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

استشارة طبية واجتماعية ل ى
ى
تأمي صح
مرض العيادات الخارجية مع تقديم المساعدات الدوائية لألشخاص بدون

صح وتحتاج إىل مساعدة طبية؟"
"هل تعيش يف النمسا ،وليس لديك تأمي
ي
كالتاىل:
(أمب ميد  )AmberMedتمنحك هذا التأمي
إذا لم يكن لديك تأمي
صح ،فإن مؤسسة ر
ي
ي
.1
.2
.3

يف مجال الرعاية الطبية يف العيادات الخارجية (الطب العام)
يف مجال األدوية
يف مجال االستشارات االجتماعية

عيادة الطب العام فقط من خالل موعد مسبق
يوم االثني
يوم الثالثاء
يوم األربعاء
يوم الخميس
يوم الجمعة

من  1:30بعد الظهر إىل  4:00مساء
ً
من  8:30إىل  11:00صباحا
من  1:30بعد الظهر إىل  4:00مساء
ً
من  8:30إىل  11:00صباحا
مغلق

مبجمة فورية أو ر
مبجم للغة المطلوبة ،فنحن ننصحكم بإحضار ر
إذا لم يتوافر ر
مبجم فوري معكم ،من أجل ضمان خيارات
أفضل للتواصل والعالج.
ً
طب األطفال والمراهقي :يوم االثني :من  10:00ر
حت  11:00صباحا (فقط من خالل موعد مسبق)
"أمب ميد"  AmberMedأو
طت من قبل طبيب عام يف ر
زيارة األطباء المتخصصي ،فقط مع خالل موعد مسبق وتحويل ر ي
ر
وف التخصصات التالية:
أي منظمة شيكة (مثل كاريتاس أو الصليب األحمر  ..إلخ) ،ي
• طب وجراحة العيون
• الجراحة
• طب األمراض الجلدية
• طب أمراض النساء والتوليد
• طب األنف واألذن والحنجرة
الباطت (األوعية الدموية والسكري [السكر] وأمراض والكبد وأمراض القلب وأمراض الروماتبم)
• الطب
ي
• طب األعصاب
• طب وجراحة العظام
النفس
• الطب
ي
• طب وجراحة المسالك البولية
ً
• التدخل يف الحاالت المتأزمة ومحادثات المساعدة النفسية واالجتماعية (وفقا لـتوفر المعالجي
ر
والمبجمي الفوريي المناسبي)
النفسيي المتطوعي
يائ)
(فب
طبيع
• عالج
ي
ي
والمختبات
• اإلحالة إىل مراكز التشخيص
ر
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استشارة طبية واجتماعية ل ى
ى
تأمي صح
مرض العيادات الخارجية مع تقديم المساعدات الدوائية لألشخاص بدون

أوقات العمل للحصول عىل المساعدة الدوائية (رصف األدوية)
يوم االثني
يوم الثالثاء
يوم األربعاء
يوم الخميس
يوم الجمعة

من  2:00بعد الظهر إىل  5:00مساء
مغلق
من  2:00بعد الظهر إىل  5:00مساء
ً
صباحا إىل ً 12:30
ظهرا
من 9:30
مغلق

كالتاىل:
يتم رصف األدوية فقط
ي
• خالل ساعات العمل
الصيدىل المناوب
• من قبل
ي
يكف االحتياج الشهري
• بحد أقىص لما ي
• المدة الصالحة لرصف الدواء (ال تزيد عن شهر واحد من تاري ــخ اإلصدار)
لألسف ال يمكن تحمل نفقات األدوية غب المتوفرة يف الصيدلية!
االستشارات االجتماعية فقط مع خالل موعد مسبق
•
•
•
•
•
•
•
•

الصح و/أو تأمي سبل المعيشة
توضيح التساؤالت المتعلقة بالتأمي
ي
تقديم معلومات حول عروض مساعدات الطوارئ (الطعام والمالبس وأماكن النوم ..إلخ)
تقديم معلومات عن مراكز االستشارات الخاصة بمواضيع مثل االستغالل والعنف والمؤسسات الخبية لرعاية
ودعم األطفال والمراهقي ..إلخ.
االجتماع
الوساطة من أجل التوجه إىل منظمات أخرى و/أو هيئات الدعم
ي
المساعدة يف التعامل مع المشاكل المالية من خالل طلب اتفاقات لتقسيط النفقات الخاصة بعالج األمراض
الدعم يف توفب المستلزمات الطبية الرصورية المجانية أو الرخيصة (النظارات والضمادات ..إلخ)
عرض وجهات نظر واقعية للحياة
التدخل يف حاالت األزمات االجتماعية

إذا لزم األمرُ ،يستدع ال ر
مبجمون واألقارب والمقربون الموثوق بهم (غب جائز ألطفال تقل أعمارهم عن ً 15
عاما).

