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 = زبان های دیگر+ ،

 رو = رویس،

مراکز مشاوره

 فا = فاریس،

 عر = عرن،
ان = انگلییس
و یا میجم آن وجود دارد

 موسسه/ مرکز

زبان

لینک

Antidiskriminierungsstelle des Bundes

 عر/ ان

Berliner Aids-Hilfe

+ /  رو/  عر/ ان

Deutsche Aids-Hilfe

ان

Gladt e. V.
Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und
Migrant_innen e. V.
Lara – Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an
Frauen
Lesbenberatung e. V. / LesMigras

+ / ترگ/  عر/ ان
+ /  رو/  فا/  عر/ ان

www.antidiskriminier
ungsstelle.de
www.berlinaidshilfe.de/
www.aidshilfe.de/ber
atungdiskriminierung
gladt.de/
https://www.kubberlin.org/
lara-berlin.de/

LSVD Berlin-Brandenburg / Miles

+ /  رو/  فا/  عر/ ان

MUT - Traumahilfe für Männer*

+ /  فا/  عر/ ان

Quarteera e. V.

رو

ReachOut

+ /  فا/  عر/ ان

Schwulenberatung Berlin,
Antidiskriminierungsprojekt StandUp

 رو/  فا/  عر/ ان

Schwulenberatung Berlin, Fachstelle für LSBTI*
Geflüchtete

+ /  رو/  فا/  عر/ ان

Sonntags-Club e. V.

+ /  رو/ ان

Tauwetter e. V.

+ /  رو/  عر/ ان

TBB – Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg e. V.

+ / ان

TrIQ e. V., Projekt „TIN und Flucht“

+ /  رو/  فا/  عر/ ان

Zentrum Überleben

+ / ان

+ /  رو/  فا/  عر/ ان
+ /  رو/  فا/  عر/ ان

lesbenberatungberlin.de;
lesmigras.de
berlin.lsvd.de/projekt
e/miles/
mut-traumahilfe.de/
http://www.quarteer
a.de/
www.reachoutberlin.
de/
https://schwulenbera
tungberlin.de/wirhelfen/antidiskrimini
erung/
https://schwulenbera
tungberlin.de/angeb
ote/queer-refugees/
www.sonntagsclub.de/
www.tauwetter.de/d
e/
tbb-berlin.de/
http://www.transinte
rqueer.org/themen/t
in-refugees/
www.ueberleben.org
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در این مورد میخواهم صحبت بکنم:






ضمی/هویت/چجوری صدا زده بشم
بیماری های قبیل
آلرژی
این دارو ها را در حال حارص مرصف یمکنم
به این مدارک نیاز دارم /باید با خودم بیم

این رو باید بدونم:









فرایند تشخیص و درمان چگونه است؟
کدوم یک از این مراحل بصورت انفرادی مهم هستند؟
این چه بیماری هست؟ و هدف از درمان ج هست؟
بدون درمان و یا تاخی در درمان چه تاثیی میتواند داشته باشد؟
چه اثرات و عالئم خایص دارد؟
آیا عوارض جانت و یا خطری هم با این درمان وجود دارد؟
آیا راه درمان دیگری هم وجود دارد؟
چه تجربه ای با افراد ال ج ن ن دارید؟

این رو میخواهم  /این چتی هست که نیاز دارم:




چه چیی را نمیخواهم نشان بدهم؟ „من نمیخواهم در این مورد صحبت بکنم“
اگر کار به آنجا برسد  ،من میوم…
من یمتوانم هر لحظه بروم!

