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معلومات عن تقديم طلب ألداة لألشخاص املؤمن عليهم قانون ًيا
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 1ما الذي تحتاجه للتقديم طلب للحصول عىل تغطية التكلفة؟
· أوالّ وصفة طبية (الورقة بلون وردي) أو توصية من الطبيب أو الطبيبة ؛ وايضا
التوصية من خالل املستشفى مسموح به
يرجى مالحظة:
ميكن استخدام هذه التوصية الطبية فقط خالل  ٢٨يو ًما ابتدا ّ من وقت الطلب لسداد التكاليف
· تقريرأواكرث من تقرير او آراء الخرباء (ماهو سبب تقديم الطلب للحصول عيل أداة املساعدة)
من ارجو – لوجو او العالج الطبيعي ،املدرسة ،الخدمة االجتامعية ،الخ
من األفضل للحصول عىل أراء الخرباء أوالً ثم إعطائها لطبيبك او طبيبتك بهذه الطريقة ميكن
أن تُصدر بعد ذلك الوصفة الطبية
 2ما الذي تفعله باملستندات؟
يرجى ارسال الوثائق املذكورة أعاله لنا ( التوصية الطبية) .نحن بحاجة للتوصية الطبية
االصلية وليس صورة منسوخه منها .بعد ذلك سنقدم بالنيابة عنكم الطلب لرشكة التامني الصحي
الخاصة بكم مع التكلفة التقديرية من قبلنا .مبجرد حدوث هذا سوف نبلغكم كتابياّ
يتم تجهيز الطلب من جانب رشكة التأمني الصحي يف خالل فرتة قانونية طبقا للقانون
(§ 3a Sozialgesetzbuch V .Abs 13
خالل فرتة أقصاها  ٥أسابيع
يرجى االتصال برشكة التأمني الصحي الخاصة بكم يف حالة الحاجة عن االستفسارعن الطلب الخاصة بك.
نحن ال يتم إبالغنا َعا َد ًة عن هذا.

· رشكات التأمني الصحي القانونية ملزمة اقتصادياّ بتوفري الرعاية  ،ولهذا السبب يتم التحقق من لو
يتم استخدام أداة من أدوات املساعدة املتاحة برشكة التأمني الصحي مرة أخري .يف هذه الحالة إذا كان
يوجد أداة مساعدة مختلفة عن االداة التي قدم من اجلها الطلب و ينبغي عليكم املعاينة حتي يتم التأكد من
ان هذه االداء مناسبة او ال.
·  SGB Vوفقاً لـ يحق لألشخاص املؤمن عليهم مبوجب القانون الحصول عىل املساعدات
 3ماذا يحدث بعد ذلك؟
· إذا تم املوافقة عيل تغطية التكاليف ،يجب عليكم االتصال بنا عن طريق الهاتف.من املؤكد ال ميكننا تنفيذ
الطَلَب َّية بدون تلقينا املوافقة من رشكة التأمني الصحي
· بعد وصل أداة املساعدة يتم فحصها أوالّ وبعد ذلك سنتواصل معكم لتحديد موعد للتسليم وللبعض ا ِإل ْرشَ ا ٌدات
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مالحظة:
· يرجى عدم تقديم الوصفة الطبية الخاصة بكم ورأي الخرباء بشكل شخيص إىل رشكة التأمني الصحي الخاص بكم.
وذلك بسبب هذا قد يتم متديد فرتة العمل بالطلب  ،ألن رشكة التأمني الصحي تقوم بإعداد تقدير التكلفة .ومن
جهة أخرى فأن رشكة التأمني الصحي املحيل الخاص بكم ليس هي املسؤولة عن طلبات أدوات املساعدة  ،وامنا
اإلدارات املتخصصة فوق اإلقليمية هي املسؤولة .وهناك نقدم نحن الوثائق إلكرتونيا

