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الرعاية خدمات  عىل  الحصول  يف  الحق  لدّي  هل  سوريًا،  الجًئ   بصفتي 
الصحّية مجانا؟

 متنح تركيا الحامية املؤقتة ألصحاب الجنسيّة السورية، عدميي الجنسية والالجئني القادمني من سوريا. جميع املسجلني

 ضمن الحامية املؤقتة لديهم الحق بالحصول عىل خدمات الرعاية الصحية مجاناً يف املؤسسات العاّمةومع ذلك، يف بعض

 الحاالت املتعلقة بالخدمات الصحية األساسية والطارئة وتقديم العالجات واألدوية يف هذا النطاق، ميكن أن يتوقع منك

دفع »حصة املشاركة« عىل املبالغ وال التي تحددها وزارة الصحة.

 ليك تتمكنوا من الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية املجانية، يجب أن تكون لديكم بطاقة هوية الحامية املؤقتة

 التي تم إصدارها من طرف املديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة و التي تحتوي عىل الرقم التعريفي لألجانب الذي يبدأ

 برقم “99”. كقاعدة عامة، ميكن للمستفيدين من الحامية املؤقتة أن يحصلوا عىل خدمات الرعاية الصحية املجانية يف

املحافظة املسجلني فيها.

إذا مل تتمكنوا من الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية يف محافظة تسجيلكم رغم توفّركم عىل بطاقة هوية صادرة 

 من املديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة و تحتوي عىل الرقم التعريفي لألجانب الذي يبدأ برقم “99”، ميكنكم التواصل مع 

املديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة للحصول عىل معلومات مفّصلة حول املوضوع.

مل أقم بالتسجيل بعد؟ هل ميكنني اإلستفادة من خدمات الرعاية الصحّية 

املجانية؟
 إذا كنتم مل تقوموا بالتسجيل بعد، ميكنكم فقط الحصول عىل خدمات الصّحة يف حاالت الطوارئ والخدمات الصحيّة

 الخاصة باألمراض السارية يف مراكز الخدمات الصحيّة األولية بشكل مجاين. ومن أجل تجّنب أية عوائق فيام يخص

الحصول عىل خدمات الرعاية الصحيّة، فإننا ننصح بشّدة إكامل تسجيلكم يف أقرب فرصة.

خدمات من  اإلستفادة  يف  الحق  لدي  هل  إقامة.  إذن  عىل  حصلت   لقد 

الرعاية الصحية املجانية املتوفرة للحاصلني عىل الحامية املؤقتة؟
األشخاص الحاصلني عىل إذن إقامة مطالَبون بتغطية تكاليف الرعاية الصحية بأنفسهم.

 من بني أهم الرشوط للحصول عىل إذن اإلقامة هي الحصول عىل تأمني صحي فّعال طيلة مدة اإلقامة. و لهذا، يجب عىل

 الحاصلني عىل إذن إقامة اإلعتامد عىل هذا التأمني الصحي حينام يتطلب األمر ذلك.  و لذلك ال ميكن للحاصلني عىل إذن

إقامة اإلستفادة من خدمات الرعاية الصحية املجانية التي يستفيد منها الحاصلون عىل الحامية املؤقتة.

هل  .»98« برقم  يبدأ  لألجانب  تعريفي  رقم  عىل  تحتوي  هويتي   بطاقة 
بإمكاين اإلستفادة من خدمات الرعاية الصحية املجانية؟

 من املهم جدا أن يكون لديكم رقم تعريفي لألجانب يبدأ برقم “99”. هذا الرقم سوف يضمن لكم الحصول عىل تأمني
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 من نظام الضامن االجتامعي )SGK( ويُستخدم مصطلح “تأمني” من قبل نظام الضامن االجتامعي )SGK( للداللة عىل

أنه تّم تفعيلكم يف النظام. ميكنكم الحصول عىل هذا الرقم التعريفي فور اإلنتهاء من التسجيل يف نظام الحامية املؤقتة.  

