تاسو ته پته ده چي
درمل څه دي؟
»»درملتون ټيم به ستاسو د تپوسونو
ځوابونه درکوي کم چه تاسو په
خواست کي ليکلي دي۔
»»که چرے تاسو د ډاکتر د پرچي
نه بغير درمل اغستل غواړي ،نو
کيدلي شي چه درملتون تاسو ته
ډاکتر د الر ښودلو مشوره درکي۔
وجه پکي دا ده چه ډاکتر تاسو
اوګوري او ستاسو خه عالج وکي۔
»»په جرمني کي زيات تر تيارونکي
صنعتونو کي درمل جوړوي۔ په خاص
قسم پلتو کي ،درملتون او درمل
انفرادي مريضانو له تياروي۔

»»ټول درمل حالل نه وي،د مثال په
طور زني درملو کي د سور ټشو شامل
وي ،درملتون ټيم ستاسو د تپوسونو
ځوابونه درکوالي شي۔
»»د دکان درمل ماشومانو ته نه شئ
ورکوالي۔
»»د درمل په هر يو ډبي باندي د هغه
نيټه ليکلي وي ،که چري د درمل
وخت ختم شو ،نو تاسو ئے د کور
په ټوکري (کوړادن) کي وغورزاوي۔
درمل په تشناب او الس وينځلو ځاي
کي مه غورزاوي۔

»»هر يو صنعتي پيداوار سره
د هداياتو دوسيه وي،چه پکي
ډيرےحوالے وي۔ مثال په طور
باندي ،که چرے د درمل څه قسمه
نقصان وي يا نور څه قسمه اثرات
وي نو استعمالونکي تري خبر وي۔
ستاسو درملتون ټيم ضرورت په
وجه وضاحت کوي او مهمو خبرو ته
اشاره کوي۔
»»په انفرادي کيسونو کي ډاکتر
درمل استعمال نه منع کوي۔
اړيکه
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اطالعات برای مهاجران

داروها در آلمان

تاسو درمل کم خاى نه
اخلئ؟

«صرف نسخه» او «صرف
درملتون» څه معنه لري؟

درمل څه قيمت لري؟

هغه پناه غوښتونکي چي د  15مياشتو
نه په جرمني کي دي ،اصل د روغتيا
د بيمي غړي دي۔ هغوي خپل درمل د
درملتونو نه ترالس کوالي شي ،الندي
معلومات پناه وړونکي ډلي لپاره دي۔

څو څو قسمه درمل دي۔

د نسخي درملو قيمت د جرمن د قانون
مطابق په هر درملتون کي يو شان دي۔

د نسخي درملو تاسو په هغه صورت کي
اخستلي شي چه د ډاکتر نسخه ستاسو څخه
وي۔ مثال په طور د په خو رنګونو کي
کيدلي شي ،لکه چه ګالبي رنګ۔

هغه پناه غوښتونکي چه کم از کم 15
مياشتو نه په جرمني کي دي هغوي په
عامه توګه د مجاز واکمندو نه درمل
اغستلي شي۔
په جرمني کي تاسو درمل،
د يو څو صورتونو نه
عالوه ،صرف د درملتون
نه ترالسه کوالي شي  -د
نورو دوکانونو او ډاکټر
د کلينک نه نشۍ اغستې۔
په جرمني کي شاوخوا
 20،000درملتونه دي ،هر
يو درملتون نه بار سور  Aښکاري ،هر يو
درملتون يو دوا جوړونکې چلوي۔
درملتون د شپې او ناګهاني پيښو خدمت
په ملي توګه ورکوي۔ خو هر يو درملتون
هر وخت نه وي خالص۔ د شپي او اتوار په
ورځ ،تاسو ته ميالويدلي شي وړاندي ،په
www.aponet.de۔ تاسو د «درملتون د
لټون اپليکشن» هم ډاونلوډ کولې شي۔

د يوي نسخي لپاره به تاسئ څومره روپۍ
ادا کوې دا په ځاني کيس پوري ده۔
کډوال په مختلف کيسونو کي مفت درمل
ترالسه کوالي شي۔ که چرے درمل مفت نه
وي ،نو تاسو ي د خرچ يوا برخه ورکي،
د تش په نامه «ادائيګي د»۔ نورا
ادائيګي به د روغتيا د بيمې يا د
ښاروالۍ د حفاظتي دفتر نه کيګي۔
که چرے ستاسو ګټه ډير لګه وي ،نو
تاسو ادائيګي نه آزاد يوۍ۔ په داسې
صورت کي به تاسو درمل مفت واخلئ۔ د
ادائيګي د خالصي لپاره تاسو د روغتيا
د بيمه کوونکي سره عريضه کولي شۍ۔

که چرے تاسو رسيد هم ځان سره راوړي ،نو
تاسو خپل درمل ځان سرا وړلي شي کم چه
ډاکتر تاسو ته ليکلي وي۔ نسخي دوا لکه
چه د هائي پشار ،زيړي ،او د بيکټيريا
خالف نوراينټي بايئوټيکس۔
که چري د ډاکتر ليکلي درمل په درملتون
کي موجود وي ،نو درملتون ئئ تاسو ته په
څو ګړي کي راپيدا کولې شي۔
بغير د نسخي درمل تاسو د ډاکتر د نسخي
نه بغير درملتون نه اغستلي شي ،نو تاسو
لره ړومبې ډاکتر ته د تلو ضرورت نشته۔
دي کي د ټوخي او دردونو ډير درمل شامل
دي۔

غير نسخي درملو لپاره به تاسو
درملتون ته پوره ادائيګي کوۍ۔
استثنا :که چرے ډاکتر د  12کالو پوري
ماشوم ته د درمل نسخه وليکي(،يا 18
کالو ځوان خو چه د وړاندي تګ معذوري
وي پکي) د دي ادائيګي به هم د روغتيا
بيمي نه کيګي۔

