
هنگامی که شما 
با 112  تماس 
می گیرید، باید 

اطالعاتی نظیر  
آدرس وقوع 
حادثه ، تعداد 

بیماران یا تعداد 
زخمی ها را 

ارائه دهید. 

سالمت 
خدمات بهداشتی  در ترکیه ساختار پیچیده ای داشته و از امکانات 
وسیعی برخوردار است. با داشتن بیمه درمانی خصوصی و یا 
بیمه درمانی عمومی،  با توجه به خدمات بیمه تان می توانید ازآن 
بهره مند شوید. در صورت نداشتن بیمه، می توانید با پرداخت 
ی  استفاده  برای  شوید.  مند  بهره  بهداشتی   خدمات  از  هزینه  
موثر از خدمات بهداشتی، در ابتدا با مراجعه به اداره مهاجرت 
استان  ثبت نام را انجام داده و با مشخص شدن وضعیت فعلی 
شما در ترکیه از محدوده خدمات بیمه تان مطلع شوید. سیستم 
سالمت در ترکیه؛ از خدمات اورژانس، مراکز بهداشتی  درجه 

ی اول، دوم و سوم تشکیل شده است.

خدمات اورژانس 
شرایط  در  افراد  برای  بهداشتی  خدمات  شامل  اورژانسی   بهداشتی  خدمات 

اضطراری مانند حوادث، صدمات، مشکالت ناگهانی سالمتی است.

خدمات آمبوالنس: شما می توانید در زمان های اضطراری، با تماس با شماره 
ی 112 از خدمات بهداشتی  بهره مند شوید. هنگامی که شما با 112  تماس می 
گیرید، باید اطالعاتی نظیر  آدرس وقوع حادثه ، تعداد بیماران یا تعداد زخمی 
ها را ارائه دهید. ماموران 112 می توانند از شما سواالت اضافی برای ارائه 
مراقبت های بهداشتی مناسبتر بپرسند؛ بسیار مهم است که به سؤاالت ماموران 

به طور صحیح و کامل پاسخ دهید.

خدمات اورژانس بیمارستان: خدمات اورژانس موجود در بیمارستان ها که 24 
این  از  مواقع اضطراری می توانید  در  تنها   باشد. شما  در دسترس می  ساعته 
خدمات بهره مند شوید. به طور کلی درخدمات اورژانس  اولین مداخله پزشکی 

و خدمات پذیرش ارایه می شود.

خدمات بهداشتی درجه ی اول  
بهداشت  مراکز  خانواده،  بهداشت  مراکز  در  اول  ی  درجه  بهداشتی  خدمات 
عمومی، سالمتی مهاجرین و مراکز بهداشتی داوطلب ارائه می شود. به طور 
ایمن  خدمات  پایی،  سر  درمان  و  تشخیص  نظیر  خدماتی  مراکز؛  این  در  کلی 
خدمات  دار،  واگیر  و  عفونی  های  بیماری  با  مبارزه  )واکسیناسیون(،  سازی 

بهداشت زنان و باروری، بهداشت نوزاد، کودک و نوجوان ارائه می شود.

مراکز بهداشتی مهاجرین در مناطقی که مهاجرین سوریه تحت 
حفاظت موقت بسیاری قرار دارند موجود می باشد  و تنها 

سوری های تحت حمایت موقت می توانند از این مراکز بهره 
مند شوند.

خدمات بهداشتی  درجه ی دوم و سوم  
در این موسسه ها به غیر از خدمات بهداشتی اولیه، خدمات شناسایی، تشخیص و درمان  

بیماری ارائه می شوند.

سازمان های بهداشتی درجه ی دو: بیمارستان های دولتی  فاقد بخش های آموزشی و 
پژوهشی و شاخه های آنها و مراکز بهداشت دهان و دندان، بیمارستان های خصوصی و 

مراکز پزشکی می باشند.
سازمان های بهداشتی درجه ی سه: بیمارستان های  آموزشی و پژوهشی وابسته به 

وزارت بهداشت، شاخه های آنها  و بیمارستان های دانشگاهی می باشند.
در این سازمانهای بهداشتی عالوه بر خدمات بهداشتی اورژانسی، خدمات تشخیص و 
درمان سرپایی، خدمات بیماران بستری شده،  کارهای جراحی )عمل و غیره( ، خدمات 

بهداشت روان، خدمات بهداشت دهان و دندان نیز ارائه می شود.