إذا كان رقمكم التعريفي يبدأ ب 98 من املمكن الحصول عىل رقم تعريف أجنبي يبدأ بـ 99 من خالل التقدم بطلب 

إىل مديرية إدارة الهجرة يف املحافظة التي سجلت فيها أو عن طريق تحديد موعد من خالل املوقع اإللكرتوين عىل /

  https://e-randevu.goc.gov.tr

إذا كنتم غري قادرين عىل الحصول عىل الرقم التعريفي لألجانب الخاص بكم و الذي يبدأ بالرقم “99” عرب هذا املوقع 

اإلقليمية إلدارة  املديرية  إىل مكتب  التوّجه  فالرجاء  تأمينا،  االجتامعي مبنحكم  الضامن  نظام  إذا فشل  أو  اإللكرتوين، 

الهجرة يف املحافظة التي أكملتم تسجيلكم فيها يف أقرب فرصة لكم.

من  اإلستفادة  ميكنني  كيف  املؤقتة.  الحامية  تحت  تسجييل  أكملت  لقد 

خدمات الرعاية الصحّية؟
التي تحتوي عىل رقم الذين أمتّوا التسجيل تحت الحامية املؤقتة بطاقة تعريف الحامية املؤقتة   يتم منح األشخاص 

الصحية الرعاية  الحصول عىل خدمات  الحق يف  التعريفية متنحكم  البطاقة  برقم “99”. هذه  يبدأ   تعريفي لألجانب 

املجانية يف املؤسسات الصحية العامة.

 ميكنكم زيارة مراكز الرعاية الصحيّة األّولية للحصول عىل خدمات التشخيص املبديئ، العالج وإعادة التأهيل. تُعترب كلٌّ

 من املراكز الصّحية، مراكز األمومة والعناية بالطفل وتنظيم العائلة، و كذلك مستوصفات السل، مراكزاً للرعاية الصحيّة

 األوليّة. كام توجد “مراكز صحية للمهاجرين” يف بعض املحافظات وهي تُقّدم الرعاية الصحية األّولية أيضا. كل هذه

 املراكز توفّر أيضاً الفحص واللقاحات لألمراض السارية، و خدمات متخصصة للرّضع و األطفال واملراهقني، باإلضافة إىل

خدمات األمومة والصّحة التناسلية.

الحكومة كمؤسسات صّحية والثالثيّة. تصّنف مستشفيات  الثانوية  الصحية  للمؤسسات  التوجه مبارشة  أيضاً   ميكنكم 

ثانوية، بينام تُعترب مستشفيات البحوث الجامعيّة واملشايف التعليمية مؤسسات صّحة ثالثية.

الحصول عىل خدمات مجانية يف مستشفيات تتمكنوا من  ال  قد  املستعجلة،  الحاالت  باستثناء  أنه  إىل  االنتباه   نرجو 

ملستشفيات اإلحاالت  فإّن  ذلك،  إىل  باإلضافة  ُمسبقة.  إحالة  بدون  الخاّصة  الصحية  واملؤسسات  الجامعيّة   البحوث 

إصابات إىل  باإلضافة  املشددة،  والعناية  املستعجلة  للحاالت  فقط  تتم  الخاّصة  الصّحية  واملراكز  الجامعية   البحوث 

الحروق وعالج الرسطان.

ماذا يشمل نطاق خدمات الرعاية الصحية املجانية؟
يتم تغطية تكلفة خدمات الرعاية الصحية إذا كانت تدخل ضمن “التعليامت التنفيذية للصحة”. عىل الرغم من أن 

باملشاكل  يتعلق  فيام  إضافية  تكاليف  بدفع  مطالبتكم  يتم  فقد  كبري،  إىل حد  واسع  الصحية  الرعاية  نطاق خدمات 

الصحية التي ال تدخل ضمن نطاق “التعليامت التنفيذية للصحة” أو التي تتجاوز العتبة املنصوص عليها.
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انتهت بطاقة الحامية املؤقتة الخاصة يب. هل ميكنني االستمرار يف االستفادة 

من خدمات الرعاية الصحية املجانية؟
إذا انتهت بطاقة الحامية املؤقتة ألي سبب من األسباب ، فلن يحق لك تلقي خدمات الرعاية الصحية املجانية التي 

تقييمك مبوجب  أعيد  إذا  الصحية مجانًا  الخدمات  أن تستفيد من  املمكن  للصحة. من  التنفيذية  التعليامت  تغطيها 

الحامية املؤقتة. لهذا ، يجب عليك التقدم إىل املديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة يف املحافظة التي تم إنهاء تسجيلك فيها 

وتقديم طلب حامية مؤقتة جديد.

