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  رت رۀ ت دراطرواا
  ا   واد د؟

 واد طن و ده، –   دون وا  زن و ن  - ،   ز ن ،ررد  را  رن داده ھی  ن، آن  د.  اا
 از طرق ر و دل ر اطت  د،  وژه ھ  دن ت درنھی ز ود، در دا د. ھدف، ت از  ز و 

روط    ھم ر  د.
  

 اelgaت؟  
  ود  وطر ا »روا  رت .«  ،ن ھر ،ن ز و  رد  ت ع رم اط ا ھ ن دارودان و ھ

 تد  داری ف یھ ؤ ر، از   ص د ز یو داده ھ ھ  .د  نآ  ز یداده ھ  را  و ن داده ھا د. اآ 
   قرا از طر آ دھد و ھ  دو ھم  را ز یھ»)راھ («.دھد  رار  ردر ا روورت ا   

  
 اelgaآورد؟  راهھ  زی   

ی اھ  و ص ھ دوا   .د  ریو ،ره د یش ھآورد و از آز  راهھ  ر طر، ا تو ،ز، ا ت و  دو در  را 
 دار و روا م داروظ) ود را یداروھ  وطر تر– e-Medikation  ھم  وت از ا  ن ووت از ز  .د رهد و ذ پ ،د ،(

ای ص ری و درن   دت  اون در  ھد. ز ،  رن ھ و  دان ز،  رت از طرق ا، اطت  را ر
ر ارز م ا را  رت ،نر ا  .د را  را م داروظ ت د دووا   یھ د. دارور، آور تن ار   دو در 

  دارد.
  

 اelgaد؟  ر  زآ   
ات داری ھی و در اررک و در ون آھ در م ا رت  د. س از آن، رن ھی ری،  س از دری، در 2015از در 

  ھی در ر ود را  ا روع  د. طب ھی و و دارو ھ ھم در  آن روع واھد رد. 
  

رود د یا  وم؟  دا   
  دیرو رت   و روی اا  ر س از ،ل ار قاز طر  ،ود و یدر اwww.gesundheit.gv.at  .د  دا رد

 و روی ارۀ ا ر در تب اط رای .تر اذ نص، ا ای و    ،روا  رت ندی ارو رت -  ل ت و
  د.را–  www.buergerkarte.at.  ردن 

  
  در ای ود   م؟

 آھ  ،ز  و یرد، ا  ورت آرا  روع ا د « ھر «  و ص ھ ،نر رک  وطر یھ  ،ت .د 
 ھی آزھ-   ر ا   ن ھر و داری ھ از وژودر و راد  یا  یداده ھ ض آ  .تر دواھ رار رسد، در د

اد در ای ود د    و ار رار رد،  ود ز  واد، آن از طرق رل ا  داده ھ و  ھی وود روع د.  ھن  و
  ھی روط    را رده ات.در  ز  داده 

  
 ت ااelgaت؟ا و  

 قاز طر م ا و  طد. ار دواھ ر ر  ی ادارھن ار ا  یداده ھ  را رای ورت ،  وطر  
  رزذاری ده ات. ازون ر ان، وء اده از داده ھی  ا ،ر ھی  در  دارد.واھد رت و ال داده ھ ز،

  
    در دارد؟

 و  درن رار دارد و در داده ھی  ای  رای ت روط      ا ر  د،  ھ ل در ھد   آ ت
  ا رت  د. 

د وھ ،ھ   د ادارات و دھ ت دو تد در  ز ز تد در   ند، ھدار  یا  یداده ھ  ر
  ر ھ ول  ر ھد،  ان داده ھ در دارد.

  
 د در ا نelgaم؟ تر  

ات رار دارد.    واھد از ان م اده د،  ا  وان زر درن و طن در ار ھ آ ت  در م  ارش ت ر
د ظم دارو  -ا واد  از راه رل ا و   ورت ، اراف ود را در ل روط  اراض ھ، ام د. اراف ز،    از

روا ز یھ   و روت. -  ات ال ر ،ز نود و ھر ز  وطر
  رای رش ھ  ،ر نط روس ا 

رای ب اطت ر  واد در دت ت. 19.00 -07.00از ت از دو  آد، در روزھی ری، 1244411050  
 .را دwww.elga.gv.at ) و Portal-ELGA ( ورود از ش www.gesundheit.gv.atآن 

روط   ن.ارورت 
م ن!


