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 اهداف محتويات روش انجام لوازم مورد نياز
 زمان

 )دقيقه(
  ورود )نوار چسب کاغذی، قلم(شرکت کنندگان نام خود را روی برچسب بنويسند   نوار چسب کاغذی قلم،

و بحث و ی معرف 
های پزشکی در آلمان کنندگان، آنها درباره مراقبتمعرفی، انتظارات شرکت گفتگو

 دانند؟چه چيزهايی می

 

 مد گويیخوش آ
 و شناختن يکديگر  معرفی شرکت کنندگان

5 

 پوستر

 
 دادن اطالعات

 

 معرفی طرح کلی.1
 معرفی و ارائه بروشور.2
 چارچوب قانونی.3
 پزشکیمراقبت .4

 أدر کشور مبد تا سالمت کامل بيماریاز تبادل نظر درباره مسير  4.1
 در آلمان کامل تا سالمت بيماری مسير ازتبادل نظر درباره  4.2
 نحوه ويزيت دکتر در کشور مبدأ 4.3
 نحوه ويزيت دکتر در آلمان 4.4
 داروخانه 4.5

 ها و جلوگيریبيماری داليل بروز.5
 پيام برای خانه.6
 

 معرفی برنامه زمانی کارگاه آموزشی -1

1 

 طرح کلی با يکديگر توزيع بروشورها و بررسی معرفی بروشور بروشور
 معرفی و ارائه بروشور.2

 بکار بردن بروشوراستفاده، درک و 
3 

 AOKتوضيح دادن کارت   دادن اطالعات AOKکارت بيمه 

 گواهی مجوز 

 حق قانونی برای معالجه 

 معالجه رايگان 

 مراقبت پزشکی اوليه 

 آزاد بودن برای انتخاب دکتر 

  خود را انتخاب  بيمه سالمتماه بودن در آلمان شما بايد  15بعد از
 )!AOK Hamburgبعنوان مثال (کنيد و قرارداد ببنديد 

 

 چارچوب قانونی.3
کنندگان اطالعاتی درباره حقوق شرکت

 .کنندقانونيشان درباره معالجه شدن دريافت می

5 

 AsylbLG §4 مزايا در صورت مريض شدن، بارداری و زايمان 
 مريضی حاد 

 درد حاد و شديد  معالجه توسط دارو و پانسمان، معيارهای ضروری برای دوره نقاهت، بهبود يا تسکين بيماری 

 52 ,47§§: واکسيناسيون مطابق قانون Abs. 1 Satz 1 Social Welfare Law XII  

  توسط بيمه سالمت پوشش داده شده است واکسيناسيون)STIKO را ببينيد( 
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  شود که به داليل پزشکی تأخير در انجام آن ممکن هزينه تعويض دندان يا گذاشتن دندان مصنوعی فقط درصورتی پرداخت می
 .نباشد

  شوددرمان دندان فقط در صورت درد يا مريضی حاد و يا به داليل پزشکی انجام می.  ت پزشکی و مامايی، دارويی، پانسمان، درمانخدما: در حال تولد و بعد از آن دران باردار، مادران و فرزندانما 

  معاينه اوليه و چک آپ در بدو ورود 

   جلوگيری(معاينه خردساالن و جوانان(   های دارويی و پزشکی هزينه پرداخت کنيدشما نبايد برای صورتحساب. 
 بحث و گفتگو 

 کنند؟در کشور مبدأ مردم اگر بيمار شوند به کجا مراجعه می :سوال

 پزشکیمراقبت .4
تا  بيماریاز تبادل نظر درباره مسير  4.1

 در کشور مبدأ مراقبت پزشکی سالمت کامل و
10 

 نمودار
 
 
 
 

 کنيم؟ما در آلمان اگر مشکل سالمتی داشتيم به کجا مراجعه می: دادن اطالعات دادن اطالعات
 توضيح نمودار

 :با توجه به ستون قرمز، توضيح دهيد
 112  112سوال درباره خط  5: اورژانسیتماس فقط در صورت شرايط 

  116117(خط اضطراری اورژانس پزشک عمومی اولويت اول تماس با (
 .باشندهای جراحی اضطراری رايگان میعمل  .باشدو يا مراجعه به بيمارستان توسط خودتان می

تبادل نظر درباره مسير از بيماری تا  4.2
 در آلمانکامل سالمت 

 
15 

 بحث و گفتگو نمودار

 ويزيت دکتر در کشور مبدأ چگونه است؟ نحوه

 نحوه ويزيت دکتر در کشور مبدأ 4.3
 

 
 

 BMGبروشور 
 

TIP-DOC  برای
 دهندهآموزش

 
 بروشور 

 نحوه ويزيت پزشک در آلمان چگونه است؟  دادن اطالعات
 چگونه يک پزشک را پيدا کنم؟: معاينات پزشکی .1
پزشکان را به همراه  (Kassenärztliche Vereinigung)ها انجمن پزشک -