هل عيّل الحصول عىل موعد مسبق من أجل اإلستفادة من خدمات الرعاية 

الصحية؟
عليكم ولكن  األولية.  الصحيّة  الرعاية  مراكز  تقدمها  التي  الصحية  الخدمات  عىل  للحصول  ملوعد  حاجة  هناك   ليس 

الحصول عىل هذا املقّدمة يف املستشفيات. وميكن  الصحيّة  الخدمات   الحصول عىل موعد مسبق ليك تستفيدوا من 

نظام املركزي  األطباء   www.mhrs.gov.tr اخذ موعد عن طريق  او ميكنكم  موقع  بالرقم 182,  االتصال   املوعد عرب 

مواعيد ال يتوفر مركز اإلتصال 182 عىل خدمة الرتجمة. لذلك عليكم اإلستعانة بشخص يتكلم اللغة الرتكية.

 خالل يوم موعدكم، سيتوجب عليكم الحصول عىل شفرة )باركود( قبل مقابلة الطبيب. من املهم أن تكون بحوزتكم

بطاقة الحامية املؤقتة عند زيارتكم للمستشفى.

هل من املمكن الحصول عىل خدمات الرعاية الصحّية املجانية يف محافظات 

أخرى غري محافظة تسجييل؟
 ميكنكم الحصول عىل خدمات الرعاية الصحيّة فقط يف املحافظة التي استكملتم فيها تسجيلكم. ولكن إذا مل تستطيعوا

 الحصول عىل عالج مناسب يف محافظتكم، ميكن إحالتكم إىل محافظة أخرى وفقا لتقدير مزّود الرعاية الصحية. يف هذه

 الحالة، عليكم التوجه ملكتب املديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة يف محافظة تسجيلكم، ُمرفقني بوثيقة اإلحالة التي حصلتم

عليها من املستشفى، و طلب إذن سفر للمحافظة التي تم تحويلكم إليها.

 فيام يخص الحاالت الطبية املستعجلة، بإمكانكم الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية يف أي مكان بدون أية قيود

جغرافية.

متت إحالتي إىل مستشفى اخر فامذا عيل ان أفعل؟
 إذا متت إحالتكم ملؤسسات صحيّة من القطاعات الثانوية أو الثالثيّة، أو إىل مستشفيات بحوث علمية أو مستشفيات

خاّصة متواجدة يف نفس املحافظة، يرجى اإلنتباه إىل أنه عليكم التوجه لهذه املؤسسة الصحية خالل مدة صالحية اإلحالة.

 فيام يتعلق بخدمات املرىض الخارجيني، صالحية اإلحالة هي خمسة أيام عمل. و مّدة صالحية اإلحاالت لألشخاص الذين

 يعانون من أمراض مزمنة أو األشخاص الذين ميلكون وثيقة ملراجعة طبيّة هي ثالثون يوماً. عليكم التوّجه للمؤسسة
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 التي تم تحويلكم إليها مصطحبني ببيان اإلحالة معكم. إذا تجاوزتم مدة صالحية اإلحالة، سيتوجب عليكم الحصول

عىل إحالة جديدة.

 إذا متت إحالتكم ملستشفى يف محافظة أخرى، عليكم أّوالً التواصل مع املديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة و طلب إذن

سفر.

اإلجراءات  خالل  الرتجمة  خدمة  تتوفر  هل  الرتكّية.  اللغة  أتحّدث  ال  أنا 

املتعلقة بالخدمات الصحية؟
باللغتني الفورية، بشكل أسايس  التي تقدم خدمات الرتجمة  الرغم من وجود مرتجمني يف بعض املراكز الصحية   عىل 

 العربية والفارسية وإىل حد ما بلغات أخرى، إالّ أن هذه الخدمة محدودة للغاية لألسف. تتوفر خدمة الرتجمة الفورية

باللغة العربية يف “مراكز الرعاية الصحية للمهاجرين” و التي تُعترب مراكز رعاية صحية أولية، و ذلك حسب السعة.

 يف حال طلبتم املساعدة يف الرتجمة الفورية، سيقوم مركز اإلتصال الخاص بالطوارئ الذي ميكنكم االتصال به عرب رقم

112 لطلب املساعدة الطبية يف حالة الطوارئ بتوجيهكم إىل مركز التواصل لألجانب.

