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 .1معلومات عامة عن شؤون الصحة

تستند الرعاية واإلمداد الصحي في ألمانيا على التأمين الصحي .عندما تبحثون عن اللجوء في
ألمانيا ،فليس لديكم تأمين صحي ،ولذلك تضمن الهيئات الحكومية اإلمداد الصحي لكم .وتكون
هذه ً
مثال إدارة الشؤون اإلجتماعية ( )Sozialamtأو إدارة الصحة (.)Gesundheitsamt
وتتضمن خدمات الرعاية الصحية المقدمة المعالجة عند الطبيبة أو الطبيب أو طبيبة أو طبيب
األسنان وكذلك توفير اللقاحات الوقائية والقيام بالفحوصات الطبية اإلحتياطية المعروضة.تعمل
الهيئات الحكومية بالتعاون مع كل مؤسسات الشؤون الصحية.
ويتم القيام بفحصكم وعالجكم من قبل طبيبة أو طبيب عندما:
حاد،
• تكونون مرضى بشكل ً
• تعانون من آالم،
تكن حوامل.
•
َ
يتم على سبيل المثال التعامل مع األطفال ومن سيصبحن أمهات (الحوامل) وضحايا التعذيب
والعنف وكذلك المعاقين (ذوي اإلحتياجات الخاصة) كضعفاء وتراعى إحتياجتهم الطبية بشكل
خاص.

مهم:
مهم :من فضلكم حافظو جيد ًا على كل وثائق الفحوصات التي تحصلون عليها! مثل
بطاقة تسجيل التطعيمات ( )Impfausweisأو دفتر األمومة ( ،)Mutterpassألن
هذه الوثائق تحتوي على معلومات ضرورية يمكن أن تكون مهمة أثناء زيارة الطبيب
أو اإلقامة في المشفى مرة أخرى.
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مواعيد لقاء المحادثة في مؤسسات إستقبال الالجئين
يقدم الطبيبات واألطباء في بعض الواليات اإلتحادية مواعيد لقاء المحادثة في مؤسسات
إستقبال الالجئين .ويتم هنا تقديم الرعاية الطبية في مكان اإلقامة على شكل نموذج مواعيد
لقاء وإستشارة الطبية.

وثيقة العالج والبطاقة الصحية اإللكترونية
حسب نظام الوالية اإلتحادية تتلقون وثيقة العالج ( )Behandlungsscheinأو البطاقة
الصحية اإللكترونية (.)Gesundheitskarte
تصلح وثيقة العالج في العادة لفترة زمنية قصيرة ،وتحصلون على وثيقة العالج هذه من اإلدارات
الرسمية الحكومية ،مثل إدارة الشؤون اإلجتماعية ( )Sozialamtعندما تكونوا مرضى ،ويجب
تقديم وثيقة العالج هذه الى الطبيبة أو الطبيب .وعندما تصف الطبيبة أو الطبيب أدوية لكم أو
تحولكم إلى مشفى ،فيجب أخذ موافقة مسبقة من الهيئة الحكومية المختصة.
في بعض الواليات اإلتحادية يحصل الباحثون عن اللجوء على البطاقة الصحية اإللكترونية
( )Gesundheitskarteمن الهيئة الحكومية أو من صندوق التأمين الصحي.
تعوض البطاقة الصحية اإللكترونية هذه عن وثيقة العالج فيما بعد ،وتستطيعون بها البحث
عن طبيباتكم أو أطباءكم مباشرة دون الحصول المسبق على وثيقة المعالجة من اإلدارات
الحكومية (مثل إدارة الشؤون اإلجتماعية) ،لذلك يجب عليكم الحفاظ جيد ًا على البطاقة الصحية
اإللكترونية.
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البطاقة الصحية اإللكترونية
الوجه األمامي للبطاقة

الشعار الموحد للبطاقة
كعالمة مميزة

التسمية الموحدة للبطاقة
كعالمة مميزة
المؤمن عليها /
صورة
َ
المؤمن عليه
َ

شريحة المعالج
مع تشغيل الترميز
(الشيفرة)

وضع عالمة “ „eGKعلى البطاقة
الصحية اإللكترونية بلغة المكفوفين
(بشكل إختياري)

مكان لشعار
صندوق التأمين
الصحي

بيانات صاحب البطاقة
(اإلسم– رقم صندوق التأمين
المؤمن عليه)
ورقم
َ
©
© Bundesministerium für Gesundheit

عنوان الهيئة الحكومية المسؤولة عنكم

)(Bitte Eintragung durch jeweilige Aufnahmeeinrichtung

منظمات اإلغاثة
يمكن وجود منظمات اإلغاثة في مؤسسات إستقبال الالجئين (مثل الصليب األحمر األلماني
) ،(Deutsches Rotes Kreuzوالشماسين ) ،(Diakonieوجمعية حب اآلخر )،(Caritas
ونظام خدمات فرسان مالطة ) (Malteser Hilfsdienstومنظمات أخرى) ،والتي تقدم الرعاية
الصحية ً
أيضا ،من فضلكم إستعلموا إذا كانت منظمات اإلغاثة تقدم الرعاية الطبية في مؤسسات
إستقبال الالجئين أو تتواسط من أجل هذا.
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الطبيبات واألطباء في عيادتهم الخاصة
تشخيص المرض والمباشرة بمعالجته يقوم بهم في العادة الطبيبات واألطباء في عيادة خاصة أو
في عيادات مشتركة مع زميالت وزمالء آخرين ويسمى هؤالء "بالطبيبات الحرائر أو األطباء
ً
قانونيا بمزاولة مهنتهم بشكل حر)" ،وهم يصدروا وصفات األدوية ويمكنهم
األحرار (مسموح لهم
تحويل مريضاتهم ومرضاهم إلى المشفى من أجل متابعة المعالجة ً
أيضا.
ً
قانونيا بمزاولة مهنتهم بشكل حر بمحاسبة تكاليف
يقوم الطبيبات واألطباء المسموح لهم
أعمالهم ً
مثال مع إدارة الشؤون اإلجتماعية ( )Sozialamtأو مع صندوق التأمين الصحي
( .)Krankenkasseويمكن للمريضات والمرضى أن يقوموا بدفع تكاليف العالج عند الطبيبة
أو الطبيب بأنفسهم ،فإنتبهوا من فضلكم ألنه يجب عليكم بعدها تحمل هذه األتعاب بأنفسكم،
وال يحق لكم إسترجاع المال بعد ذلك.