 . زبان آنها ليست کرده است
گرفتن يک قرار مالقات ممکن است سخت . گرفتن قرار مالقات به موقع. 2

 .لغو يا فيکس شوداين قرار مالقات بايد از قبل . باشد
 :مدارک مهم. 3
 مجوز درمان/  AOKکارت بيمه  -
 ها و آلرژیکارت مخصوص حساسيت -
 کارت واکسيناسيون -
 پاسپورت مادر -
 نامه دکتر، بررسی اجمالی دارويی -
 هاکتابچه معاينات بچه -
 مترجم. 4
 )برگه تشخيص بيماری( TIP DOC: مفيد. 5
 )محرمانه. (گويدپزشک درباره روند معالجه به هيچکس چيزی نمی. 6

 نحوه ويزيت دکتر در آلمان 4.4
 

10 
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 ويزيت پزشکی
 ايد؟ مشکل حاد چه چيزی است؟ محل درد، التهاب و يا آسيب کجاست؟هايی قبال داشتهچه بيماری                :تاريخچه

 )اشعه ايکس، سونوگرافی و غيره(معاينات فيزيکی، معاينات فنی :     معاينه و تشخيص
 سرما، حمامهايی برای چگونگی گذراندن دوره نقاهت، مانند استراحت، خواب، تغذيه، گرما، توصيه:                  درمان

 .بايد توسط خودتان پرداخت شود: توسط بيمه سالمت پرداخت خواهد شد، عدم نياز به نسخه پزشکی: نيازمند نسخه پزشکی: دارويی                          
 بندی، بانداژ، عصا، ويلچيرزخم: های فنیکمک                          
 ، کار درمانی، گفتار درمانی، روان درمانیفيزيوتراپی                          

 

 : اطالعات درباره مراکز مشاوره در هامبورگ
مشاوره اعتياد و : ناشناس، تماس با مشاور و مشاوره درباره مواد مخدرتست رايگان ايدز، :  Altona - (CASABLANCA)جنسی در -های مقاربتیمرکز مشاوره ايدز و بيماری

 5 با قرار مالقات قبلی ترکی، کردی، انگليسی و ايتاليايیهمينطور وهای آلمانی، روسی، اسپانيايی گرفتن اطالعات به زبان

اغلب داروها فقط در . شوددر آلمان داروها فقط در داروخانه فروخته می دادن اطالعات بروشور
 .صورت ارائه نسخه پزشک قابل فروش هستند

 مراجعه به داروخانه 4.5

 

 :اين مطالب را توضيح دهيد با استفاده از جدول زمانی دادن اطالعات 
 های وجود داشته از قبلبيماری -الف
 های در مسير فراربيماری -ب
 های به وجود آمده در آلمانبيماری -ج

اطالعات درباره داليل معالجه شدن و اهميت 
 هاجلوگيری از بيماری

5 

های های قلبی يا بيماریبيماریهای مزمن مثل ديابت، فشار خون، آسم، بيماری( اند و نيازمند درمان بيشتر هستند شدههايی که در کشور مبدأ تشخيص داده بيماری -الف
اگر شما در کشور خودتان دچار بيماری عفونی . )يا اختالالت روانی مزمن) جنگ، شکنجه، خشونت جنسی(های جسمی عفونی مثل ايدز، سل، ديفتری، هپاتيت و يا آسيب

 .ها ممکن است نادر باشندايد، برای پزشکان آلمانی تشخيص آن ممکن است سخت باشد زيرا اينجا اين بيماریشده
انفجار، تعقيب و گريز، (های جسمی اسهال، آسيب) ايدز، سل، ديفتری، هپاتيت(های عفونی ها، صدمات، سرمازدگی، سوءتغذيه، بيماریزخم: های در مسير فراربيماری -ب

  )خشونت جنسی
های متفاوت ، عفونت)ها و حشرات موذیريسک بسيار باالی پخش شدن ميکروب( ازدحام بيش از حد : های پناهندگیهای مبتال شده در آلمان خصوصا در کمپبيماری -ج

  )تغذيه و آب و هوا ( مشکالت سازگاری های کشور مبدأ مثل آنفالنزا، از عفونت

 

نظراتشان را بازگو همه افراد نقطه  
 . کنندمی

دهندگان پيام برای خانه را آموزش
 .دهندتوضيح می

 :پيام برای خانه
 . های پزشکی در آلمان بسيار خوب استمراقبت

 .شما از حق قانونی برای معالجه برخورداريد
 !راه درست را برای معالجه انتخاب کنيد

 .باشيدماه شما بايد يک بيمه سالمت داشته  15بعد از 

 پيام برای خانه

3 

  خداحافظی تشکر کردن و خداحافظی  
 


