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Gdje mogu nabaviti potrebne
zdravstveni
sustav
 الالجئين و,الحماية الدولية
لمقدمي
Hitna medicinska služba je u Hrvatskoj dostupna 24 sata
dnevno, svim danima, uključujući i blagdane i neradne
dane, pozivom na 112 ili 194.
U Hitnoj medicinskoj službi ne možete dobiti uputnice niti
recepte za lijekove koje inače uzimate.

lijekove?
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U Hrvatskoj se lijekovi mogu nabaviti u ljekarnama. Za
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kojom dokazujete svoj status, možete podići lijek u
ljekarni. Neki lijekovi (npr. protiv bolova, povišene
temperature, kašlja i dr.) mogu se kupiti bez liječničkog
recepta.

Gdje mogu naći dodatne
informacije?
Sljedeći kontakti mogu biti korisni:
Prihvatilišta i prihvatni centri:
 Prihvatilište za tražitelje azila Zagreb (Porin),
Sarajevska cesta 41, 10000 Zagreb
 Prihvatilište za tražitelje azila Kutina, Sisačka ulica 3,
44320 Kutina
 Prihvatni centar za strance Ježevo, Slavka Kolara 82,
Obedišće Ježevsko, 10370 Dugo Selo

01 4897-610; Fax: 01 4843-456, 01 5804-604;
,37 ravnateljstvo@dzz-centar.hr
 شارع ليوديفيتا • قايا رقم,•مستوصف مقاطعة زاغرب
e-mail:
,01 605-6040 ,01 604-6040 : هاتف, ساموبور10439
 Dom zdravlja Zagrebačke županije, Ljudevita Gaja 37,
01 230-6040 :فاكس
10430 Samobor; Tel: 01 6040-604, 01 6040-605;
44320
,426040-230
 شارع أونتونا قوستافا ماتوشا رقم,•مستوصف كوتينا
Fax: 01
,044
630
:فاكس
,044 Gustava
630 666Matoša
: هاتف,كوتينا
 Dom zdravlja 844
Kutina,
Antuna
42,
www.dz-kutina.hr
44320 Kutina; Tel: 044 630 666; Fax: 044 630 844,
www.dz-kutina.hr
المؤسسة الكرواتية للصحة العامة
Hrvatski
zavod
za
javno
zdravstvo
,01 4863 222 : هاتف, زاغرب10000 ,7 شارع روكفيلير رقم
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb; Tel: 01 4863www.hzjz.hr
222,
www.hzjz.hr

194  أو112 : اإلغاثة/ أ أرقام النجدة

SOS / hitni pozivi: 112 ili 194

,المنظمات الغير حكومية و المنظمات الدولية (بإمكانكم إيجاد عناوينها
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na Internetu):
• مركز أبحاث السالم
 Are You Syrious?
• مركز القانون الكرواتي
 Centar za mirovne studije - CMS
• الصليب األحمر الكرواتي
IOM •
 Hrvatski pravni centar
الجسويتية
الالجئين
خدمات
•
 Hrvatski Crveni križ - HCK
Médecins
du
Monde
MDM
•
 IOM
الحوادث
للضغوطات و
التأهيل
• مركز إعادة
 Isusovačka služba
za izbjeglice
(Jesuit
Refugee
RODE •
Service, JRS)
االجتماعية
النفسية
المساعدة
 Liječnici svijeta (Médecins du Monde, MDM) • جمعية
UNCHR •
 Rehabilitacijski centar za stres i traumu - RCT
• اليونيسف
 RODE
• مركز التطوع أوسييك
 Društvo za psihološku pomoć - DPP
 UNHCR
 UNICEF
 Volonterski centar Osijek
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 مثل خافضات, بعض األدوية, ولكن. باإلضافة إلى اإلقامة,الصحة العام
. يمكنك شرائها بدون وصفة. إلخ, الكحة, مخففات األلم,الحرارة

