزشکی دیگری نیز
داشته باشید.

آن ها را نیز به همراه بیاورید.

برای مثال :
 J گواهی پزشک خانواده

(Überweisung) J

 J مدارک پزشکی مربوط به سوابق بیماری
 J کارت واکسیناسیون

 J کارت آلرژی
 J عکس رادیوگرافی

آیا دارویی مصرف می کنید؟ پس داروهایتان
را نیز به همراه داشته باشید.

هیچ مانعی ندارد اگر فردی بزرگسال
را با خود به همراه ببرید.

این فرد می تواند برای شما ترجمه کند.
با این کار اطمینان می یابید که توضیحات

پزشک را متوجه می شوید.

هنگام مراجعه به پزشک باید چه چیز به همراه داشته باشید؟
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در اولین مراجعه، باید پرسشنامه ای را تکمیل کنید.
مثاًل باید اشاره کنید چه بیماری هایی دارید و آیا به آلژی مبتال هستید.

در اتاق درمان از شما علت مراجعه پرسیده می شود.

توجه : لطفًا راحت در مورد مشکالتتان صحبت کنید.
به همه سؤاالت با صداقت پاسخ دهید.

زیرا پزشک تنها در این صورت می تواند به شما واقعًا کمک کند.

در آلمان همه پزشکان موظف به حفظ محرمانه اطالعات شما هستند.

یعنی :
آنچه به پزشک می گویید باید نزد وی محرمانه بماند.

پزشک اجازه ندارد با کسی درباره بیماری شماصحبت کند.

ممکن است پزشک پس از شنیدن توضیجات، شما را معاینه بدنی کند.
و شاید الزم باشد لباستان را درآورید.

 درمان به چه صورت انجام
می شود؟

توجه
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ممکن است به مصرف دارو نیاز داشته باشید.
در این صورت پزشک برای شما نسخه می نویسد.

نسخه به این شکل است :

داروها در نسخه نوشته می شوند.
پزشک در مورد داروها به شما توضیح می دهد.
بهتر است دستورات پزشک را یادداشت کنید تا

فراموشتان نشود.
خیلی مهم است که داروهایتان را صحیح مصرف کنید.
اگر موردی برایتان واضح نبود، از پزشک سؤال کنید.

برای تهیه دارو به داروخانه بروید.
این عالمِت داروخانه است :

نسخه را به داروخانه بدهید.
و دارو را تحویل بگیرید.

اگر سؤالی داشتید، کارکنان داروخانه
به شما کمک خواهند کرد.

بعضی از داروها را می توان بدون نسخه خرید.
برای مثال قرص مسکن برای دردهای خفیف.

دقت داشته باشید :
کودکان اجازه ندارند بدون نظارت شما

دارو مصرف کنند.

برای تهیه اغلب داروها باید ۵ یورو پرداخت کنید.
این سهم شما برای تهیه دارو است.

که به اضافه بهاء (Zuzahlung) معروف است.
این مبلغی است که عالوه بر سهم بیمه،

به شرکت بیمه خود پرداخت می کنید.
اما شاید بتوانید خود را قبل از خرید
دارو، از پرداخت این وجه معاف کنید.
برای معافیت، باید درخواست بدهید.

برای اطالع بیشتر در این باره به صفحه ۱۵ رجوع کنید.

داروهای آملان خیلی خوب اثر می کنند.
فقط از داروهایی که پزشک تجویز کرده استفاده کنید.

بیشتر از مقدار مورد نیاز دارو مصرف نکنید.
و همینطور کمتر از مقدار مورد نیاز.

اگر دارویی به شما نمی سازد، مطلب را با پزشک
درمیان بگذارید.

دارو از کجا می توان دارو تهیه کرد؟

توجه



22 23

ممکن است به مصرف مقدار زیادی دارو نیاز داشته باشید. مثاًل :
 J چون به شدت بیمار هستید یا

 J درد شدیدی دارید.

که این برایتان هزینه زیادی در بر خواهد داشت.
ممکن است بودجه کافی برای پرداخت اضافه بهای دارو نداشته باشید.

در این صورت می توانید برای معافیت از پرداخت اضافه بهاء
درخواست بدهید.

درخواست را باید به شرکت بیمه خود تسلیم کنید.

به این ترتیب که :
قبض پرداخت همه داروها و سایر چیزهایی که پزشک

برایتان تجویز کرده را جمع آوری کنید.
و سپس به شرکت بیمه خود مراجعه کنید.

در صورت تأیید درخواست توسط شرکت بیمه، دیگر
نیازی به پرداخت اضافه بهاء نخواهید داشت.

و به این ترتیب از پرداخت اضافه بهاء معاف می شوید.

 دادن درخواست برای معافیت از
پرداخت وجه دارو
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مراقبت های پزشکی

در آلمان امکان انجام معایناتی وجود دارد که به تشخیص زودهنگام بیماری و درمان آن کمک می کنند.
و این به مراقبت های پزشکی (Gesundheits-Vorsorge) معروف است.

