
 

 أل ف – اودة س
  ا ادة س آر، ط ر

 دوAOK (( ام ا ان دوق ادو ود رط
 رت  ُدة ت ن رة وھ أ ،ل اد
دورى اا  د ءرة ا  راءة راعا 

 م  اددة ادو   ال ھو و. ا ر
 ادو ون ار ر وإ ادة ادو ار

 .دا ار ل
 أك:  وھذا ا، ات ل ادو ھذه ل رب وم

 ا ادة س  وي دواء  داً اد  ل
 ھذا ون. طك ل ن اووف ادواء ل ار در وس
ا ون ن جإ ر رىأ   ر را 

 نو, اف وة ف ً وذك ط، راءة اراع
 دواءا ن   و رظ رظ ف . 

 
  ارار ب ھو طك

 د ود من ا ر كط  رر و دواءب اا 
 أو ا   أن طك رراد و  ا ك

ب دواءاك ا .م وإذا  كل طل، دواء اد 
 د أرت ا ارت دى دواء اد  ل وف

 دوق نا م اا )AOK(. 
 ن وإذا. ام واد  ا ادو و اد ورف

 وف اوت، ف وار ر ك اص اط ار
 ، اول ذر  و .ن  رع ط اد وم
ج إا ون ن ذھ ا س ادة ا و ن  ل ك

ر رىٲ .لدوق و نا م اا )AOK (فا 
را  كذ. 

 ام ا ان دوق  اؤن ززي
)AOK(، 

 د ا ر اوال ن ازد ور أل ن
  ام ا ان دوق م

(AOK)  رام وم د  تر دوا. 
م و رو دوا 

. ر أرص ون و اودة ر  أي دون
 اود ھذه ن دو

 صن اؤم ا  دوق نا 
م اا )AOK ( ًرة. 

  
 وف  راً  ا ار ھم ادو ود رط

،ر و  ل لا أدو 
 اد  ل م إذا .اري أو ادم ط ارع

 س دواءا ،ًدا 
 دة ذ اد زم ث .ادد ر س ذا

   .ادي ل ل وات
 – ا  أدو  أد ال ك ون
ب أن ططم ا  لا دوا دل ا

 وا. 
  

طل وم ا دزو صن اؤم ا  
 .اودة  دوAOK( ( ام ا ان
 ان دوق و ادو رت ار ود

م اا )AOK( أھ  ودة دودى او 
رھوا كذو 

ووا وا   كر دا. 
 

 أرى؟ ارات كد ھل
ر كد  با دوق ا 

 ).AOK( ام ا ان
 اوت ن ازد  اول ك

وا ا دو ا  
 ود م AOKر وا 

روا: 

www.aok.de/arznei 
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