یک سی اطالعات و منابع مفید
در اینجا نکان گفته شده ،که چگونه میتوان کمک دریافت کت .در اینجا فقط ما تمرکز را روی برلی گذاشته ایم .برای کل
کشور ،مراکز مشاوره برای افراد ال ج ن ن را در لینک زیر میتوان پیدا کت:
www.regenbogenportal.de/

در اینجا یک پایگاه داده ای از مراکز مشاوره متعلق به مرکز فدرال ضد تبعیض وجود دارد:
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/wir-beraten-sie/wir-beraten-sie-node.html

در اینجا نکان در مورد حق دریافت خدمات بهداشت درمان:
http://gesundheit-gefluechtete.info/leistungsanspruch-und-umfang-%c2%a7%c2%a7-4-6-asylblg/

در اینجا میتوان مشاوره حقوف دریافت کت:
https://www.rlc-berlin.org/
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حت اگر بعد از تجربه تبعیض احساس ناتوان میکت که در مقابلش اقدایم کت ،راه های مختلف هست که میتواند تو را
حمایت کند و کمیک باشد:









سیع کن با مراکز مشاوره تماس بگیی
ٔ
مراکز مشاوره میتوانند تو را در نوشی نامه برای شکایت کمک کنند .یا مشاور تو میتواند حت با مرکزی که در
آن اتفاق رخ داده است تماس بگید .آنها میتواند حت حمایت های قانون حقوف هم به تو ارائه دهند.
با دوست و آشنا و بستگانت هم در این مورد صحبت کن ،شاید آنها هم تجربیات مشابیه داشته باشند  ،و یا
یم تواند فقط به حرفهایت گوش کنند.
این اتفاق رو به ییک از دفاتر ضد تبعیض گزارش بده (حت بیشی اوقات به صورت آنالین هم امکان پذیر هست)،
تا از این طریق مشخص شود که چقدر افراد تحت تبعیض قرار میگیند.
یک شکایت بنویس
سیع کن حمایت قانون و حقوف دریافت کت و در صورت لزوم حت شکایت رسیم بکت
دریافت حمایت و کمک هم مهم است هم میتواند برایت خوب باشد ،ویل همیشه سیع کن که حد خود را
بدان و حواست به خودت باشد ،چون گایه که در بعض موارد حت در مشاوره هم میتواند تبعیض پیش بیاید.
مقابله و دفاع در برابر تبعیض میتواند همچنی به این معت باشد که تو از این طریق فعال میشوی (حت به
صورت سیایس) و یا اینکه پرونده خود را علت کت .این فعالیت را هم میتوان انجام دیه حت بدونه اینکه
خودت شخض ر
بایس که مورد تبعیض قرار گرفته.

اینجا میتوان مورد تبعیض که برایت پیش آمده را گزارش بدی:
https://schwulenberatungberlin.de/anti-diskriminierungs-tool/

اطالعات بیشت
جامعه ال ج ن ن

جامعه “ال ج ن ن” (لزبی ،گ ،دوجنسگرا ،ترنس ،بیناجنس) ) (LSBTI-Communityبرای تو جان باید باشد ،که تحت
حمایت قرار بگیی و کمک دریافت کت .در اینجا هم میتواند تبعیض پیش بیاد و مشکالن ش راهت پیدا بشه .اما بعض از
سازمان ها به طور اختصایص برای افرادی با سابقه مهاجرت و یا پناهندگ و ال ج ن ن هستند .حت ممکن است که تو
ندان که به این جامعه تعلق داری ،و یا تو تمایالت جنیس و جنسیت خود را حت با واژگان دیگری توصیف میکت .حت در
این صورت هم میتوان به این مراکز مراجعه کت و مشاوره دریافت کت.

چگونه میتوان خود را برای رفت پیش پزشک آماده کت.

پزشکان معموال ششان خییل شلوغ هست و وقت کیم دارند و گایه حت میتونه پیش بیاد که مشکیل که برای آن پیش پزشک
آمده بودی درست بهش پرداخته نشه .برای خودت یادداشت کن که چه چیی برایت مهم هست _ این را میتوان قبل از
رفی انجام بدیه.
در اینجا یک شی نکات است که میتواند برات مهم باشد.

االن حالم چطوره؟
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عاطف
فیییک
روج



مراکز مشاوره به ندرت میجم برای همرایه میتواند فراهم بکنند .اگر که جلسات متعدد و یا مرتب وجود دارد
که پیش پزشک و یا برای جلسات روان درمان باید بروی  ،آنها موظف هستند برای تو درخواست میجم
بدهند.

