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 انتقال به / از بیمارستان

تان  های انتقال توانید برای هزینه قاعده اصلی این است که خود شما مسئول انتقال به / از بیمارستان هستید. در موارد خاص، می

 استفاده کنید. Region Midtjyllandیا از تاکسی  کنید یارانه دریافت
 

 دهد. ی از یارانه انتقال و/یا حمل و نقل را نمیمند به شما حق بهره عمومی حمل و نقلعدم دسترسی به 
 

 گیرد در موارد زیر یارانه به شما تعلق نمی
پزشک متخصص، یا مشاور خصوصی در بیمارستان عمومی و پزشک خانواده، پزشک وظیفه،  الزم است که بهاگر 

است تا از شهرداری منطقه خود در این مندی از تسهیالت حمل و نقل قطعی نیست. بنابراین الزم  خصوصی مراجعه کنید، بهره

 مورد سوال کنید.
 

تان آزمایش تشخیص بیماری )همچون آزمایش خون یا اشعه ایکس( را تجویز کرده است و نتایج آزمایش به  اگر پزشک خانواده

 شود. تان ارسال خواهد شد، این مورد درمان بیمارستانی محسوب نمی پزشک خانواده
 

مند  توانبخشی مراجعه کنید، شهرداری منطقه شما تصمیم خواهد گرفت که از تسهیالت حمل و نقل بهره اگر الزم است که برای

 های حمل و نقل را بپردازید. شوید یا خودتان هزینه
 

مندی از  اگر مشمول مقررات انتخاب آزاد بیمارستان یا انتخاب گسترده بیمارستان )بیمارستان خصوصی( هستید، حق بهره

 تسهیالت حمل و نقل را ندارید.
 

 

 های اصلی شماره تلفن

است. پس از گرفتن این  07 62 26 84همان شماره اصلی  Aarhusو  Holstebroشماره تلفن دفاتر حمل و نقل در 

 گزینه وجود دارد: 5شماره، 
 

 ریدرا دا Region Midtjyllandاگر قصد درخواست انتقال به بیمارستان در  – 1دکمه 

 را دارید Region Midtjyllandاگر قصد درخواست انتقال به بیمارستان خارج از  – 6دکمه 

 خارج از کشور است در تان مربوط به درمان اگر درخواست – 2دکمه 

 تان مربوط به تاخیر در حمل و نقل یا عدم مراجعه وسائط نقلیه است اگر درخواست – 8دکمه 

 سفر دارید.اگر درخواست یارانه  – 5دکمه 
 

 ساعات کار در روزهای دوشنبه تا جمعه:

Holstebro 4  (5، و 8، 6، 1های تماس برای طرح سواالت:  بعد از ظهر )گزینه 6 –صبح 

Aarhus 4  درمان در خارج از کشور. –( 2بعد از ظهر )گزینه تماس برای سواالت:  2327 –صبح 

 
 

 

 

 

 

 


