فارسی و دری

پاسخگوی شما

Farsi/

پاسخگوی شما در موارد اورژانسی
•روزها   :مطب پزشک در موارد اورژانس پاسخگو می باشد .لطفآ قبال ازساعات کار مطب پزشک
مطلع شوید.اغلب مطبهای پزشکان ظهرها تعطیل می باشند .
•شب ها    :از ساعت شش بعد از ظهر وروزهای  تعطیل وایام اخرهفته مراکز پزشکی تحت
شماره تلفن  ۱۱۶۱۱۷در خدمت شما می باشند.لطفآ صرفا در موارد اورژانسی پزشکی یا در
صورتی که قادر به صبر کردن تا روز بعد یا اولین روز کاری نمی باشید با شماره مذکورتماس
حاصل فرمایید.
:اطالعات مددکاراجتماعی شما

اطالعات برای پناهندگان
:اطالعات مراقبت پزشکی برای پناهندگان در حوزه گیسن

آقای/خانم      :
:شماره تلفن :
اطالعات تماس تیم پناهندگی حوزه گیسن
Team Asyl der Kreisverwaltung
Landkreis Gießen
Riversplatz 1 - 9
35394 Gießen
Phone: 0641 9390-0
Fax:
0641 9390-9154
E-Mail: asyl@lkgi.de

.لطفآ با توجه به تراکم زیاد کاری همکاران ,جهت پاسخگویی صبورباشید

خدمات پزشکی شامل:
 بانوان باردار طی. تمامی درمانهای ضروری را دریافت می کنید,•شما در موارد حاد پزشکی و درد
 تحت نظارت پزشک قرار میگیرند, دوران   بارداری و پس از وضع حمل
 اولین مرجع پاسخگوی شما در آلمان می باشد, مطب پزشک خانواده,در موارد پزشکی.•
بدون گواهی.  شما نیازمند گواهی درمان (فرم ضمیمه) می باشید, •در صورت مراجه به پزشک
خدمات درمانی مقدور  نمی باشد. ارایه, درمان
•ارایه دارو فقط در داروخانه میسرمی باشد و اکثر داروها فقط توسط پزشک قابل تجویز می
 هزینه قسمتی یا تمام هزینه دارو توسط بیمارپرداخت می, در مورد برخی از داروها.باشند
 بایستی توسط بیمار پرداخت, هزینه داروهایی که بدون نسخه پزشک خریداری میشود.شود
شود
 جهت خرید دارو می توانید به هر داروخانه   ایی، •پس از دریافت نسخه دارو توسط پزشک
 توسط بیمار پرداخت میشود,هزینه بخشی از داروهای خاص.مراجعه کنید
 پزشک خانواده شمارا در، •در صورت نیاز به درمان در بیمارستان یا توسط پزشک متخصص
ارجاع شما به بیمارستان را انجام، روند اموراداری، جریان خواهد گذاشت و پزشک مربوطه
.خواهد  داد
   پزشک معالج  یا.مستقیما به بیمارستان مراجعه نکنید، •لطفآ بدون هماهنگی با پزشک خانواده
 مسیول ارجاع شما به بیمارستان میباشد، پزشک اورژانس،اضطراری.در موارد
Kostenträger:
Kreisausschuss des Landkreises Gießen
- Fachdienst SozialesRiversplatz 1-9
35394 Gießen
KV-Nr.: 41828
Tel.-Nr.: 0641 9390-9826

Krankenbehandlungsschein
zur Vorlage beim Hausarzt
für Leistungsberechtigte nach § 4
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)

Gültig:

Wichtige Hinweise für den Arzt. Sollten diese Hinweise nicht beachtet
werden, ist eine Übernahme der entstandenen Kosten ausgeschlossen.

Landkreis Gießen
Der Kreisausschuss
- Fachdienst Soziales Im Auftrag

____________________
Unterschrift

Für den/die nebengenannte/n Leistungsberechtigte/n werden gemäß § 4 AsylbLG nur die unbedingt notwendigen Behandlungskosten
übernommen, sofern die Behandlung akuter
Erkrankungen und Schmerzzustände erforderlich ist und keinen Aufschub duldet. Dies gilt
auch für die Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln. Hier gelten die vorgesehenen
Einschränkungen der gesetzlichen Krankenkassen. Darüber hinausgehende Behandlungsund Verordnungsmaßnahmen (auch die Versorgung mit Heilmitteln) bedürfen einer vorherigen Genehmigung durch den Kostenträger
Krankenhauseinweisungen bedürfen, abgesehen von Notfällen, der vorherigen Zustimmung des Kostenträgers. Einweisungen sollten
in die Krankenhäuser mit Grundversorgung im
Landkreis Gießen erfolgen.
Sollte die Behandlung oder Durchführung
bestimmter Untersuchungen durch einen
anderen Arzt notwendig sein, hat der erstbehandelnde Arzt für Allgemeinmedizin die Notwendigkeit zu bescheinigen und einen
Überweisungsschein
mit dem Hinweis „AsylblG“ auszustellen.
Transportkosten (Taxi etc.) werden nur in
medizinisch begründeten Ausnahmefällen
übernommen. Ungünstige Verkehrsbedingungen allein rechtfertigen nicht die Ausstellung
einer ärztlichen Transportanweisung.

Bitte beachten!

Für die Erbringung der Leistungen
durch niedergelassene Ärzte besteht
Anspruch auf Vergütung gemäß der
Vereinbarungen der Kassenärzte und
Kassenzahnärzte mit der AOK-Hessen,
den Betriebskrankenkassen, der
Innungskrankenkasse und der landwirtschaftlichen Krankenkasse (vgl. § 4
Abs. 3 AsylbLG i.V.m. § 72 Abs. 2 SGB
V wonach die zuständige Behörde
bestimmt, welcher Vertrag Anwendung
findet.)
Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich
nur über die kassenärztliche Vereinigung.
Dieser Behandlungsschein gilt nur
mit der Unterschrift des Leistungsträgers.

Von der Zuzahlung für
Arznei-, Verband- und
Heilmittel befreit.

Nur gültig mit
Vorlage eines
amtlichen
Ausweisdokumentes

لطفآ در صورت بیماری
مددکار اجتمایی یا حوزه اداری تیم پناهندگان را مطلع نموده و سپس فرم درمانی را تحویل, ابتدا
.بگیرید
 ابتدا مددکار اجتمایی یا حوزه اداری تیم پناهندگان،در صورت نیاز به مترجم جهت مراجعه به دکتر
را مطلع نمایید
لطفآ جهت آگاهی از لیست.با فرم درمانی به نزدیکترین پزشک خانواده مراجعه کنید
 به مددکار اجتمائی تان مراجعه کنید،پزشکان محل  زندگیتان
تحت درمان و سایر مراقبتهای پزشکی قرار،  توسط پزشک خانواده،سپس شما در مطب پزشک
خواهید گرفت