…وقت که بیماری تو با هویت جنیس تو ییک دانسته میشود؟
…وقت که بیماری تو با هویت جنسیت تو ییک دانسته میشود؟







خودت را ناراحت نکن  .براشون توضیح بده ،که زندگ جنیس تو یک موضوع شخض هست و این حرف که
زدند یک اتهام تبعیض آمی هست.
تذکر بده ،که اینجور سوال ها مناسب نیست ،و اگر حت الزم بود محل را ترک کن.
اگر در یک مطب به دلیل تبعیض نمیخوایه به درمان ادامه دیه ،درخواست کن که جای دیگری به تو توصیه
کنند که بتوان به آنجا بروی.
آنچه که به تو گفته شد را یادداشت کن  .اینجور انتسابات بی پزشک و بیمار نباید نادیده گرفته شود ،درست
این است که در مقابل آن اعیاض شود.
به یک مطب دیگر برو
به دنبال مشاوره بگرد

بعدش چه کار کنم؟
وقت در حی دریافت درمان و یا حت در همان ابتدا در قسمت پذیرش با تبعیض مواجه میشوی ،آسان نیست ،آن جوری
که میخوایه در آن موقعیت واکنش نشان دیه .تبعیض میتواند باعث شود در آن لحظه احساس ناتوان کت و آسیب زا
باشد و پیامد هان داشته باشد .برای همی مهم نیست که در آن لحظه نتوان آنجوری که میخوایه واکنش دیه .ما
میخواهیم به تو یک شی نکان رو بگوییم که میتواند برات کمیک باشد .حت اگر این نکته ها را نتوان به صورت یک به یک
در موقعیت که هست پیاده بکت .اگر تحت تبعیض قرار گرفت و یا ناظر اتفاق افتادن آن بودی ،کار هان هست که میتوان
معموال انجام بعدی:




مراقب خودت باش ،و حواست به خودت باشد .ببی در آن لحظه فکر میکت چگونه میتوان و میخوایه
واکنش دیه .تبعیض میتواند روزانه رخ دهد .میتواند آسیب دهنده باشد .اما واکنش نشان دادن و مقابله با آن
ر
بخیس به آدم دهد ،اما با این حال میتواند هم منجر به واکنش های تدافیع و
میتواند حس خوب و رهان
خشونت از سوی طرف مقابل هم شود.
سیع کن در ذهنت یک گز ر
اریس از این موضوع به خاطر بسپاری .این کمک یمکند که در صورن که مثال برای
شکایت و یا صحبت در مورد آن در مرکز مشاوره بتوان راحت تر اتفاق افتاده را به یاد بیاری.

سیع کن از سواالت زیر به عنوان راهنما استفاده کت:
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گ اتفاق افتاد؟ (تاری خ ،زمان ،مدت)
کجا اتفاق افتاد؟ (محل)
چه کسان در این حادثه دخیل بودند؟ (پزشکان ،پرستاران /کارکنان  ،شاهدان عیت)
چه اتفاف افتاد؟ (چه حرفهان زده شد ،چه اتفاقان رخ داد؟)
ج شد که اینجوری شد/در اون موقعیت چگونه واکنش دادی؟ (بعد از اون اتفاق چه اقدامان انجام دادی؟)
ج شد حس کردی که تبعیض بهت قائل شده؟

تبعیض
"تبعیض" ) (Diskriminierungبه زبان ساده  ،به این معت است که با تو بدتر و یا متفاوت با بقیه که همیک به دنبال
دریافت یک خدمات مشابه هستید ،رفتار شود.
این میتواند به دلیل وضعیت اقامت باشد ،و یا به دلیل هویت جنیست تو و یا گرایش جنیس باشد .دالیل دیگری هم وجود
ٔ
دارد  ،که چرا بعض افراد تحت تبعیض قرار میگیند :مثل (منسوب شدن) “منشا قویم ،ملیت ،زبان ،مذهب“ ،رنگ پست”
و یا نشانه های ظاهری ،طبق (وضعیت اجتمایع) ،سن ،معلولیت“.
(„ethnische Herkunft, Nationalität, Sprache, Religion, „Hautfarbe“ oder äußere Erscheinung,
)“Klasse (sozialer Status), Alter, Behinderung.
تبعیض به طور مثال میتواند هم مورد های دیگری باشد مثل ،تو به زبان که صحبت میکت خدمات دریافت نکت ،یا اصال
خدمان دریافت نکت ،نظری در مورد ظاهر خود دریافت کت ،با اسم اشتباه و یا ضمی نادرست صدا زده ر
بیس و یا اگر
خشونت فیییک و یا روج تجربه بکت.