  مركز التواصل لألجانب هو مركز اتصال أنشأته املديرية العامة إلدارة الهجرة ويعمل باللغة الرتكية واإلنجليزية والعربية

 والفارسية والروسية واألملانية. يوفر مركز التواصل لألجانب خدمة الرتجمة الفورية فقط يف حاالت الطوارئ، و ذلك بناًء

عىل اإلحالة من مركز اإلتصال 112 الخاص بالطوارئ.

التي الفورية  الرتجمة  تقديم خدمات  تركيا  واملهاجرين يف  لالجئني  الدعم  تقدم  التي  املدين  املجتمع  ملنظامت   ميكن 

 يحتاجها األشخاص لإلستفادة من خدمات الرعاية الصحية، و ذلك حسب مواردهم وقدراتهم. ميكنكم االتصال مبنظامت

املجتمع املدين يف محافظتكم للحصول عىل مزيد من املعلومات حول خدمات الرتجمة الفورية الخاصة بهم.

 يوفر مركز االتصال التابع لوزارة الصحة والذي ميكنكم الوصول إليه عرب رقم 184 أيًضا خدمات الرتجمة الفورية. يوفر

 مركز االتصال هذا معلومات عامة حول كيفية الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية. ميكنكم أيًضا طرح تساؤالتكم أو

شكاياتكم حول خدمات الرعاية الصحية التي تلقيتموها عرب مركز االتصال هذا.

 نود أيًضا التأكيد عىل أن مركز اإلتصال 182 الخاص بطلبات الحصول عىل املواعد يف املستشفيات العامة ال يتوفر عىل

خدمة الرتجمة الفورية. لذلك من املهم اإلستعانة بشخص يتحدث اللغة الرتكية أثناء اتصالكم بهذا الرقم.

هل ستتم تغطية تكاليف األدوية؟
 ميكنكم الحصول باملّجان عىل األدوية التي قام بوصفها الطبيب والتي تندرج ضمن تغطية التأمني الصحي العام التي

 توفرها مؤسسة الضامن االجتامعي. يف بعض املحافظات، قد يُطلب منكم دفع حصة املريض. باإلضافة إىل ذلك، يف حالة

وجود فرق بني الدواء الذي وصفه الطبيب والدواء الذي تم اقتناؤه، فقد يُطلب منكم أيًضا دفع هذا الفرق.

التأكد من أن إلكرتونية، يُرجى  الخاصة بكم  الوصفة  إذا كانت  إلكرتونية أو مكتوبة.  إما  الطبية  الوصفات   قد تكون 

 لديكم رقم الوصفة. إذا تم تقدميها بشكل مكتوب، من املهم أن يكون بحوزتكم هذا املستند عندما تذهبون للصيدليات
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بطاقة أن  من  أيًضا  التأكد  يُرجى  الدواء.  عىل  للحصول  أسايس  هوية هو رشط  بطاقة  معها. حصولكم عىل   املتعاقَد 

هويتكم تحمل الرقم التعريفي لألجانب الذي يبدأ برقم “99”.

كيف ميكنني الحصول عىل دعم نفيس ؟
املستشفيات  توفرها  التي  النفسية  الصّحة  رعاية  عىل  الحصول  املؤقتة  الحامية  تحت  تسجيلهم  أكملوا  للذين  يحق 

العامة. باإلضافة إىل ذلك، ميكنكم أيضاً الحصول عىل الدعم من املراكز التي تديرها وزارة األرسة و الشغل و الخدمات 

اإلجتامعية، و كذلك من منظامت املجتمع املدين التي تعمل بالتعاون مع الوزارة و التي تقدم خدمات الدعم النفيس 

و اإلجتامعي.

ما هي حقوقي كمريض يف تركيا؟
الرعاية الصحية من دون أي متييز، الحق مبعرفة حالتكم الصحيّة والعالجات  لديكم الحق يف الحصول عىل خدمات 

 املمكنة، الحق بإعطاء املوافقة أو رفض العالج كام هو مسموح حسب القانون، والحق يف الخصوصية والرعاية باحرتام.

