
تم انتاج هذا املرجع من قبل منظمة حقوق الالجئني تركيا ضمن سياق مرشوع قائم 
بالتعاون مع منظمة التضامن مع الالجئني األمريكية ومجلس الالجئني الهولندي وتم 

دعمه من قبل وزارة الخارجية األمريكية ومكتب السكان والالجئني والهجرة. 
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معلومات التواصل مع منظمة حقوق الالجئني تركيا:
نرحب بكم لزيارة مكتبنا أو التواصل معنا عرب الهاتف، الفاكس أو الربيد اإللكرتوين طوال أيام األسبوع من الساعة 

00:0105:00 صباحاً وحتى 00:50 بعد الظهر أينام كنتم يف تركيا.  10:00
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هل ترتبط منظمة حقوق الالجئني تركيا بالحكومة الرتكية 

أو املفوضية السامية لشؤون الالجئني UNHCR؟ 
املفوضية  أو  الرتكية  للحكومة  تنفيذيا  تركيا منظمة مجتمع مدنية وهي ليست رشيكا  الالجئني  تعترب منظمة  ال. 
السامية لشؤون الالجئني ولكنها تتعاون مع السلطات الرتكية املالمئة واملفوضية السامية لضامن الحامية القانونية 

لطالبي الحامية الدولية ولألشخاص تحت الحامية املؤقتة يف تركيا. 

هل عيّل الدفع مقابل الخدمات املقدمة من منظمة حقوق 

الالجئني تركيا؟
إن جميع الخدمات التي تقدمها منظمة حقوق الالجئني تركيا مجانية ونرجو إبالغ مكتبنا مبارشة يف حال علمتم 
بوجود أشخاص أو كيانات تدعي العمل تحت اسم منظمتنا وتطلب منكم النقود أو أي مكاسب مادية. سنحافظ 

عىل رسيّة معلوماتكم الشخصية. 

هل ستبقي منظمة حقوق الالجئني تركيا معلومايت رّسية؟
تعمل منظمة حقوق الالجئني تركيا حسب مبادئ الرسيّة املطلقة وتحرتم خصوصية األفراد. بالتايل فإننا ال نشارك 

معلوماتكم أو وثائقكم مع أي طرف ثالث من دون موافقتكم.
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كيف ميكنني الحصول عىل دعم نفيس أو طبي نفيس؟
املستشفيات  تقدمها  النفسية  للصّحة  رعاية  عىل  الحصول  املؤقتة  الحامية  تحت  تسجيلهم  أكملوا  للذين  يحق   
العامة. باإلضافة للخدمات املقّدمة من املؤسسات العاّمة، ميكنكم أيضاً التوجه إىل جمعيات املجتمع املدين التي 
تقدم خدمات الدعم النفيس واالجتامعي. ميكنكم االتصال بنا لالستفسار عن توافر مقدمني لخدمات الدعم النفيس 

واالجتامعي يف املحافظة التي تقيمون بها. 

ما هي حقوقي كمريض يف تركيا؟
لديكم الحق يف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية من دون التعرض لتمييز يف املعاملة، الحق مبعرفة حالتكم 
يف  الحق  للقانون،  وفقاً  مسموح  هو  كام  للعالج  الرفض  أو  املوافقة  بإعطاء  الحق  املمكنة،  والعالجات  الصحيّة 
الخصوصية والرعاية باحرتام. لديكم أيضاً الحق بإعطاء القرار األخري يف العالج، الحق باالستفادة من التطورات يف 

العالج، الحق باستقبال زيارات وطلب رفقة شخص آخر والحق بالحصول عىل رعاية آمنة ومنصفة. 

إذا كنتم تعتقدون بأّن حقوقكم كمرىض قد تّم انتهاكها، لديكم الحق بتقديم شكوى والحصول عىل تعويضات عن 
األذى النفيس والجسدي الذي تعرضتم له عند االمكان. لتحقيق ذلك، ميكنكم تقديم طلب لوحدة حقوق املرىض 
املوجودة يف املستشفى الذي تلقيتم فيه الرعاية الصحيّة. لديكم الحق بتقديم شكوى خطيّة ملجلس حقوق املرىض 
التابعة ملديرية الصّحة للمنطقة يف أّي حالة وخصوصا يف الحاالت التي تشعرون بها بأّن مظلمكم مل يتم التطرق 
له بشكل سليم. ميكنكم أيضاً إيصال مخاوفكم أو مظلمكم عرب الخط املبارش MIBAS 481 )مركز اتصاالت وزارة 

الصّحة(. هذا الخط الساخن أيضاً يؤمن خدمات ترجمة للعربية.