چگونه میتوان تشخیص دیه که تحت تبعیض قرار گرفته ای یا نه
بعض از افراد روزانه آنقدر با موارد زیادی از تبعیض روبرو میشوند ،که دیگر اصال متوجه نمیشوند که تحت تبعیض قرار
گرفته اند .بعض از افراد بعض از تبعیض ها را جوری به صورت درون در خود مییزند که  ،خود شخص حت ارزش خود
را هم گایه پایی میاورد .پس اگر با تبعیض مواجهه میشوی واین برای تو واقیع است ،تو بهی است که ببیت که چگونه
میتوان با آن برخورد کت ،که مثال نیاز به حمایت داری برای این موضوع و یا میخوایه از آن چشم ر
پویس بکت .برای هر
حالت به طور یقی این امکان وجود دارد که با آن مقابله کت .تو خودت میتوان تصمیم بگیی که کدام راه برای تو بهی
است .
در اینجا دو مثال برایت آماده کرده ایم که تو در صورت پیش آمدن تبعیض چه کار میتوان بکت و از کجا میتوان تحت
حمایت قرار بگیی.

چه کار کنم ،وقت…؟
…وقت تحت درمان قرار نگیم؟
وقت مثال در یک مطب تحت درمان قرار نمیگیی ،میتونه دالیل زیادی داشته باشد :حرف تو را قبول ندارند ،جدی نمیگیند
ٔ
مه درمان تو را قبول نمیکنند ،مدرگ کم هست ،و یا کیس به زبان تو صحبت نمیکند.
تو را ،وضعیت بی
بسته به دلییل که تو مبت بر آن تحت درمان قرار نگیی ،میتوان…
به مشاوره مراجعه کت

بر حق خود برای درمان پا فشاری کت ،اگر درد حادی داری و یا رشایط اورژانیس هست ،باید تحت درمان قرار

بگیی.
گایه اوقات بهی است )در صورن که نیاز پزشیک که داری اضطراری نیست( به یک مطب پزشک مراجعه کت

که تو را جدی میگیند و آن چه که درخواست داری را دریافت میکت.
پزشکان را پیدا کن که به زبان که تو صحبت میکت هم صحبت میکنند .اگر در این مسی نیاز به کمک داری

میتوان به مراکز مشاوره ش بزن.
اگر دوست ،آشنان و یا شخص مورد اعتمادی که میشنایس را به همراه میتوان بیی که برایت ترجمه کند .حت

اگر بعض از پزشکان یمگویند که همراه راه نمیدهند ،توجیه نکن زیرا اجازه داری و این حق تو هست.
6

