
 
 
 
 

Ambulant-medizinische und soziale Beratung mit Medikamentenhilfe für Menschen ohne Versicherung 

ى  بدوندوائية لألشخاص ال اتمساعدال تقديم مع العيادات الخارجيةمرضى لاستشارة طبية واجتماعية   صح   تأمي 

 

 

ي 
 
 وليس لديك تأمي   صحي وتحتاج إىل مساعدة طبية؟" النمسا،"هل تعيش ف

 
،إذا لم يكن لديك تأمي    :  (AmberMedفإن مؤسسة )أمبر ميد  صحي  كالتاىلي

 تمنحك هذا التأمي  
 

ي مجال  . 1
 
ي العيادات الخارجية )الطب العام(ف

 
 الرعاية الطبية ف

ي مجال  . 2
 
 األدويةف

ي مجال االستشارات  . 3
 
 ةاالجتماعيف

 
 فقط من خالل موعد مسبق يادة الطب العامع
 

 مساء   4:00بعد الظهر إىل  1:30من  يوم االثني   

ا 11:00إىل  8:30من  يوم الثالثاء
ً
 صباح

 مساء   4:00بعد الظهر إىل  1:30من  يوم األربعاء

ا 11:00إىل  8:30من  يوم الخميس
ً
 صباح

 مغلق يوم الجمعة

 
جم للغة الم يتوافر إذا لم  جم فوري بإحضار  ننصحكم فنحنطلوبة، مبر جمة فورية أو مبر من أجل ضمان خيارات  م،معكمبر

 أفضل للتواصل والعالج. 
 

 : :  يوم طب األطفال والمراهقي   ا ) 11:00 حتر  10:00 من االثني  
ً
 (فقط من خالل موعد مسبقصباح

 
ي  مسبق موعد خالل فقط مع  ،المتخصصي   األطباء زيارة   ق  من وتحويل طتر

ي "أمبر ميد" ل ب 
 
 أو  AmberMedطبيب عام ف

يكة )مثل كاريتاس  أي ي التخصصات التالية: (.. إلخ الصليب األحمر  و أمنظمة شر
 
 ، وف

 
 طب وجراحة العيون •
 جراحةال •
 األمراض الجلديةطب  •
 أمراض النساء والتوليدطب  •
 طب األنف واألذن والحنجرة •
ي )األوعية الدموية •

 الس  و  الطب الباطت 
 
 ]الس   ير ك

 
م(و  أمراض القلبوالكبد و  أمراضو  [رك  أمراض الروماتب  

 طب األعصاب •
 العظاموجراحة طب  •
 الطب النفسي  •
 البوليةجراحة المسالك طب و  •
ي  •

 
  النفسية واالجتماعية المساعدةومحادثات  الحاالت المتأزمةالتدخل ف

ً
ا لـتوفر المعالجي   )وفق

) جمي   الفوريي   المناسبي    النفسيي   المتطوعي   والمبر
(الج ع • ي

 
يائ  طبيعي )فب  

ات •   اإلحالة إىل مراكز التشخيص والمختبر
 



 
 
 
 

Ambulant-medizinische und soziale Beratung mit Medikamentenhilfe für Menschen ohne Versicherung 

ى  بدوندوائية لألشخاص ال اتمساعدال تقديم مع العيادات الخارجيةمرضى لاستشارة طبية واجتماعية   صح   تأمي 

 

 

 
 )رصف األدوية( أوقات العمل للحصول عىل المساعدة الدوائية

 

 مساء   5:00بعد الظهر إىل  2:00من  يوم االثني   

 مغلق يوم الثالثاء

 مساء   5:00بعد الظهر إىل  2:00من  يوم األربعاء

ا إىل 9:30من  يوم الخميس
ً
 ظهًرا 12:30 صباح

 مغلق يوم الجمعة

 
 : كالتاىلي   فقط األدويةيتم رصف 

 
 عملالخالل ساعات • 
 من قبل الصيدىلي المناوب• 
ي  حد أقىصب• 

 شهرياالحتياج ال لما يكف 
 شهر واحد من تاريــــخ اإلصدار(ال تزيد عن )المدة الصالحة لرصف الدواء • 
 

ل نفقات األدوية غب  المتوفر  ي الصيدلية!  ةلألسف ال يمكن تحم 
 
 ف

 
 

 مسبق موعد  خالل فقط معاالجتماعية  االستشارات
 

 و/أو تأمي   سبل المعيشة توضيح التساؤالت المتعلقة بالتأمي   الصحي  •
 إلخ( .. نومالأماكن و مالبس والطعام الالطوارئ ) مساعداتمعلومات حول عروض تقديم  •
ية لستغالل والعنف و مثل اال  الخاصة بمواضيع االستشاراتمراكز  عنمعلومات تقديم  •  رعايةالمؤسسات الخب 

.. األطفال  ودعم  .إلخوالمراهقي  
 الدعم االجتماعي هيئات أو / منظمات أخرى و  ه إىللتوجمن أجل ا الوساطة •
ي التعامل مع  •

 
 تقسيط النفقات الخاصة بعالج األمراضلمالية من خالل طلب اتفاقات المشاكل الالمساعدة ف

ي توفب  المستلزمات •
 
ورية المجانية أو الرخيصة )النظارات والضمادات.. إلخ( الدعم ف  الطبية الرص 

 وجهات نظر واقعية للحياةعرض  •
ي  •

 
 األزمات االجتماعية حاالت  التدخل ف

 
  األمر،إذا لزم 

 
ستدع

ُ
جمال ي  .عاًما( 15طفال تقل أعمارهم عن أل  غب  جائز ) الموثوق بهمن و بن واألقارب والمقر  و مبر