بسیاری از این خدمات برای شما و خانواده اتان به طور رایگان انجام می شوند.
در این رابطه با پزشک خود مشورت نمایید.

خدمات رایگان مراقبت های پزشکی شامل موارد زیر است :

تا ۱۸

 
۱۴/۱۳ 

 

بارداری

تا ۶

U1 - U9تا ۶

معاینه بار 
دندانپزشک توسط 

 
سالیانه معاینه 

 
هفتم ماه ششم/ 

تشخیصی معاینه   بار 

بار سونوگرافی

تشخیص تست  بار 
(HIV) ایدز

 
معاینه بار 

نوع خدماتتناوبجنسیتسن ( به سال )

بیماری ها زودرس  تشخیص  برای     معاینه 
( که در دفترچه بهداشتی کودک ثبت می شود)

دهان بیماری های  تشخیص 
شماره ۱: ۳۰ تا ۴۲ ماهگی
شماره ۲: ۴۹ تا ۵۲ ماهگی
شماره ۳: ۶۰ تا ۷۲ ماهگی

دندان بیماری های  تشخیص  برای 

 
( دیابت ) قند  بیماری  تشخیص 

 
کالیمیدیا در دوران بارداری

در طول بارداری

در طول بارداری

سالمتی تشخیص  معاینه 

 
 
 

 
 

 
 
 

۳

۳

۱ 

۱ 

۱ 

۰

۰

 ۶

سن ( به سال )

تا ۲۵ سال

 
از ۳۰ سالگی

 
از ۳۵ سالگی

 
از ۳۵ سالگی

 از ۵۰ سالگی

 
از ۵۵ سالگی

از ۵۵ سالگی

از ۶۵ سالگی

از ۴۵ سالگی

از ۵۰ سالگی

تناوب

 
تشخیص سالیانه  تست 

 
سالیانه تست 

تشخیص 

 
هر ۲ سال یکبار

 
هر ۲ سال یکبار

 
هر ۲ سال یکبار

 
سالیانه تست 

هر ۱۰ سال یکبار

معاینه بار 
تشخیصی 

 
سالیانه تست 

هر ۲ سال یکبار

نوع خدمات

 
کالیمیدیا در دوران بارداری

سرطان تشخیص  تست 
زنان ) ( پزشک 

 
سالمتی تشخیص  معاینه 

پوست  تست سرطان 
پوست ) ( پزشک 

تست تشخیص سرطان روده بزرگ

تست تشخیص سرطان روده بزرگ

تست تشخیص سرطان روده بزرگ
((Darmspiegelung) کولونوسکوپی)

آئورت شکمی آنوریسم 

سرطان تشخیص 

پستان تشخیص سرطان  تست 
زنان ) ( پزشک 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

جنسیت

۱ 
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 در آلمان تلقیح واکسن برای پیشگیری از بیماری های
مختلفی توصیه می شود.

برخی از واکسن ها نیاز به تکرار دارند.
و تنها در این صورت تأثیر دارند.

تزریق واکسن اختیاری و رایگان است.
واکسیناسیون به ویژه برای کودکان الزم است.

در این رابطه با پزشک خود مشورت نمایید.

پس از تلقیح اولین نوبت واکسن، از پزشک خود
کارت واکسن دریافت می کنید.

و همچنین کودک شما.
از کارت واکسن به خوبی نگهداری کنید.

همچنین از کارت واکسن اعضای خانواده.
نوبت های بعدی واکسیناسیون نیز در این کارت ثبت می شوند.

کارت واکسن به این شکل است :

واکسیناسیون
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بیمه مراقبت های پرستاری هزینه پرستاری و مراقبت های روزمره را تقبل می کند.
برخی افراد به کمک زیادی نیاز دارند، و برخی دیگر به کمک کمتری.
 (Pflegebedürftigkeit) میزان نیاز به دریافت مراقبت پرستاری

به ۵ درجه تقسیم می شود.
با افزایش میزان نیاز به دریافت کمک، درجه دریافت مراقبت پرستاری

نیز افزایش می یابد.
این درجه بندی توسط بخش پزشکی شرکت بیمه انجام می شود.

در صورت نیاز به دریافت کمک ۳ امکان وجود دارد :
 J بستگان یا همسایگان پرستاری از فرد را در

J خانه به عهده می گیرند
 J یک مددیار، پرستاری را عهده دار می شود

 J و یا فرد بیمار به مراکز پرستاری منتقل می شود.

خدمات بیمه مراقبت های پرستاری

بیمه مراقبت های پرستاری موارد مانند زیر را تقبل می کند :

بیمه مراقبت های پرستاری

 بسیاری از سالمندان و افراد بیمار و برخی از معلولین به پرستاری
و کمک در زندگی روزمره نیاز دارند.