"پزشکان")(Ärzt*innen
به چه پزشیک باید مراجعه بکت ،بستیک به این دارد که چه مشکیل داری در حال حارص .اگر نمیدان دقیقا مشکل چیست،
بهیین کار این است که به پزشک خانواده و یا همان پزشک عمویم مراجعه کت .در آنجا بیماری و یا مشکیل که داری برریس
خواهد شد و تو را به متخصص مورد نیاز ارجاع خواهند داد که خدمات درمان الزم را دریافت کت.
"وقت مالقات")(Termine
خییل از مطب ها هنوز به صورت تلفت وقت مالقات میدهند .به همی دلیل میتواند کیم سخت باشد خییل وقت ها که
بتوان تماس برقرار کت و یا با شخض که به زبان تو صحبت یمکند تلفت ارتباط برقرار کت .به همی دلیل سیع کن به طور
مثال از دوست و یا آشنان کمک بگیی ،که میتواند به زبان که در مطب مورد نظر صحبت میشود با آنها تماس بگید .گایه
اوقات هم این امکان وجود دارد به صورت آنالین وقت مالقات گرفت.
"بیمارستان")(Krankenhaus
اینکه آیا تو در یک "بیمارستان" ) (Krankenhausباید "بسیی" ) (stationären Aufenthaltبشوی ،تصمییم است
ٔ
که دکی برایت یمگید .اگر باید برای یک عمل جراج به بیمارستان بروی ،تو نیاز به گوایه  ،یک کارت بیمه درمان و مدرک
ٔ
گه اقامت ،پاسپورت ،کارت شناسان) داری.
شناسان (مثل بر
"موقعیت های اورژانیس")(Notfälle
اگر تصادف و یا حادثه پیش آمده و باید به بیمارستان بروی یا چون خییل دیر وقت هست  ،مطب های پزشک همه بسته
هستند ،میتوان همیشه به "مرکز اورژانس" ) (Notfallaufnahmeمراجعه کت .مرکز اورژانس موظف هست در مواقع
رصوری به تو خدمات ارایه بدهد ،حت اگر کارت بیمه نداشته ر
بایس .ویل امکان دارد که مجبور ر
بیس مدت طوالن در آنجا
منتظر بمان ،بستیک دارد که چقدر موقعیت اورژانیس باشد .در بیمارستان ها اغلب کارکنان وجود دارند که چند زبانه
ٔ
هستند .اگر به زبان دیگری نیاز داری حتما بهشان اطالع بده .در مواقع اورژانیس حاد هم میتوان با شماره  ۱۱۲اورژانس
تماس گرفته تا برای تو آمبوالنس بفرستند.
"ادارجات بهداشت و درمان")(Gesundheitsämter
ادارجات بهداشت و درمان ،مراکز دولت هستند که در شهرهای بزرگ قرار دارند .در برلی به طور مثال هر منطقه دارای
ٔ
یک اداره بهداشت هست .در آنجا میتوان به طور مثال به صورت محرمانه بدون اسم و هم چنی بدون بیمه درمان واکسن
دریافت کت و یا تحت معاینات الزم قرار بگیی در صورت بارداری .خییل وقت ها هم خدمات آزمایش بیماری های عفون
مثل اچ ای وی هم وجود دارد .کارکنان این مراکز هم "تعهد به محرمانه" ) (Schweigepflichtنگاه داشی اطالعات تو
دارند و خییل وقتها به چند زبان دیگر هم میتواند صحبت کنند.
"داروخانه")(Apotheke
قرص و دارو را در داروخانه ها دریافت میکت (معموال با حرف بزرگ  Aبه رنگ قرمز و یا عالمت  +مشخص شده اند).
ٔ
ٔ
بعض از دارو ها حتما نیاز به نسخه پزشک دارند ،و برای اینجور داروها یک نسخه قرمز دریافت خوایه کرد  .اگر از پزشکت
ر
اینجور نسخه ای دریافت بکت ،فقط بخیس از هزینه نسخه را خودت پرداخت باید بکت.
"مشاوره")(Beratung
ٔ
اگر نمیدان به چه پزشیک باید مراجعه کت و یا نمیدان وضعیت بیمه درمان ات چیست ،حتما به یک مرکز مشاوره ش بزن .
در مراکز مشاوره میتوان به صورت محرمانه بدون اسم خییل وقت ها به چند زبان مختلف مشاوره دریافت کت .چون مراکز
مشاوره خییل اوقات تخصص در یک بخش خایص دارند ،حتما از قبل تحقیق بکن برای نیاز تو کدام مرکز مشاوره بهی
است.
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“( ) (Aufenthaltsgesetz §87اسم و آدرس محل سکونت تو را به پلیس اطالع بدهند .و از این طریق امکان پذیر هست
که پلیس به شاغت بیاید و برای “اخراج از کشور“ ) (Abschiebehaftدستگیت کند .پزشکان البته موظف نیستند
اطالعات تو رو به کیس بدهند.