در صورت تماس با شماره تلفن 182  و 
www. یا با مراجعه به آدرس اینترنتی

hastanerandevu.gov.tr. از 
بیمارستانهای عمومی  میتوانبد قرار 

مالقات  بگیرید. قرار مالقات زمان انتظار 
شما در بیمارستان ها را کاهش می دهد 

و کیفیت خدمات شما را بهتر می کند. 
با این حال، سیستم قرار مالقات شامل 

بیمارستان های دانشگاهی و بیمارستان 
های خصوصی نمیشود.

سیستم بیمه درمانی 
در طول دوره ای که در ترکیه اقامت دارید، برای استفاده بهینه از مزایای سیستم 
سالمت  بیمه  گرفتن  صورت  در   . بود.  خواهد  شما  نفع  به  بیمه  گرفتن  سالمت  
نمایید.  استفاده  بیمه ی مذکور  توانید از خدماتی  تحت پوشش  خصوصی شما می 
بیمه سالمت خصوصی توسط بسیاری از شرکت های بیمه در حوزه ها و هزینه 
های مختلف تعیین می شود. برای انتخاب مناسب ترین بیمه برای شما  مشورت با 

شرکتهای بیمه و تحقیقات دقیق مفید خواهد بود. 
بیمه سالمت عمومی بیمه ای است که توسط ادارات کل امور اجتماعی استان، یعنی 
توسط مقامات دولتی، ایجاد شده است. برای گرفتن بیمه ی سالمت عمومی شرط 
داشتن اقامت یکساله در ترکیه ضروری می باشد. با این حال، صرف نظر از یک 
آنها  اگر  ترکیه،  در  به تحصیل  دانشجویان خارجی مشغول  برای  اقامت  نیاز  سال 
ظرف سه ماه پس از تاریخ ثبت نام درخواست خود را ارائه کنند، می توانند بیمه 

عمومی را دریافت کنند.
برای ثبت نام بیمه ی سالمت عمومی می توانید با داشتن مدارک زیر  به اداره بیمه 

اجتماعی استان  مراجعه کنید.
کارت مجوز اقامت	 
اصل یا فتوکپی نامه ای که نشان دهنده وضعیت تأمین اجتماعی از لحاظ استفاده 	 

مربوطه  خارجی  کشور  اجتماعی  تامین  سازمان  از  عمومی  سالمت  بیمه  از 
است،

فرم تعهدنامه )درخواست(	 
با این حال، اتباع خارجی دارای درخواست و وضعیت حفاظت بین المللی،  اتباع 
سوری دارای  حفاظت موقت و افراد بدون کشور در سیستم بیمه سالمت عمومی 

ثبت می شوند و حق بیمه آتها توسط دولت پرداخت می شود



چارچوب بیمه ی سالمت عمومی
درصورت عضو شدن به سیستم بیمه سالمت عمومی، شما، همسر و فرزندان زیر 18 
سال شما می توانند از خدمات بهداشتی بهره مند شوند. با این حال، فرزندان زیر 20 سال 
که در دبیرستان و معادل یا کارآموزی و آموزش کارآموزی  می باشند، فرزندان زیر 25 
سال مجرد در حال تحصیل در آموزش عالی و فرزندان معلول مجرد تحت حمایت پدر و 

مادر هم از خدمات سالمت بهره مند می شوند.

بیمه سالمت عمومی به دالیلی مانند اتمام مدت  مجوز اقامت شخص؛ بیمه شده در یک 
کشور خارجی، داشتن نوع دیگر بیمه سالمت عمومی، فوت و مفقود شدن خاتمه می 

یابد.

