
Bewegen Op Verwijzing 
ی داشته باشید؟    آیا م   فعال   Bewegen Op Verwijzing (BOV)خواهید تحرک بیشتر

ی
ن یک زندگ همراه با شما یک برنامه    BOVکند. مربی    تر کمک م   به شما برای داشتر

شما    (Gent)معرفن کند. در خنت   BOVتواند شما را به یک مربی    تان یا یک مددکار دیگر م   کند. پزشک خانواده   کند. او شما را ترغیب و راهنمابی م   برای تحرک بیشتر تنظیم م 

 ، هزینه آن رایگان است.   (Verhoogde tegemoetkoming)های پزشک   کنید. از طریق نظام بازپرداخت بیشتر هزینه   دقیقه پرداخت م   55یورو برای هر    5

www.stad.gent/bewegenopverwijzing 

 متخصص رژیم غذای  
کت بیمه خدمات درمابن خو   یک متخصص رژیم غذابی هم برای افراد بیمار و هم برای افراد سالم در مورد تغذیه سالم مشاوره م   د و یا دهد. از طریق شر

www.desocialekaart.be   توانید یک متخصص رژیم غذابی پیدا کنید.    م 

ن م   متخصصان رژیم غذابی خودشان نرخ  های ثابتر وجود دارد. بعضن    نرخ های خاص )مانند دیابت(    وزن در کودکان یا نوجوانان و در موقعیت   کنند. تنها برای اضافه   شان را تعیت 

کت   های شما را بازپرداخت خواهند کرد.    های بیمه خدمات درمابن برخن از هزینه   از شر

  کاردرمانگر    
، بیماری یا کهن  پوشیدن، خرید کردن یا    کند. به عنوان مثال: لباس   سایل در کارهای روزانه مشکل داشته باشد، کمک م   یک کاردرمانگر به هر کیس که به دلیل ناتوابن

ن م   سواری کردن. شما همراه با هم یک برنامه درمابن تنظیم م   دوچرخه  ابر   کنید. کاردرمانگران همچنت   . در خانه را توییه کنند توانند ابزارهابی مفید یا انجام تغیت 

کت بیمه خدمات درمابن  www.ergotherapie.beتوانید در    شما م  - کت    یا از طریق شر تان یک کاردرمانگر پیدا کنید. برای این منظور شما به نسخه پزشک نیاز دارید و شر

 دهد.    بیمه خدمات درمابن به شما بازپرداخت هزینه آن را انجام م 

 سال دارید؟    55آیا بیشتر از  

 توانید به یورت رایگان به یک کاردرمانگر مراجعه کنید.    تان م   در محل )مرکز خدمات محیل(    lokaal dienstencentrum در  -

www.stad.gent/lokaledienstencentra    

ن م  -  یک کاردرمانگر کنید.  ergotherapie.aanhuis@stad.gent توانید از طریق   شما همچنت 
ی

   تقاضای مالقات خانک

 متخصص ترک سیگار  
نه   یک متخصص ترک سیگار به شما برای ترک کردن کمک م  به یورت گرویه یا انفرادی  تواند    کند. این کار م   تان کار م   کند. متخصص ترک سیگار همراه با شما بر روی انگت 

 یک متخصص ترک سیگار پیدا کنید.    www.rookstop.vrgt.beتوانید در    انجام شود. شما م 

، شما مبلغ   (Verhoogde tegemoetkoming)های پزشک   کنید. از طریق نظام بازپرداخت بیشتر هزینه   دقیقه پرداخت م   55نزد یک متخصص ترک سیگار شما برای هر  

ی پرداخت م  کت بیمه خدمات درمابن هم بخیسر از آن را به شما بازپرداخت م   کمتر  کند.    کنید. شر

کت بیمه خدمات درمابن   www.tabakstop.beها را در    توانید نرخ   شما م   تان سؤال کنید.    پیدا کنید یا در این مورد از شر

 (wijkgezondheidscentra) درمایی محل   بهداشتی دهندگان سالمتی در مراکز    تروی    ج 

 توانند در هر محل متفاوت باشند.    ها م   کنند. آن   های گرویه برگزار م   ( فعالیت Wijkgezondheidscentraمحیل )   بهداشتر درمابن دهندگان سالمتر در مراکز    تروی    ج 

، کارگروه   سواری، کالس   های دوچرخه   به این ترتیب کالس  نی )مانند    هابی برای تحرک بیشتر  شوند.    ( و جلسابر برای بهداشت روابن برگزار م Ratatouilleهای آشت 

ید.   www.gentsewijkgezondheidscentra.beتان از طریق     دهنده سالمتر محل   برای اطالعات بیشتر با تروی    ج   تماس بگت 

کت بیمه خدمات درمایی  مشاوران    سالمتی شر
کت  ، شما م   نزد برخن از شر نامه عملیابر مشخص مراجعه  توانید به یک مشاور و یا مربی بهداشتر رایگان برای سؤاالت در مورد سالمت خود و یک بر   های بیمه خدمات درمابن

 کنید.  

  
ی
 استقامت روای

، شما م   55تا    5از    (Gent)روزه استقامت روابن در خنت   55یط برنامه   کت    رسابن رایگان برای بهبود بخشیدن به سالمت روابن   ها و جلسات اطالع   توانید در کارگروه   اکتتی تان شر

 www.stad.gent/veerkrachtکنید.    

ن در یط سال کالس   های پزشک   از طریق نظام بازپرداخت بیشتر هزینه یورو    5یورو برای هر جلسه وجود دارند )   5مدت به مبلغ    های استقامت روابن بلند  همچنت 

 (verhoogde tegemoetkoming) سایت زیر مراجعه کنید:     برای این منظور به وبwww.stad.gent/veerkrachtcusussen 

 راهنمای سیستم بهداشت و درمان 
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