برای افراد بدون مدارک  /افراد بدون بیمه درمان
ٔ
اگر تو اقامت رسیم نداری و یا نیم توان خود را بیمه درمان بکت ،همچنان میتوان در یک شی مکان های خاص از خدمات
پزشیک استفاده کت .ویل در صورن که یک موقعیت اورژانیس بوجود آمد  ،به طور مثال تصادف  ،تو بهی است که به
بیمارستان بروی .بیمارستان موظف است بدون در نظر گرفی وضعیت اقامتت ،به تو خدمات درمان ارایه دهد .البته طبق
قانون ،اطالعات تو از بیمارستان به „اداره بهزیست“ ) (Sozialamtکه در آنجا ثبت بودی یا هست داده خواهد شد .ویل
به دلیل اینکه آنها ”موظف به محرمانه“ ) (Schweigepflichtنگاه داشی اطالعات تو هستند ،اجازه ندارن اطالعات تو
را به پلیس و یا ادارجات دیگر بدهند .ویل با این حال گایه اوقات پیش میاد .بعض اوقات هم پیش میاد که مشخص نیست
چه کیس هزینه درمان را بر عهده یمگید.
اگر نیاز به پزشک داری ،پیشنهاد میکنیم که به مراکز “ „Clearingش بزن )به طور مثال در برلی “( „die Stadtmission
در آنجا به زبانهای مختلف صحبت میشود .در باف ایالت ها به طور مثال مراکز دیگر وجود دارد مثل :
 „Medi-Büros“ /و یا „Malteser für Menschen ohne Krankenversicherung, „Ärzte der Welt“,
„Medi-Netzwerke“.
در این مراکز میتوان بدون ثبت اسم بروی و مجان همانجا خدمات دریافت کت و یا به یک پزشک ارجاع شوی که باز هم
به صورت رایگان و بدون ثبت اسم تحت درمان قرار بگیی.
در هنگام بارداری و یا بدون بیمه درمان  ،میتوان برای درمان و کمک به ادارجات بهداشت درمان مراجعه کت .سه ماه قبل
و بعد از زایمان حق “اخراج“ ) (Abschiebungتو از کشور را ندارند .سیع کن حتما در مورد اینکه آیا میتوان “دولدونگ“
) (Duldungبگیی و یا از دیگر مزایای قانون بهرهمند شوی مشاوره بگیی .

در کجا چه کمیک میتوان دریافت کت؟
اگر پزشک مورد نظرت به زبان تو صحبت نمیکند ،تو این حق را داری که یک شخص برای تو ترجمه بکند .در برلی برای
این موضوع به طور مثال یک درخواست از طریق “الف ،اداره دولت امور پناهندگان“ امکان پذیر است.
)“(„Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
درخواست مورد نظر باید قبل درمان از طرف پزشک انجام شود )این برای روان درمان هم یمباشد( .در مواقع اورژانیس
و یا بحران  ،امکان انجام درخواست بعدا هم وجود دارد.
برای اطالعات بیشی:
https://www.berlin.de/laf/leistungen/dolmetscherkosten/

خییل وقتها کارکنان نمیدانند که هزینه میجم تحت پوشش قرار خواهد گرفت و یا میخواهند از زیر کار اضاف فرار کنند .به
همی دلیل ،حتما به یاد داشته باش که این موضوع را به آنها تذکر بدیه که داشی میجم حق تو هست و از این طریق
درمان و استفاده از خدمات بهداشت بهی خواهد بود .در غی این صورت میتوان به مراکز مشاوره مراجعه کت  ،زیرا بعض
از مراکز گایه میجم برای همرایه شخص به پیش پزشک را هم میتواند فراهم کنند.
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در صورن که تو درخواست „پناهندگ“ ) (Asylداده ای ،و یا „دولدونگ“ ) (Duldungداری و یا وضعیت اقامت دیگری
داری ،ممکن است قانون دیگر شامل حالت شود.

