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 چطور منظورم را به دآتر تفهيم آنم؟
 حتى موقعى که زبان آلمانى را تا حدودى بفهميد، اين احتمال وجوددارد آه در مشاورتهاى پزشكى 

 مشكالتى در فهم مسائل پيش آيد.
 

 متأسفانه در حال حاضر امكانات محدودى موجود است، از مترجمان در مسائل پزشكى آمك دريافت 
 آرد. بيمه هاى پزشكى مخارج ترجمه را تقبل نمى آنند. اين در آاتالوگ خدمات پزشكى پيش بينى 
 نشده است. سازمان جامعه پزشكان خود را در اين مورد مسئول ندانسته و از پزشكان هم نميتوان 

 انتظارى داشت. وقتى شما به مطب يك پزشك مراجعه آنيد اين امكان را داريد آه يك هموطن را با 
 خود ببريد.

 
  موقعى آه دآترى وجود نداشته باشد آه همزبان شما باشد و يا شما حرفهاى او را نفهميد، ميتوانيد يك 

 مترجم را با خود ببريد. آدرس ها از ما و ديگر مؤسساتى آه بامهاجرين آار ميكنند ميتوانيد 
 بگيريد.مخارج مترجم را بايد خود شما پرداخت آنيد.هزينه ترجمه براى يك ساعت بين ٢۵ تا ۴٠ € 

 مييباشد. بعضى از دفاتر ترجمه شرايط خاصى براى آسانى آه وضع مالى خوبى ندارند در نظر 
 ميگيرند.

 
  قبل از رفتن به مطب به اطالع پزشك برسانيد آه وقت شما و دآتر گرفته نشود. شما مخارج مترجم را 

 بايد براى تمام وقت بپردازيد همچنين اوقاتى را آه شما منتظر هستيد. بعضى از شرآتهاى بيمهٴ پزشكى 
 خدمات ترجمه نيز عرضه ميكنند.شما ميتواند اين خدمات را استفاده آنيد آه بطور مثال صورت حساب 

 يا گواهى پزشكى را ترجمه آنيد. 
 

 در بعضى موارد مؤسساتى آه به مهاجرين آمك ميكنند افتخارى در ترجمهٴ نامه ها بدون پرداخت پول 
 آمك ميكنند. بر خالف آمبوالنس در قسمت بسترى امكان ترجمه مجانى وجود دارد. 

 
 در آخر نكته اى درمورد ترجمه با آمك خانواده خود: اگر آسى از اعضاى خانواده آلمانى صحبت آند 

 آمك بزرگى خواهد بود. ولى بايد توجه داشت آه بچه ها در ترجمه بعضى مطالب شايد احساسى 
 برخورد آنند.
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 حقوق بيماران و وظايف پزشكان 

 خصوصأ در يك آشور خارجى هر آس بايد از حقوق خود آگاهى داشته باشد. ما در اينجا حقوق 
 بيماران را آوتاه معرفى ميكنيم: 

 
 انتخاب آزادانه پزشك 

 اين حق شماست آه خودتان دآتر را انتخاب آنيد. وقتى شما عضو بيمه پزشكى عمومى هستيد بايد 
 دآترى را انتخاب آنيد آه از طرف بيمه مجـّوز داشته باشد ﴿بدون اينكه دآتر خصوصى باشد﴾

 ليست اين پزشكان را ميتوانيد در شرآتهاى بيمه پزشكى بدست آوريد.
 

 تعويض پزشك 
 موقعى آه شما از دآترتان راضى نيستيد، ميتوانيد دآتر ديگرى را انتخاب آنيد. تعويض دآتر يا 

 دندانپزشك در حين معالجه بايد به اطالع بيمه پزشكى برسد.
 

 وقت گرفتن دآتر
 موقعى آه براى يك دآتر وقت گرفتهايد بايد در زمان مقرر به دآتر برويد. در صورت نتوانستن بايد 

 يك روز قبل به مطب دآتر خبر داده شود.
 

 سابقه مريضى و تشخيص آن
 پزشك وظيفه دارد شما را بطور اساسى و با آمك معلومات پزشكى معاينه آند. او بايد به شما وقت دهد 
 تا شما سابقهٴ بيماريهاى قبلى و فعلى را توضيح دهيد. معاينه پزشكى نبايد منجر به بدتر شدن حال شما 

 شود.
 معاينه هايى آه با ريسك همراه است و يا باعث فشار جسمى به بدن شما ميشود فقط در صورتى اجازه 

 اجراء شدن دارند آه براى تشخيص دادن بيمارى شما الزم و واجب باشند. 
 

 وظيفه اطالع رسانى
 پزشك بايد شما را در جريان نتايج معاينه و تمام اقداماتى آه او در مدت معاينه انجام داده بگذارد. اين 

 همچنين در مورد داروهايى آه اثر جانبى دارند نيز صدق ميكند.
 

 رضايت
 فقط موقعى آه شما توضيحات پزشك را فهميد يد و با اقدامات پزشكى او موافق بوديد، او اجازه دارد 

 آارش را شروع آند. اگر چنانچه مطلبى را نفهميده ايد فورى به اطالع اوبرسانيد.
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 جمع آورى اطالعات

 پزشك موظف است تمام اطالعات مربوط به مريض را يادداشت آند و به مدت ١٠ سال نگه دارد. شما 
 ميتوانيد اين طالعات  پزشكى مربوط به خود را با پرداخت مبلغى از پزشك به صورت آپى دريافت 

 آنيد.
 

 رازدارى
 پزشك موظف است اسرار مريضان را حفظ آند. ولى طبق قانون خارجيان ادارات و ديگر مؤسسات 

 عمومى موظف به دادن اطالعات هستند. بدين معنى آه اطالعاتى آه بطور مثال از پزشك به اداره 
 امور اجتماعى داده ميشود به اطالع ادارهٴ امور خارجيان نيز ميرسد. اين ميتواند مثأل بعدأ در صورت 

 در خطر افتادن سالمتى عمومى و يا مصرف مواد مخدر به پس فرستادن شخص منجرشود. نحوه 
 اجراء اين قانون در جاهاى مختلف شايد فرق داشته باشد.

 
 انتخاب بيمارستان

 شما در انتخاب بيمارستان نيز آزاد هستيد. معموأل دآتر شما را به يك بيمارستان نزديك ميفرستد و يا به 
 يك آلينيك مخصوص. در بيمارستان شما حق انتخاب دآتر را نداريد.

 اگر چنانچه موضوعى براى شما روشن نيست، يا سؤالى داريد و يا اعتراضى نسبت به دآتر يا 
 بيمارستان داريد آه ميخواهيد راجع به آن صحبت آنيد، ميتوانيد با ما تماس بگيريد.

 مرآز مريضان مكانى است آه اطالعات ومشاورت وتبادل تجربه براى شما عرصه ميكند. بعالوه اين 
 مرآز ميكوشد از طريق تبليغات و روابط عمومى وضعيـّت بيماران را بهبود بخشد و نواقص را به 

 اطالع ادارات مسئول گزارش دهد. تمام اطالعات شخصى مربوط به مريضان محرمانه ميباشد بدون 
 اينكه به ادارات و آسان ديگر واگذار شود. مرآزمريضان موضع بيطرفانه دارد و به جايى وابسته 

 نيست. اين مرآز از حقوق بيماران طرفدارى ميكند.