كيف ميكن ملنظمة حقوق الالجئني تركيا مساعديت؟
الحامية  الدولية ولألشخاص تحت  الحامية  الالجئني تركيا مساعدة ومعلومات مجانا لطالبي  توفّر منظمة حقوق 
املؤقتة يف تركيا. ميكن القدوم اىل مكتبنا يف حال كان لديكم أسئلة عن آليات الحصول عىل الحامية يف تركيا وعن 

حقوقكم وحرياتكم األساسية. 

SABİM 184
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أين ميكنني الحصول عىل أدويتي؟
من املهم إمتام التسجيل تحت الحامية املؤقتة والحصول عىل بطاقة الحامية املؤقتة التي تبدأ بالرقم 99 لتفادي أي 

أمر يعيق حصولكم عىل الدواء. ستطالبون بإظهار وثيقة التعريف تلك عند ذهابكم للصيدليات. 

الحدود  تحت  تندرج  والتي  الطبيب  قبل  املوصوفة من  املجانية،  األدوية  الحصول عىل  أنه ميكنكم  العلم  يرجى 
املتّبعة يف التعليامت التنفيذية للصحةTUS ، وذلك من الصيدليات املتعاقدة مع DAFA. قد يتوجب عليكم دفع 
حّصة مريض يف بعض املحافظات. أيضاً إذا كان هنالك اختالف بني الدواء املوصوف والدواء املتوفّر فيتوجب عليكم 

دفع هذا الفرق بينهام.

ميكن أن تكون الوصفات الدوائية إّما إلكرتونية أو مكتوبة بخط اليد. إذا كانت وصفتكم الدوائية الكرتونية، يرجى 
التأكد من أن يكون لديكم رقم الوصفة. أّما إذا كانت الوصفة بخط اليد فإنّه من املهم أن تكون معكم عند التوّجه 

إىل الصيدليات.

يف  ترجمة  خدمة  تتوفر  هل  الرتكّية.  اللغة  أتحّدث  ال  أنا 

املراكز الصحية املعتمدة؟ 
ميكنكم االتصال عىل الرقم 444 74 82 ، هذا رقم مجاين تديره وزارة الصّحة للوصول ملرتجمني للغة العربية خالل 
الرقم 444 47 80، وهو خط مبارش مجاين آخر  االتصال عىل  أيضاً  الصيدلية. ميكنكم  أو  تواجدكم يف املستشفى 

لخدمات الرتجمة يديره املجلس الدمناريك لالجئني. 

كام يتوفر مرتجمني يف املراكز الصحية لالجئني يف بعض املحافظات. 

نود أيضاً التأكيد بأنّه عليكم الحصول عىل موعد يف املستشفى الذي تّم تحويلكم إليه عرب مركز االتصاالت 281 ولكن 
ال يوجد مساعدة يف الرتجمة فيه. لذلك فإنّه من املهم وجود متحّدث بالرتكية ملساعدتكم خالل املكاملة. 

SUTAFAD

444 47 28

444 74 08
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هل عيّل الحصول عىل موعد مسبق؟
ولكن  األولية.  الصحيّة  الرعاية  تقدمها مؤسسات  التي  الصحية  الخدمات  للحصول عىل  ليس هناك حاجة ملوعد 
عليكم الحصول عىل موعد مسبق ليك تستفيدوا من الخدمات الصحيّة املقّدمة من املؤسسات الصحيّة الثانوية. 

وميكن الحصول عىل هذا املوعد عرب االتصال بالرقم 281. 

كام عليكم الحصول عىل شفرة تعرّف قبل مقابلة الطبيب يف اليوم املحدد لكم. من املهم احضار بطاقة الحامية 
املؤقتة عند زيارتكم للمستشفى. 