دستیس به خدمات بهداشت برای …
افرادی که در روند پناهندگ هستند ،دولدونگ دارند و یا موظف به ترک کشور هستند
وقت در آلمان درخواست پناهندگ میدیه ،اجازه کار کردن نداری و بیمه دولت نیست .تا زمان که روند فرایند پناهندگ
ٔ
طول بکشد و بعد از حداقل  ۱۸ماه اقامت  ،میتوان خودت را بیمه دولت بکت .قبل از آن فقط یک بیمه ابتدان دریافت
خوایه کرد که شامل "مراقبت های اورژانیس") (Notfallversorgungمیشود .از طریق "اداره دولت امور پناهجویان"
) (Landesamt für Flüchtlingsangelegenheitenدر برلی و )یا ادارات دیگر در دیگر ایالت ها) .این موضوع طبق
"قانون مزایای پناهجویان" ) (Asylbewerberleistungsgesetzتنظیم شده است .در  ۱۸ماه اول اقامت خود تو فقط
حق استفاده از"مراقبت های اورژانیس" ) (Notfallversorgungرا داری:






در صورت وجود بیماریهای حاد  ،درد و یا بارداری
در صورت نیاز به معاینات الزم برای “اقدامات رصوری حاد“ )برای مثال بیماری های مزمن مثل اچ ای وی(
حق تهیه دارو  ،بانداژ و یا خدمات مورد نیاز برای درمان )مثل عکس برداری با اشعه ایکس(
حق اینکه چه چیی اورژانیس و رصوری محسوب میشود و چه چیی نیمشود در اختیار پزشک یمباشد :
برای مثال هورمون درمان و یا ترآن اچ ای وی همیشه جز رصوریجات طبقه بندی میشوند.
با این وجود خییل وقت ها پزشکان تردید دارند که چه چیی شامل وچه چیی شامل این موضوع نیمشود.
برای همی حتما همیشه در این مورد پرسش کن و بر رصورت آن ارصار کن.

مشاوره

آیا شک داری که حق استفاده از خدمات درمان را داری؟ آیا بیماری داری و نمیدان به کجا باید مراجعه کت؟ بهی
است که به مراکز مشاوره برای افراد ال ج ن ن و یا پناهجویان مراجعه کت .
برای پوشش هزینه ها یا نیاز به یک گوایه درمان داری و یا کارت بیمه .بستیک به ایالت که در آن زندگ میکت این
میتواند متفاوت باشد.
در برلی از “اداره امور پناهندگان“ ) (Landesamt für Flüchtlingsangelegenheitenیک „کارت سالمت
ٔ
الکیونییک„ ) (elektronischen Gesundheitskarteدریافت میکت .اما این به این معنا نیست که تو „بیمه
درمان دولت„ ) (gesetzliche Krankenversicherungداری ،بلکه تا زمان که در فرایند پناهندگ هست  ،اداره
بهزیست در اصل هزینه های درمان تو را پوشش میدهد.

در برج موارد ،حت در اقامتگاه ها و یا جان که اسکان داری ،امکان دریافت خدمات بهداشت نی وجود دارد .در صورت
لزوم و در صورن که خدمات آنجا کاف نباشد ,میتوان از آنجا به جا های دیگر ارجاع داده شوی.
در صورن که تو „مجبور به ترک کشور“ ) (ausreisepflichtigهست  ،هر لحظه احتمال اخراجت از کشور وجود دارد،
خدمات پزشیک میتواند برایت دردش ساز شود .به طور مثال  ،تو آنقدر مریض هست که باید به بیمارستان و یا مطب دکی
بروی ،در این صورت (در بعض از ایالت ها) نیاز به یک „گوایه درمان“ ) (Behandlungsscheinداری .این گوایه را از
طرف "اداره بهزیست" ) (Sozialamtدریافت خوایه کرد ،که در این صورت وضعیت اقامت تو مشخص خواهد شد  .و
اگر متوجه بشوند که تو مجبور به ترک کشور هست ،آنها موظف هستند )طبق „ §۸۷قانون اقامت
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پیش گفتار
سالمت تو مهم است
خدمات و مراقبت های بهداشت و پزشیک جزو حقوق همه انسان ها یمباشد_ و این میبایست رصفنظر از جنسیت و یا
گرایش جنیس و ملیت  ،سن و یا وضعیت معلولیت فرد باشد .اما با این حال خییل از افراد از این حق محروم هستند ،و
یا از طرف پزشکان مورد تبعیض قرار میگیند .
ٔ
ما از طرف „پروژه مقابله با تبعیض استند آپ„ ) (Antidiskriminierungsprojekt StandUpمربوط به „شوولن
براتونگ برلی“ ) (Schwulenberatung Berlinمیخواهیم تو را در استفاده از این بروشور حمایت بکنیم تا بتوان،





