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پناهندگان عموما در هنگام ورود به آملان حتت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار ندارند .حتی پناهندگانی که دارای اجازه
اقامت و یا اجازه اقامت موقت هستند بالفاصله حتت پوشش کامل خدمات درمانی معمول بیمه قرار منی گریند .درخواست
دریافت خدمات درمانی کامل ،مانند آن چه شهروندان آملانی دریافت می منایند ،پس از حداقل چهار سال اقامت در آملان
در ) (§ AsylbLG, § 6 AsylbLG 4امکان پذیر است .مراقبت از بیماران در قانون رفاه اجتماعی برای پناهجویان
نظر گرفته شده است .بر این اساس پناهجویان دارای اجازه اقامت ،افرادی که دارای اجازه اقامت موقت هستند و یا هنوز
پرونده پناهندگی آنان در جریان است ،در چهار سال اول از خدمات زیر هبرمند می شوند:

•
•
•
•

خدمات درمانی) ،دندان( پزشکی و یا خدمات ویژه در صورت بروز درد شدید و یا ابتال به بیماری های حاد
هتیه دندان مصنوعی در صورتی که فورا و حتما مورد نیاز باشد
خدمات در زمان بارداری و زامیان :خدمات درمانی در هنگام مراجعه به پزشک و بیمارستان ،متامی آزمایشات
زشکی الزم برای مادر و فرزند ،خدمات هنگام زامیان و دارو
خدمات درمانی „ویژه“ ،که جهت درمان فرد ضروری هستند ،مانند :پرداخت اضافه هزینه تغذیه ویژه در مورد

بیماری های خاص ،خدمات توان خبشی ،فیزیوتراپی.
حتت پوشش هیچ گونه بیمه خدمات درمانی قرار منی ) (Sans Papiersافرادی که فاقد مدارک اقامت معترب باشند
گریند .استثنا :خدمات درمانی اورژانسی اجتناب ناپذیری که در بیمارستان ارایه می شوند .در این موارد پزشکان معاجل
موظف به رازداری هستند ،به این معنی که اطالعات مربوط به حمل زندگی فرد نباید افشا شوند.
درخواست دریافت برگه درمان فهرست موارد مورد نیاز

فﺕ
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شود.




س از چه

فﺕ

پس از چهار سال دریافت خدمات درمانی بر اساس قانون خدمات پناهجویان ،پناهندگان حق دارند از خدمات بند 2
هبرمند شوند .این به این معنی است که :افراد مشمول ،از خدمات درمانی یکسان با شهروندان آملانی  AsylbLGقانون
دریافت می منایند و جمازند مستقیما به پزشک مراجعه کنند .اداره ) (egKبرخوردار می شوند .افراد مشمول ،کارت بیمه
خدمات اجتماعی درخواست کارت بیمه و هزینه بیمه را بر عهده می گرید.
توجه :خدمات مراقبتی را منی توان مستقیما استفاده منود .این خدمات باید ابتدا توسط اداره خدمات اجتماعی تایید شوند.
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