متت إحالتي إىل مستشفى فامذا أفعل؟
إذا تم تحويلكم ملؤسسات صحيّة من القطاعات الثانوية أو الثالثيّة أو إىل مستشفيات بحوث علمية أو مستشفيات 
خاّصة يف نفس املحافظة أو يف محافظة ثانية من أجل خدمات املرىض من خارج هذه املؤسسات فالرجاء األخذ بعني 
االعتبار بأّن صالحية هذه اإلحالة هي خمسة أيام عمل. ولذلك فإنه عليكم التوّجه للمؤسسة التي تم تحويلكم 
إليها خالل مّدة أقصاها خمسة أيام عمل مصطحبني بيان التحويل معكم. إذا فاتتكم تلك الفرتة عليكم الحصول 
عىل إحالة جديدة. إّن مّدة صالحية اإلحاالت لألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو األشخاص الذين ميلكون 

وثيقة ملراجعة طبيّة هي ثالثون يوماً. 

ما هي مجاالت خدمات الرعاية الصحّية املجانّية؟
يتم تأمني خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية إذا كانوا ضمن التعليامت التنفيذية للصحةTUS . عىل الرغم 
أّن املجال العام لخدمات الرعاية الصحيّة واسع إال أنه قد يتوّجب عليكم دفع مبلغ اضايف لعالج املشاكل الصحيّة 

 .TUS أو التي تتخطّى العتبة املنصوص عليها تحت ال TUS التي ال تقع ضمن ال

SUT

SUT SUT
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لقد وصلت إىل تركيا بجواز سفر صالح وحصلت عىل ترصيح 

إقامة. هل ميكنني االستفادة من خدمات الرعاية املجانية 

املتاحة لألشخاص تحت الحامية املؤقتة؟
إّن أحد الرشوط األساسية املطلوبة للحصول عىل ترصيح إقامة هو بوليصة تأمني صّحي صالحة ملّدة ترصيح اإلقامة 
كاملة. لذلك يجب عىل حاميل ترصيح إقامة االعتامد عىل هذا التأمني الصحي عند الرضورة. لذلك من غري املمكن 
لألشخاص الذين ميلكون ترصيح إقامة صالح االستفادة من خدمات الرعاية الصحيّة املجانية املتاحة لألشخاص تحت 

الحامية املؤقتة.

الصحّية  الرعاية  خدمات  عىل  الحصول  املمكن  من  هل 

املجانية يف محافظات أخرى؟ 
ميكنكم فقط الحصول عىل خدمات الرعاية الصحيّة يف املحافظة التي استكملتم فيها تسجيلكم. ولكن إذا كان من 
غري املمكن الحصول عىل معالجة وافية يف أحد املحافظات وعند الرضورة ميكن إحالتكم إىل محافظة أخرى تبعا 

ملوافقة مزّود الرعاية الصحية. ال توجد مثل هذه القيود عىل الحاالت الطبية الطارئة.  

ميكنني  فهل   99 بالرقم  تبدأ  أجانب  تعريف  بطاقة  لدي 

الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية بها؟   
من املهم جداً أن تكون بحوزتكم رقم بطاقة تعريف األجانب الذي يبدأ ب 99. هذا الرقم سوف يؤمن لكم الحصول 
عىل "تخصيص" يف نظام الضامن االجتامعيKGS . ويستخدم مصطلح "تخصيص" من قبل KGS للداللة عىل أنه تّم 
تفعيلكم يف النظام. ميكن الحصول عىل رقم البطاقة هذا فور االنتهاء من التسجيل. ولكن إذا كنتم تحملون البطاقة 
.cog.www يف أنقرة عىل  MMGDذات الرقم الذي يبدأ ب 89 فالرجاء زيارة موقع اإلدارة العامة إلدارة الهجرة

والحصول عىل رقم بطاقة تعريف األجانب الخاص بكم الذي يبدأ ب 89. 