خدمات پزشیک و بهداشت مناسب را برای خود پیدا بکت
در مورد موانیع که بر ش راه دسییس به یک شی از خدمات وجود دارد اطالعات کسب کت
در صورت مواجه با تبعیض چه کار کت
در صورت نیاز به کمک ،به کجا مراجعه کت

قوانی و دستور عمل ها اغلب خییل شی ع تغیی میکنند .برای اینکه از آخرین مقررات با خی بشوی  ،مراکز مشاوره
میتوانند کمک بزرگ باشند .در آخر این بروشور لیست از مراکز مشاوره فراهم شده است.
ما با توجه به تجربه ای که داریم میتوانیم بگوییم ،که این اطالعات را نمیتوان به صورت یک به یک برای هر فرد استفاده
کرد ،بلکه هر شخص نسبت به وضعیت کنون اش باید مورد برریس قرار بگید .به همی دلیل دریافت مشاوره و مراکز
مشاوره میتوانند کمک خییل بزرگ باشند.

بیمه درمان

سیستم درمان آلمان را یمتوان به دو ستون اصیل تقسیم کرد:
پزشکان که مسئولیت درمان را بر عهده دارند.
بیمه های درمان ،که وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند که فرد بیمه شده مجبور نباشد هزینه ها را به
تنهان تقبل کند )هزینه ها شامل معاینه  ،درمان ،بسیی شدن در بیمارستان ،واکسیناسیون ،دارو و یا
وسایل کمک درمان مثل واکر.

بیمه های درمان دولت

بیمه درمان یا دولت یمباشد و یا خصویص .بیشی افراد موظف به داشی بیمه درمان دولت هستند .اگر تو کارمند هست
ٔ
و یا حقوق بیش تر از  ۴۵۰یورو در ماه داری  ،دانشجو و یا کارموز هست ،و یا تحت پوشش جاب سنی هست ،بیمه درمان
دولت دریافت میکت .فرزندان و همرس هم نی بیمه میشوند .چقدر برای بیمه باید پرداخت کت ،بستیک دارد ،شغلت
چیست ،و چه وضعیت داری .اگر در این مورد شک و تردیدی داری و یا میخوایه تحت پوشش یک بیمه درمان ر
بایس ،
حتما سیع کن که مشاوره دریافت کت.

بیمه های درمان خصویص

ٔ
مه خصویص باشند.
افرادی که درآمد خییل باالن دارند ،و یا شغل آزاد دارند میتوانند و یا گایه باید تحت پوشش بی
ٔ
در این مورد میان پرداخت بیمه بستیک به سن ،شغل و سالمت فرد بستیک دارد .اگر تو حق استفاده از بیمه دولت را نداری
ٔ
میبایست خود را تحت پوشش بیمه خصویص قرار دیه .این بیمه گران هست ،به همی دلیل  ،افرادی زیادی وجود دارند
ٔ
مه درمان ندارند .ر
بخیس از هزینه ها را در این مورد اداره بهزیست تقبل میکند.
که هیچگونه بی
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به فارسی

Farsi /

بدون ترس ،احساس تبعیض و رشم از
خدمات بهداشت درمان استفاده کنیم…
کتابچه راهنما برای پناهجویان ال ج ن ن برای بروشور „ راه کارهان
برای مقابله با تبعیض در خدمات بهداشت_در مسی خدمات بهداشت
برای افراد ال ج ن ن“