بیمه ی سالمت عمومی افراد تحت پوشش بیمه سالمت عمومی 
در یک کشور خارجی، در ترکیه نامعتبر است.  تنها بیمه ی 28 

کشوری که توافقنامه های اجتماعی دو جانبه بینشان امضا شده است، 
بیمه این افراد در ترکیه معتبر است. برای کسب اطالعات بیشتر می 
http://www.sgk.gov.tr/ .توانید به آدرس اینترنتی مراجعه نمایید
wps/portal/sgk/tr/emekli/yurtdisi_islemler/sosyal_gu-

venlik_sozlesmeleri
سیستم بیمارستان ها در ترکیه به طور کلی همانطور که در باال ذکرشد، است. با 

این حال، اتباع خارجی با وضعیت های متفاوت در کشور، از خدمات سالمت تحت 
شرایط مختلف بهره مند می شوند. تفاوت در شرایط وضعیت به شرح زیر است.

اگرجزو  اتباع سوری دارای  حمایت موقت 
کشومان هستید؛

اداره مهاجرت  ابتدا در مدیریت  باید در  بهداشتی،  از خدمات  استفاده  برای 
نام، می توانید از خدمات بهداشتی استان  نام کنید. پس از ثبت  استانی ثبت 
محل اقامت خود بهره مند شوید. با این حال، افرادی که دارای مجوز جاده 
ای صادر شده توسط اداره مهاجرت استانی هستند می توانند در مدت زمانی 
که سند آنها معتبر است، خدمات بهداشتی را خارج از استان محل اقامت خود 

دریافت کنند. 
های  بیمارستان  و  دانشگاهی  های  بیمارستان  به  مستقیما  توانید  نمی  شما 
با مراجعه ی  توانید  اورژانسی می  مواقع  در  اما  کنید،  خصوصی مراجعه 
 112 اضطراری  فرمان  کنترل  مرکز  از طریق  یا  و  اورژانس   به  مستقیم 

اقدام کنید.
اگر شما یک گواهی هویت حفاظت موقت ندارید، دسترسی شما به خدمات 
خدمات  از  توانید  می  تنها  مواقع،  این  در  است.  شده  محدود  بهداشتی 
بهداشتی اورژانس، مبارزه با بیماری های واگیردار و خدمات ایمن سازی 
)واکسیناسیون( بهره مند شوید. برای بهره مندی کامل از خدمات بهداشتی، 

باید در اسرع وقت  با مراجعه به اداره مهاجرت استان ثبت نام کنید.

داروخانه ها و خرید دارو

اگر دکتر شما معتقد است که شما به دارو نیاز دارید، 
توانید  می  شما  کند.  تجویز  نسخه  یک  تواند  می 
داروهای خود را از داروخانه ها تهیه کنید. بسیاری 
از داروها مانند آنتی بیوتیک ها تنها می توانند با نسخه 
پزشکی تهیه شوند. داروها چگونه، چه مقدار، در چه 
12 ساعت و غیره(  دوبار، هر  ) هر روز  فواصلی 
چند مدت )چند روز( استفاده و شرایط نگهداری دارو 
معین شده است. دارو باید در دوره توصیه شده توسط 
پزشک شما مورد استفاده قرار گیرد.  مصرف دارو 
نباید نا تمام  متوقف شود و بدون مشاوره با پزشک  

مقدار دارو تغییر داده نشود.

باید برچسب ها و دستورالعمل های روی داروها را 
تفهمیدن بپرسید. مابین  با دقت خوانده و در صورت 
های  داروخانه  فقط    09:00 و   19:00 های  ساعت 
شماره  و  ها  آدرس  کنند.   می  فعالیت  روزی  شبانه 
تلفن های نزدیکترین داروخانه های شبانه روزی به 
شده،  مشخص  دیگر  های  داروخانه  ویترین  در  شما 
در روزنامه های محلی و سایت های اینترنتی منتشر 

شده است.

در صورت داشتن 
بیمه بهداشت و 

درمان خصوصی، 
در ابتدا هزینه دکتر 

و دارو را شخصا 
پرداخت می نمایید. 

سپس با در دست 
داشتن نسخه پزشک 

و فاکتورداروها 
با مراجعه به بیمه 
ی مربوطه هزینه 
پرداخت شده باز 
گزانده خواهد شد.