به تنهایی از پس انجام امور خود بر نمی آیند.
از این رونیازمند پرستاری و مراقبت می باشند.

به همین دلیل بیمه مراقبت های پرستاری وجود دارد.
در آلمان داشتن بیمه مراقبت های پرستاری برای هر فرد اجباری است.
حق بیمه مراقبت های پرستاری همراه با بیمه درمانی پرداخت می شود.

: (Pflegegeld) کمک هزینه پرستاری 
 کمک هزینه پرستاری به کسانی پرداخت می شود

که توسط بستگان یا همسایگان مراقبت می شوند.

 کمک هزینه پرستاری حرفه ای
: (Pflegesachleistung)

 کمک هزینه پرستاری حرفه ای به افرادی تعلق می گیرد
که توسط مددیار از آن ها مراقبت به عمل می آید.

خدمات ویژٔه پرستاری در خانه :
شامل وسایل کمکی و کمک های فنی است.

وسایل کمکی مانند :
J دستکش یکبار مصرف

J مواد ضدعفونی کننده

وسایل فنی نظیر :
J تخت بیمارستانی ( قابل تنظیم )

J صندلی توالت
J وسایل کمکی برای راه رفتن

J روالتور

: (Vollstationäre Leistungen) کمک هزینه بستری
این کمک هزینه به کسانی تعلق می گیرد که در یکی از

مراکز پرستاری مورد مراقبت قرار می گیرند.
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دریافت کمک در صورت داشنت معلولیت

 آیا خودتان یا یکی از اعضای خانواده
دچار معلولیت هستید؟

در آلمان از افراد دارای معلولیت حمایت می شود:
این افراد کمک هزینه دریافت می کنند.

همچنین برای انجام امور روزمره خود
از دریافت کمک برخوردار می شوند.

کسب اطالع بیشتر در این باره
J بیمه درمانی و بیمه مراقبت های پرستاری از

J طریق مراکز مددکاری امکان پذیر است.

آخر هفته و روزهای تعطیل نمی توان به پزشک مراجعه کرد.

در صورت نیاز به پزشک در روزهای تعطیل ۴ امکان وجود دارد :

 J پزشکان اورژانس

 J مطب های اورژانس

 J بخش اورژانس بیمارستانی در نزدیکی تان

 J آمبوالنس ( در موارد اورژانس )

(Die Notfall-Praxis) مطب های اورژانس 
ساعات کار این مطب ها

از دوشنبه تا جمعه :

چهارشنبه ها :

آخرهفته / روزهای تعطیل :

نشانی :

Farmsen مطب اورژانس 
Berner Heerweg 124

22159 Hamburg

Altona مطب اورژانس 
Streesemannstraße 54 

22769 Hamburg

موارد اورژانس

دادن درخواست برای معافیت از پرداخت وجه دارو

(Der ärztliche Bereitschaftsdienst) پزشکان اورژانس  
  دسترسی به این پزشکان از طریق شماره تلفن

در هامبورگ امکان پذیر است.

ا ۱۹ الی ۲۴

 ا ۱۳ الی ۲۴ ا

ا ۷ صبح الی ۲۴ 

 مشاوره مراقبت پرستاری
(Pflegeberatung)

افراد نیازمند پرستاری و نیز بستگان آن ها
می توانند در زمینه خدمات بیمه مراقبت های

پرستاری مشاوره کنند.
مشاوره رایگان است.

در صورت لزوم، مشاور به منزل شما می آید.

کسب اطالع بیشتر در این باره از
(Pflege-Stützpunkte) طریق مراکز مددکاری J

J بیمه درمانی و بیمه مراقبت های پرستاری.
J امکان پذیر است.

این مراکز در نقاط مختلف هامبورگ وجود دارند.

(040) 116 117
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همچنین می توان به بیمارستان مراجعه کرد.

 J ابتدا به بخش پذیرش اورژانس مراجعه نمایید.

 J کارت بیمه و کارت شناسایی خود را نشان دهید.

J و در اتاق انتظار بمانید تا نوبت شما شود.
 

ممکن است به شدت بیمار باشید و نتوانید به تنهایی به بیمارستان بروید.
در این صورت برای فرستادن آمبوالنس تماس بگیرید.

آمبوالنس ( در موارد اورژانس )
به فوریت های پزشکی باید هر چه سریعتر رسیدگی شود.

نمونه های از موارد اورژانس :

 J تصادف سخت

 J بیماری های مهلک

 J مسمومیت

(Rettungswagen) در موارد اورژانس فورًا به آمبوالنس  
زنگ بزنید. شماره تلفن آمبوالنس : 112

در تماس تلفنی باید به سؤال های زیر پاسخ دهید :

J نام و نام خانوادگی

J کجا هستید؟

J مشکل چیست

J حال شما یا فرد بیمار چطور است؟

بخش اورژانس بیمارستان

112

موارد اورژانس
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