إذا كنتم غري قادرين عىل الحصول عىل رقم بطاقة تعريف األجانب التي تبدأ بالرقم 99 عرب موقع اإلدارة العامة 
للهجرة يف أنقرة أو إذا كان نظام الضامن االجتامعي قد فشل بإعطائكم تخصيص فالرجاء التوّجه إىل مكتب املديرية 

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

DGMM 98

99

www.goc.gov.tr

99

99

99
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لقد أكملت تسجييل تحت الحامية املؤقتة. كيف ميكنني 

االستفادة من خدمات الرعاية الصحّية؟
يتم منح األشخاص الذين امتّوا التسجيل تحت الحامية املؤقتة بطاقة تعريف الحامية املؤقتة وهذه الوثيقة مجانية 
وتحمل صورتك ومعلوماتك الشخصية األساسية. كام انها تحوي عىل رقم تعريف األجانب الخاص بك والذي يبدأ 

ب 99. 

ميكنكم الحصول عىل خدمات التشخيص املبديئ، العالج وإعادة التأهيل يف مؤسسات الرعاية الصحيّة األوليّة. إّن 
املراكز الصّحية ومراكز األمومة والعناية بالطفل وتنظيم العائلة ومستوصفات السل هي مؤسسات الرعاية الصحيّة 
األوليّة. كام يوجد "مراكز صحية لالجئني" يف بعض املحافظات وهي تعترب مراكز صحية أولية أيضا. كل هذه املراكز 
لخدمات  باإلضافة  واملراهقني،  األطفال  للرّضع،  متخصصة  السارية، خدمات  لألمراض  ولقاحات  فحص  أيضاً  توفّر 

األمومة والصّحة التناسلية. 

ميكنكم أيضاً التوجه مبارشة ملؤسسات صّحة من القطاعات الثانوية والثالثيّة. وحيث تصّنف مستشفيات الحكومة 
كمؤسسات صّحة ثانوية، تعترب مستشفيات البحوث الجامعيّة واملشايف التعليمية مؤسسات صّحة ثالثية.

نرجو االنتباه إىل أنه عدا عن حاالت الطوارئ لن تتمكنوا من الحصول عىل خدمات مجانية يف مستشفيات البحوث 
الجامعيّة ومؤسسات الصّحة الخاّصة بدون إحالة مسبقة. 

الطوارئ والعناية  تتم فقط لحاالت  الخاّصة  الصّحية  الجامعية واملراكز  البحوث  فإّن اإلحاالت ملستشفيات  أخرياً، 
املشددة باإلضافة إىل إصابات الحروق وعالج الرسطان.

99
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عىل  الحصول  يف  الحق  لدّي  هل  سوري،  الجئ  بصفتي 

خدمات الرعاية الصحّية مجانا؟
جميع  سوريا.  من  القادمني  والالجئني  الجنسية  وعدميي  السورية  الجنسيّة  ألصحاب  املؤقتة  الحامية  تركيا  تقدم 

املسجلني ضمن الحامية املؤقتة لديهم الحق بالحصول عىل خدمات رعاية صحيّة مجانية يف املؤسسات العاّمة. 

مل أقم بالتسجيل بعد؟ هل ميكنني االستفادة من الخدمات 

الصحّية؟
إذا كنتم مل تقوموا بالتسجيل بعد، ميكنكم فقط الحصول عىل خدمات الصّحة الطارئة والخدمات الصحيّة لألمراض 
السارية يف مؤسسات الخدمات الصحيّة األولية. ومن أجل تجّنب أي قيود يف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحيّة 

فإننا ننصح بشّدة بإكامل تسجيلكم يف أقرب فرصة. 

من  االستفادة  ميكنني  فهل  أّويل  تسجيل  وثيقة  معي 

خدمات الرعاية الصحية؟ 
ميكن لحاميل وثيقة التسجيل األّويل الحصول عىل الخدمات الصحية الطارئة والخدمات الصحية لألمراض السارية 
فقط يف مراكز الرعاية الصحية األولية. عليكم إمتام عملية التسجيل للوصول إىل خدمات الرعاية الصحية املّجانية 

بدون قيود. 

إن كان لديكم حالة صحية خطرية فرنجو إبالغ السلطات املختصة بالتسجيل خالل عملية التسجيل أو بعد التسجيل 
األويل. فقد تقّرر السلطات ترسيع عملية تسجيلكم نتيجة لذلك. 
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