
 چرا باید به پزشک خانواده مراجعه کنید؟ 

 باشد.  کلیدی در پرونده بهداشت و درمان شما یم  یتان عنرص پزشک خانواده

 کند:  پزشک خانواده در موارد زیر به شما کمک یم

 دهد،  به سؤاالت شما در مورد سالمتی پاسخ یم ·

 ، در صورت بیمار شدن ·

  برای مشکالت فوری مربوط به سالمتی  ·
ی

.  یا پیچتان مانند بریدگ
ی

 خوردگ

ن ممکن است شما را به ارائه یوتراپیست، روانشناس، متخصص رژیم غذایی یا دیگر ارا دهندگان مراقبت پزشک خانواده، همچنی  ن دهندگان  ئههای دیگر مانند فی 

 .های تخصیص ارجاع دهد مراقبت

 کجا؟ 
 های زیر مراجعه کنید:  توانید به مکان تان انتخاب کنید. شما یم بهیی است که یک پزشک خانواده ثابت در نزدییک محل سکونت

 پزشک خانواده، 1یک مطب شخیص  ·

 یک مطب گرویه چندین پزشک خانواده،  ·

یوتراپیست (Wijkgezondheidscentrum) یک مرکز بهداشتی درماین محیل · ن ها، پرستارها،  یا یک مطب گرویه دیگر، جایی که پزشکان خانواده برای مثال با فی 
 کنند.  متخصصان رژیم غذایی یا مددکاران اجتمایع همکاری یم

  توانید یک پزشک خانواده پیدا کنید.  یم www.stad.gent/huisarts  در وبسایت

ید.   تذکر: اکیر پزشکان خانواده با قرار قبیل کار یم  کنند. بنابراین قبل از مراجعه از طریق تلفن یا آنالین وقت بگی 

هایی باید همراه خودتان داشته باشید؟ 
ز  چه چی 

·  ،  ، ISI+kaart)کارت شناسایی کودک( یا کارت بیمه موسوم به  kids-IDکارت شناسایی

 وجه نقد یا کارت بانیک،  ·

: کارت پزشیک ·  . Fedasilتان یا مدارک  برای افراد بدون اقامت قانوین

 چه مبلغز باید پرداخت کنید؟ 
ن   بی 

ً
کت بيمه خدمات درماین پس یم پرداخت یم) 0200یورو )در سال  02تا  02شما معموال  از آن را از شر

ی
ید.  کنید. شما بخش بزرگ بخشر که خودتان پرداخت گی 

 .شود نامیده یمیا سهم شخیص  )سهم بیمار( Remgeld، کنید    یم

 کنید.  ، شما فقط سهم شخیص را پرداخت یم (Verhoogde tegemoetkoming)های پزشیک ز طریق نظام بازپرداخت بیشیی هزینها ·

 کنید.  اید؟ در این صورت مبلغن پرداخت نیم نام شده آیا در یک مرکز بهداشتی درماین محیل ثبت ·

 بیشیی است.  · 
ً
ا  اکیر

ی
 تذکر: هزینه ویزیت خانیک

 مبلغ زیادی پرداخت نکنید 

( برای شما تشکیل دهد. با این روش شما یک پزشک خانواده ثابت پرونده جامع پزشیکGlobaal Medisch Dossier (تان بخواهید تا یک   از پزشک خانواده ·
ی پرداخت یم انتخاب یم  کنید.  کنید و مبلغ کمیی

کنید.  تان )سهم بیمار( را پرداخت یم اعمال شود. با این روش شما فقط سهم شخیص کننده ثالث سیستم پرداختآیا درآمد کیم دارید؟ بخواهید تا در مورد شما  ·
کننده ثالث اجباری است و بطور  شوید، سیستم پرداخت ) (Verhoogde tegemoetkomingهای پزشیک مشمول نظام بازپرداخت بیشیی هزینه اگر شما

 شود.  خودکار اعمال یم

تان را پرداخت کنید؟ به  های درماین  های مراقبت توانید هزینه آیا نیم ·
OCMW تان مراجعه کنید.  نزدیک محل سکونت 

هایی یم پزشک
ز  تواند به شما بدهد؟  تان چه چی 

ونییک( برای داروها، ·  یک نسخه )الکیی

 نامه برای یک مددرسان دیگر،  یک معرفن  ·

 تان،  یک گوایه پزشک برای کارفرمای ·

کت بیمه خدمات درماین   ·  یک اظهاریه بیماری برای شر
 .)

ی
 )=گوایه از کارافتادگ

 راهنمای سیستم بهداشت و درمان 

 پزشک خانواده  

  با پرونده جامع پزشیک بدون پرونده جامع پزشیک

 با بیمه خدمات درماین  یورو 4 یورو 6

با نظام بازپرداخت بیشیی  یورو 1 یورو 1.5
 های پزشیک  هزینه

(verhoogde tegemoetkoming) 

 مبلغ سهم بیمار که شما باید پرداخت کنید چقدر است؟ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