 لديكم أيضاً الحق باتخاذ القرار األخري فيام يخص العالج املُقرتح عليكم، الحق باالستفادة من التطورات يف العالج، الحق

باستقبال زيارات وطلب حضور شخص آخر ملرافقتكم، والحق بالحصول عىل رعاية آمنة ومنصفة.

انتهاكها، لديكم الحق بتقديم شكوى والحصول عىل تعويضات عن تّم   إذا كنتم تعتقدون بأّن حقوقكم كمرىض قد 

 األذى النفيس والجسدي الذي تعرضتم له عند االمكان. لتحقيق ذلك، و خاصة عندما تشعرون أن شكايتكم مل تُؤخذ

 بعني اإلعتبار عىل النحو الواجب، ميكنكم تقديم شكوى خطيّة ملجلس حقوق املرىض التابع للمديرية اإلقليمية للصّحة.

الساخن الخط  يوفر هذا  الصّحة 184.  بوزارة  الخاص  اإلتصال  أو شكاياتكم عرب مركز  أيضاً طرح تساؤالتكم   ميكنكم 

خدمات ترجمة للعربية أيضاً.

كيف ميكن ملنظمة حقوق الالجئني يف تركيا مساعديت؟
 توفّر منظمة حقوق الالجئني تركيا الدعم واملعلومات املجانية لطالبي الحامية الدولية ولألشخاص تحت الحامية املؤقتة

 يف تركيا. ميكنكم التواصل مع مكتبنا يف حال كانت لديكم أسئلة عن آليات الحصول عىل الحامية يف تركيا وعن حقوقكم

وحرياتكم األساسية.

 هل ترتبط منظمة حقوق الالجئني يف تركيا بالحكومة الرتكية أو املفوضية

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني UNHCR؟
 ال. تُعترب منظمة حقوق الالجئني يف تركيا منظمة مجتمع مدين مستقلة. وهي ليست رشيكا تنفيذيا للحكومة الرتكية أو

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. ولكنها تتعاون مع السلطات الرتكية ذات الصلة واملفوضية السامية

 لضامن الحامية القانونية لطالبي الحامية الدولية ولألشخاص تحت الحامية املؤقتة يف تركيا.
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هل عيّل الدفع مقابل الخدمات املقدمة من منظمة حقوق الالجئني يف تركيا؟
 إن جميع الخدمات التي تقدمها منظمة حقوق الالجئني يف تركيا مجانية. نرجو إبالغ مكتبنا مبارشة يف حال علمتم بوجود

 أشخاص أو كيانات تّدعي العمل تحت اسم منظمتنا وتطلب منكم نقودا أو أي مكاسب مادية. سنحافظ عىل رسيّة

معلوماتكم الشخصية.

هل ستحافظ منظمة حقوق الالجئني يف تركيا عىل رسية معلومايت؟
 تعمل منظمة حقوق الالجئني يف تركيا حسب مبادئ الرسيّة املطلقة وتحرتم خصوصية األفراد الذين يتواصلون مع مكتبنا.

بالتايل فإننا ال نشارك معلوماتكم أو وثائقكم مع أي طرف ثالث من دون موافقتكم.

 للتواصل مع منظمة حقوق الالجئني:
 أينام كنتم يف تركيا، نرحب بكم لزيارة مكتبنا أو التواصل معنا عرب الهاتف، الفاكس أو الربيد اإللكرتوين طوال أيام األسبوع

 )من اإلثنني إىل الجمعة( من الساعة العارشة صباحاً وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر.
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Mülteci Hakları Merkezi
Refugee Rights Turkey

Refik Saydam Cad. Dilber Apt. No: 39 Kat: 4
Şişhane, Beyoğlu – İstanbul

T: +90 212 292 48 30
F: +90 212 292 48 33

E: info@mhd.org.tr 

ميكنكم اإلطالع عىل املعلومات املتوفرة يف الكتيبات ومقاطع الفيديو التي قمنا بإعدادها
لفائدة الالجئني وطالبي اللجوء يف تركيا عرب قسم املنشورات يف موقعنا الرسمي: 

https://www.mhd.org.tr

أو عرب بوابة املعلومات الخاصة بالالجئني يف تركيا، التي قمنا بتفعيلها
اعتباًرا من أبريل 2019:

https://multecihaklari.info
https://refugeerights.info


