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تارکین وطن کے لیے

 صحت کی دیکھ بھال کا حق۔

نفسیاتی تحفظ۔

سماجی تحفظ تک رسائی۔



مفت قانونی

امداد

تارکین وطن کے لیے

 صحت کی دیکھ بھال کا حق۔
 

تارکین وطن کو وقار ، مساوات اور عدم امتیاز کے

اصولوں پر مبنی صحت کی دیکھ بھال کا حق

حاصل ہے۔

بوسنیا اور ہرزیگوینا میں صحت کی دیکھ بھال

کے حق سے مستفید ہونا ریاست کے آئینی ڈھانچے

میں شامل ہے، جو تارکین وطن کی صحت کی

دیکھ بھال میں بھی الگو ہوتا ہے۔

Ušivak،) اگر مہاجرین کو استقبالیہ مراکز

Blažuj، Borići…) میں جگہ دی جاتی ہے تو ،

صحت کی دیکھ بھال ڈینش ریفیوجی کونسل

(DRC) کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے ، جس کا

UNHCR کے ساتھ معاہدہ ہے، جو مزید مقامی

صحت کے مراکز کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے ۔

 

ان تمام مقامات پر ، ڈاکٹر یا تو سائٹ پر موجود

ہوتے ہیں یا باقاعدگی سے دورہ کرتے تاکہ ضرورت

پڑنے پر بنیادی صحت کی دیکھ بھال کے لیے مقامی

صحت مراکز سے چیک اپ اور ریفرل فراہم کیا

جائے۔

 

سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو ڈی آر سی کی طرف سے

ہر کیس کی بنیاد پر مدد فراہم کی جاتی ہے۔ ایسے

پناہ کے متالشی افراد جو استقبالیہ مراکز سے

باہر رہتے ہیں انہیں بنیادی صحت کی دیکھ بھال

تک رسائی میں زیادہ پیچیدگی ہوتی ہے۔

 

 

نفسیاتی تحفظ۔
 

تارکین وطن ، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے

ان کی کمزوری کی وجہ سے نفسیاتی تحفظ فراہم

کرنا بہت 

ضروری ہے۔

 

تارکین وطن کے لیے استقبالیہ مراکز میں

"فاؤنڈیشن بوسنیا اینڈ ہرزیگوینا ویمن انیشیٹو"

(BHWI) کی طرف سے نفسیاتی تحفظ فراہم کیا جاتا

ہے ، اور اونا سانا کینٹن کے عالقے میں غیر سرکاری

تنظیم "ویمن فرام اونا"۔

سماجی تحفظ تک رسائی۔
 

سماجی تحفظ کے حصے میں ، سب سے بڑھ کر ،

خاندانی مالپ اور خاص طور پر کمزور زمروں کا

تحفظ ، جیسے کہ قانونی صالحیت سے محروم

افراد ، بچے ، بچے جو والدین سے جدا ہو گئے ہوں،

بوڑھے اور کمزور ، شدید بیمار افراد ، معذور افراد ،

حاملہ خواتین ، نابالغ بچے کے ساتھ سنگل

والدین ، ذہنی معذور افراد، انسانی سمگلنگ کا

شکار ، تشدد کا شکار ، عصمت دری یا دیگر

نفسیاتی ، جسمانی اور جنسی تشدد وغیرہ۔

 

بوسنیا اور ہرزیگوینا کے تناظر میں ایک خاص طور

پر واضح مسئلہ والدین کی سرپرستی کے بغیر

بچوں کی دیکھ بھال ان کی بڑی تعداد اور

سماجی کام کے مراکز کی محدود صالحیت کی

وجہ سے ہے ، جو ان بچوں کے لیے عارضی

سرپرست مقرر کرنے کے پابند ہیں جو ان کے حقوق

اور مفادات کا خیال رکھیں۔

 

بین االقوامی تنظیمیں اس عمل میں نمایاں

معاونت فراہم کرتی ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ

تارکین وطن کے پیدا ہونے والے نوزائیدہ بچوں کی

حیثیت کا ہے، جو بنیادی طور پر پیدائشی رجسٹر

میں نئے پیدا ہونے والے بچے کی رجسٹریشن کو

ظاہر کرتا ہے۔

کیونکہ صحت کی دیکھ بھال کے حصول کے لیے

شرط یہ ہے کہ ان کے پاس پناہ کا متالشی کارڈ

(یلو کارڈ) موجود ہو۔

 

اس کارڈ کے بغیر ، بنیادی صحت کی دیکھ بھال تک

رسائی صرف اس صورت میں ممکن ہے جب یہ جان

لیوا معاملہ ہو۔