أين بإمكاني إيجاد المزيد من المعلومات؟
:األتي قد يكون ذو فائدة لك
:مراكز االستقبال
 طريق سراييفو رقم,)•مركز قبول طالبي اللجوء زاغرب (بورين
 زاغرب10000 ,41
44320 ,3  شارع سيساك رقم,•مركز قبول طالبي اللجوء كوتينا
كوتينا
,82  شارع سالفكا كوالرا رقم,•مركز قبول األجانب يجيفو
 دوقو سيلو10370 ,أوبيديشتشي يجيفسكو
وزارة الصحة
,01 4607 555 : هاتف, زاغرب10000 , أ200 شارع كسافرا
pitajtenas@miz.hr : بريد الكتروني,01 4677 076 :فاكس

Ministarstvo zdravstva
Ksaver 200a, 10000 Zagreb; Tel: 01 46 07 555;
Fax: 01 46 77 076; e-mail: pitajtenas@miz.hr
Domovi zdravlja s kojima Ministarstvo zdravstva ima
ugovor o pružanju zdravstvene zaštite u Prihvatilištima /
Prihvatnim centrima:
 Dom zdravlja Zagreb Centar; Tel: 01 4897-601,

Vodic kroz
hrvatski
zdravstveni sustav
 ساعة في اليوم طيلة األسبوع و خالل24 الطارئة متوفرة على مدى
.194  أو112 العطالت باالتصال على الرقم
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استعمال أي معلوم

مراكز الصحة العامة (متعاقدة عن طريق وزارة لتوفير الرعاية الصحية
:)في مراكز االستقبال
,01 4897 601 : هاتف,•المستوصف الصحي زاغرب المركز
01 4897 610
: بريد إالكتروني,01 604-5804 ,01 4843-456
ravnateljstvo@dzz-centar.hr

ما هي حقوق الرعاية الصحية الخاصة بي في
كرواتيا؟
حقوق الرعاية الصحية الخاصة بك يتم تحديدها عن طريق وضعك
القانوني .بالتالي ,يجب عليك دائما أن تقدم مستند الهوية عند زيارتك
لموفر الرعاية الصحية.
•إذا كنت مقدم طلب حماية دولية (طالب لجوء) ,لديك حق الرعاية
الطبية و األسنان الطارئة ,العالج الطارئ و النقل الطارئ.
•إذا كنت مرأة حامل ,لديك أيضا الحق لكل المساعدة الطبية الالزمة
خالل و بعد الوالدة.
•إذا كنت تنتمي إلى مجموعة ضعيفة ,مثل ضحايا التعذيب ,االغتصاب
أو أي أشكال أخرى من العنف ,لديك الحق للرعاية الصحية الالزمة
المتعلقة بحالتك الصحية الخاصة.
•في حال تحصلك على وضع الجئ أو ما يعرف بالحماية المؤقتة ,أنت
و أفراد عائلتك لديكم نفس أنواع حقوق الرعاية الصحية كتلك التي يتم
توفيرها بالتأمين الصحي اإلجباري.

كيف يمكنني الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية؟
في كرواتيا ,لدينا نظام تأمين صحي إجباري و تأمين صحي اختياري.
التأمين الصحي اإلجباري يتم توفيره عن طريق صندوق التأمين الصحي
الكرواتي ( )HZZOيؤمن جميع الناس الذين لديهم إقامة دائمة في
كرواتيا و األجانب الذين تمت الموافقة لهم على اإلقامة الدائمة .التأمين
الصحي اإلجباري يغطي فقط الخدمات الصحية الشائعة و الطارئة .كل
الخدمات األخرى (فحوصات و خدمات األخصائيين ,عالج المستشفى,
العديد من األدوية ,إلخ) تتطلب دفعة إضافية أو تأمين صحي تكميلي.
لغرض التحصل على حقوق التأمين الصحي اإلجباري فإن األشخاص
المؤمنين يجب عليهم تقديم بطاقة

