
  

  صحت در ژنيو

 

هستيد؟ آيا راجع به صحت و دسترسی به مراقبت  Hospice généralايد و يکی از ذينفعان آيا به تازگی وارد ژنيو شده
  سؤالی داريد؟

  دهد.اين سند جواب سواالت ذيل را به شما می

 1 .شبکه مراقبت پناهندگی  

 2 .کند؟میطور کار شبکه مراقبت پناهندگی چی  

 3 .در حاالت عاجل چه بايد کرد؟  

 4 .اگر طفلتان مريض باشد، چه بايد کرد؟  

 5 .طور دواهای تجويز شده توسط داکتر را دريافت کنيم؟چی  

 6 .طور به خدمات طب دندان دسترسی پيدا کنيم؟چی  

 7 .طور عينک تهيه کنيم؟ چی  

 8 . مصارف طبی که بايد بپردازيد چی هستند؟  

 9 . افتد؟صورت تصادم چه اتفاقی میدر  
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  . شبکه مراقبت پناهندگی1

  ايد.بيمه شده Swiss Risk & Care SAبيمه صحی در سويس اجباری است. شما با يک طرح بيمه صحی ذريعه 

 

تان يک تصديقيه بيمه صحی موقت را به شما داد. برای دسترسی به مراقبت، به رسان اجتماعیهنگام ورود شما، کمک
  اين بيمه ضرورت خواهيد داشت.

 

تداوی صحی شما در چوکات يک شبکه مراقبت انجام خواهد شد، به اين معنی که به شما يک داکتر مراقبت اوليه، يا از 
   ) يا از مجموعه داکتران خصوصی متصل به شبکه، اختصاص خواهد يافت.PSMپروگرام مهاجران سنته (

 PharmAsileشود بايد از يک دواخانه عضو شبکه ای اوليه برای شما تجويز میهدواهايی که توسط اين داکتر مراقبت

  تهيه شود.

های اوليه شخصی شما را کند و نام داکتر مراقبتکند، شما را رهنمايی مینرسی که در هنگام ورود با شما مالقات می
  گويد.به شما می

 

  با نرس يا داکترتان در ميان بگذاريد.توانيد با اطمينان خاطر هر مشکل فزيکی يا روانی را می

  کند؟طور کار می. شبکه مراقبت پناهندگی چی2

  برای کالنساالن:

های اوليه که به آنها اختصاص داده شده است و نه با داکتر ديگری مشوره کنند. در کالنساالن بايد با داکتر مراقبت
  داده خواهد شد.» اعالن تفويض اختيار«شود و به او میصورت صالحديد داکتر، مريض به متخصص ارجاع داده 

های اوليه تان با متخصص مشوره کنيد. شما در کدام شرايطی نبايد بدون ارايه اعالن تفويض اختيار از داکتر مراقبت
  متخصص نسايی والدی يا داکتر چشم از اين قاعده مستثنی استند.

   برای اطفال صغير:

توانند با داکتر مورد نظرشان [متخصص اطفال، های اوليه ندارند. آنها میيين داکتر مراقبتاطفال صغير ضرورتی به تع
  ] مشوره کنند.(Programme santé jeunes)شفاخانه اطفال يا طرح صحت نوجوانان 

  برای دسترسی به مراقبت، بايد موارد ذيل را تهيه کنيد:

  مجوز نوع[مجوز اقامت تان N ،F ،S  ياB  يا تصديق خروج با تاخير)attestation de délai de départ ( برای

  ]. کمک عاجل

  کارت بيمه صحیSwiss Risk & Care SA )يا تصديقيه موقت ارايه شده در هنگام ورود .(  

  تان به تماس شويد.رسان اجتماعی يا مدير مالی و اداریاگر کارت شما مفقود يا دزديده شد، بايد با کمک

  حاالت عاجل چه بايد کرد؟. در 3

  ايد:اگر در يک مرکز زندگی جمعی اسکان داده شده

  توانيد با نرسی از ، می)توانيد مدتی صبر کندکه می(راجع به يک حالت عاجل نسبیProgramme Santé migrants 

(PSM) در محل به تماس شويد يا به داکتر مراقبتهای اوليه خود مراجعه کنيد .  
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 عاجال با تيم در محل به تماس شويد تا شما را رهنمايی کنند )توانيد منتظر بمانيدکه نمی(ت عاجل واقعی راجع به يک حال ،

  . ترين واسطه ترنسپورت را پيشنهاد کنندو مناسب

  شوندو آمبوالنس به تماس می 144در حاالت عاجل و حياتی، تيم در محل با نمبر .  