التأمين الصحي عند كل زيارة للطبيب العام ,طبيب األسنان أو في
الصيدلية عند أخذ األدوية التي قام طبيب الصحة العام بوصفها .بطاقة
التأمين الصحي يتم إصدارها عن طريق صندوق التأمين الصحي
الكرواتي.
•إذا كنت الجئا أو شخصا تحت الحماية المؤقتة ,أنت و أفراد عائلتك
لديكم نفس أنواع حقوق الرعاية الصحية كاألشخاص المؤمنين من
خالل التأمين الصحي اإلجباري.
ولكن ,ليس لديك وضع الشخص المؤمن و بالتالي لن تتحصل على
بطاقة تأمين صحي .عوضا ,لديك رخصة اإلقامة المصدرة من
وزارة الداخلية و التي عليك أن تعرضها في كل مرة تقوم بطلب
خدمات الرعاية الصحية من موفر خدمات صحية متعاقد.

في كرواتيا ,أطباء األطفال هم المسؤولون عن صحة الرضع و األطفال
ما قبل المرحلة المدرسية ,بينما يقوم األطباء العامون أو أطباء األسرة
باالعتناء باألطفال في المرحلة المدرسية و البالغين.
في كرواتيا يوجد أخصائيو صحة مدرسية ,يعملون في مؤسسات الصحة
العامة و هم يقومون بفحوصات دورية طبية وقائية على األطفال في
المدرسة و طلبة الجامعات ,التطعيمات و التوعية و الترويج للصحة.
الشخص القاصر الذي ليس لديه مرافق في كرواتيا لديه نفس الحقوق
للرعاية الصحية كأي شخص قاصر لديه تأمين صحي إجباري.

الرعاية الصحية التخصصية

ما هي أنواع الرعاية الصحية المتوفرة؟
في كرواتيا ,نظام الرعاية الصحية منظم في عدة مستويات و التي تعتبر
الرعاية الصحية األولية من أكثر الطرق شيوعا لدخول النظام الصحي
و التحصل على خدمات الرعاية الصحية.
الرعاية الصحية األولية
خدمات الرعاية الصحية األولية يتم توفيرها عادة في مراكز الصحة
المحلية (بالكرواتي دوم زدرافليا) و التي توفر استشارات أطباء عامين,
خدمات أطباء النساء و األطفال لألطفال الذين أعمارهم ما قبل المرحلة
الدراسية ,أطباء األسنان و رعاية التمريض العام .الخدمات يتم توفيرها
عادة عن طريق فرق تتكون من طبيب عام و ممرضة.
ليس هناك الحاجة إلى توجيه من أجل زيارة طبيب صحة أولية .ولكن,
عادة ما يجب عمل موعد مقدما قبل الزيارة.
في احتياجك لطبيب خارج ساعات العمل ,الرجاء التحصل على
المعلومات من الخدمات الطبية المناوبة حينها في مركز الصحة المحلي
أو في الحاالت الطارئة قم باالتصال بالخدمات الطبية الطارئة على
الرقم  112أو .194

في حالة أن حالتك الصحية تتطلب خدمات رعاية صحية تخصصية فإن
طبيب الصحة األولية سوف يقوم بتوجيهك لألخصائي الطبي المناسب.
قبل الذهاب هناك ,يحب عليك أن تقوم بعمل موعد مسبقا.
في حال رغبتك بأن يقوم بفحصك طبيب من جنس معين ,يجب عليك أن
تقوم بذكر هذا عند عمل الموعد.
إذا احتجت إلى عالج في المستشفى ,تحتاج إلى توجيه من طبيب الصحة
األولية.
قبل التعرض لعمليات طبية معينة في المستشفى (كالعمليات الجراحية),
سوف يتم طلب توقيعك على الموافقة المرفقة بالمعلومات.
في حاالت الطوارئ الطبية ,يتم إدخال الشخص إلى المستشفى فورا
بدون توجيه.

ماذا على الفعل في حالة الطوارئ؟
إذا كانت الحالة الطبية مستعصية و تعرض حياة الشخص للخطر أو
يمكنها أن تؤدي إلى تعريض الحياة للخطر في حالة انتظار طبيب
الصحة األولية ,وجب علىك أن تطلب الخدمات الصحية الطارئة.