  اگر مسکن شخصی داريد:

 بايد ذريعه )توانيد مدتی صبر کنيدکه می(سبی در يک حالت عاجل ن ،Programme santé migrants (PSM ( يا با

  . تان به تماس شويدهای اوليهمراجعه به مطب يا کلنيک خصوصی داکتر، با داکتر مراقبت

  رت در اين شرايطترين واسطه ترنسپو، بايد با استفاده از مناسب)توانيد منتظر بمانيدکه نمی(در يک حالت عاجل واقعی :

  . مراجعه کنيد) HUG(به بخش عاجل شفاخانه پوهنتون ژنيو ) برای بازپرداخت، رسيد بگيريد(ترنسپورت عامه يا تکسی 

  و آمبوالنس به تماس شويد 144صرف در حاالت عاجل و حياتی، با نمبر .  

اين کار وجود داشته باشد و يا حالت عاجل مراقب باشيد! صرف بايد زمانی با آمبوالنس به تماس شويد که دليلی برای 
  شود.تواند به اين معنی باشد که مصرف از شما دريافت میو حياتی باشد. سوء استفاده از اين سرويس می

  . اگر طفلتان مريض باشد، چه بايد کرد؟4

  تماس شويد.يا متخصص اطفال ارجاع دهنده به  Programme Santé migrants (PSM)توانيد با يک نرس از می

اگر حالت عاجل است، با تيم در محل به تماس شويد تا شما را رهنمايی کنند. اطفال به بخش عاجل اطفال فرستاده 
  شوند.می

(ترجمانی شده به چهارده زبان) مشاوره و معلوماتی را حت طفل شما) (ص “la santé de votre enfant”بروشور 
 Bonjour) را در ويب سايت HUGدهد. اين بروشور شفاخانه پوهنتون ژنيو (راجع به مراقبت از طفل شما ارايه می

Genève .خواهيد يافت  

  ):HUGهای شفاخانه پوهنتون ژنيو (اپليکيشن

  اپليکيشنMon enfant est malade )راجع به مراقبت از طفل مريض يا مجروح توصيه ) طفل من مريض است

  . کندمی

  اپليکيشن بخش عاجل اطفالInfokids رساند تصميم بگيريد که آيا مريضی طفلتان ضرورت به مشوره به شما مساعی می

  . دارد يا خير

  طور دواهای تجويز شده توسط داکتر را دريافت کنيم؟. چی5

  برای دريافت دواهای خود:

 

 بايد نسخه کتبی داشته باشيد .  
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 ای در لست شما صرف بايد به دواخانهPharmAsile رسان اجتماعی خود ارايه شده است مراجعه کنيدکه توسط کمک .

  . ای را انتخاب کرديد، هميشه بايد به همان دواخانه برويدوقتی دواخانه

  نوع مجوز [و مجوز اقامت تان ) يا تصديقيه موقت(بايد کارت بيمه صحیN ،F ،S اي B وج تاخيری يا تصديق خر

)attestation de délai de départ (را ارايه کنيد] برای کمک عاجل .  

مراقب باشيد! بايد برای کدام دوايی که توسط داکتر تجويز نشده است يا داکترتان آن را "برای تداوی شما ضروری" 
  داند، مصارف آن را بپردازيد.نمی

  کنيم؟طور به خدمات طب دندان دسترسی پيدا . چی6

داريد که بستگی به  Hospice Généralهای طب دندان، شما ضرورت به ضمانت طب دندان از برای دريافت مراقبت

ً برای دريافت ضمانت، به کارمند حمايت Hospice Généralتأييديه  مراجعه  Hospice généralتان در دارد. لطفا

  کنيد.

 

  طور عينک تهيه کنيم؟. چی7

 Hospiceداريد که بستگی به تأييديه  Hospice Généralضرورت به ضمانت اوپتيک از برای دريافت عينک، 

Général .دارد. لطفاً برای دريافت ضمانت، به کارمند حمايت اجتماعی/مديريتی خود مراجعه کنيد  

 

  مصارفی که بايد بپردازيد چه استند؟ .8

ات طبی دريافت کرديد، آن را پرداخت نکنيد و شود. اگر بل خدماداره می Hospice généralمصارف طبی توسط 

  عاجال آن را برای کارمند حمايت خود ارسال کنيد.

  شود.فرانک برای شما اينوايس می 50.00در صورت از دست دادن يک نوبت مالقات، مبلغ 

تا از پرداخت  ساعت قبل اطالع دهيد ٢۴توانيد در يک نوبت مالقات طبی اشتراک کنيد، بايد مراقب باشيد! اگر نمی
  مصرف برای نوبت از دست رفته جلوگيری کنيد.

اتفاقی می9 فتد؟. در صورت تصادم چه     ا

را مکمل نماييد تا » راپور حادثه«تان، شما بيمه شده ايد، اما بايد در صورت وقوع حادثات تحت پوشش بيمه صحی
وظيفه استيد، بيمه حادثات کارفرمای شما مصارف مصارف ايجاد شده توسط بيمه بازپرداخت شود. اگر در حال انجام 

  دهد.همه تداوی را پوشش می

   در همه موارد، مکمل نمودن عاجل پرسشنامه راپور حادثه برای بيمه شما مهم است.