مهم:
معظم الطبيبات واألطباء يمنحون مواعيد للعالج .حددوا موعد ًا من أجل هذا وأفضل
شيئ أن يتم بالهاتف ،والتزموا بالموعد على كل األحوال ،ألن المرضى الذين يأتون
ً
طويال في أغلب األحيان.
بدون موعد عليهم أن ينتظروا

يجب على الطبيبات واألطباء اإللتزام بكتمان سرية معلومات المرضى ،فال يسمح لهم بنقل
المعلومات المؤتمنون عليها إلى اآلخرين .كما يجب إبالغ إدارة الصحة عن أمراض معدية
محددة مثل السل (الدرن) ،وبهذا فقط يمكن إيقاف إنتشار األمراض المعدية ،كما أن هذا اإلبالغ
ليس له أي تأثير على قضية اللجوء.
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مهم:
الكثير من الطبيبات واألطباء يتكلمون اإلنجليزية أو لغة أجنبية أخرى .من فضلكم
إسألوا عن ذلك .وفي حالة عدم إلمامكم باللغة األلمانية الجيدة ،فينصح بإصطحاب
شخص معكم إلى الطبيبة أو الطبيب يجيد األلمانية وتثقون به.

المشفى
يتم عالجكم في المشفى ( )Krankenhausفقط عندما تكون المعالجة عند الطبيبة أو الطبيب،
ً
قانونيا بمزاولة مهنتهم بشكل حر في العيادة ،غير كافية ،لكن اإلقامة في المشفى
المسموح لهم
تحتاج لموافقة مسبقة ،فال تبحثوا عن مشفى بدون أخذ موعد إال في حاالت الطوارئ فقط!

حاالت اإلسعاف (الطوارئ)
تكون الحاالت التي يعترف بها كحاالت إسعاف طبي (ً )medizinische Notfälle
مثال:
• الصعوبة الحادة في التنفس (اإلختناق)،
• اآلالم الحادة في القفص الصدري،
• اآلالم الحادة في البطن،
• اإلحساس بفقدان التوازن (الدوخة) الحاد،
• الحادث أو الجرح،
• مضاعفات أثناء الحمل،
• اإلضطرابات النفسية الحادة،
• الخطورة الحادة باإلنتحار،
• اإلسعاف في حالة تعاطي المخدرات،
• صدمة تحسس
• إضطراب الوعي أو اإلغماء.
يجب عليكم في مثل هذه الحاالت البحث عن مساعدة مباشرة من خدمة اإلنقاذ (اإلسعاف)
وإدارة الطوارئ أو من طبيبة أو طبيب.
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تجدون المساعدة في حالة الطوارئ هنا:
عنوان الهيئة الحكومية المسؤولة عنكم

)(Bitte Eintragung durch jeweilige Aufnahmeeinrichtung

الصيدلية
ال يسمح في ألمانيا إعطاء كثير من األدوية للمريضات والمرضى إال في الصيدليات
( )Apothekenفقط ،وتقوم الصيدالنية أو الصيدلي بإعطائكم أدوية محددة فقط عندما
تقدمون وصفة طبية من الطبيبة أو الطبيب (ما يسمى باألدوية التي ال تعطى إال بوصفة طبية).
ويوجد أيضا العديد من األدوية الحرة التي يمكن شراءها بدون وصفه ،وال تقوم الهيئات
الحكومية المسؤولة بإعادة ثمنها لكم.
تقوم الصيدالنية أو الصيدلي بإعالمكم عن كيفية تناول الدواء.
يوجد في جميع أوقات النهار والليل صيدلية واحدة على األقل تعمل في خدمة المناوبة
(الطوارئ) في منطقتكم.
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هكذا تبدو الوصفات الطبية:

© Deutscher Ärzteverlag
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الفحص األول
مهم:
مهم :يجب أن يتم عن طريق الفحص األول ( )Erstuntersuchungالكشف عن
األمراض المعدية وعالجها ،ويتم بهذا ً
أيضا إمكانية منع إنتشار األمراض المعدية.
بعد وصولكم إلى مؤسسة إستقبال الالجئين المسؤولة عنكم ،يتم القيام بفحص وجود
األمراض المعدية عندكم من قبل طبيبة أو طبيب ،وهذا فحص إجباري حسب القانون
ويجب عليكم المشاركة به .ويمكن ً
أيضا أن يتم قبل هذا الفحص إلزامكم بمأل إستمارة
أسئلة (إستمارة أسئلة حول التاريخ المرضي) ،حيث تقوم الطبيبة أو الطبيب بسؤالكم
عن عالمات ظهور األمراض المعدية وفحص األمراض المعدية عندكم إذا لزم األمر.
نتيجة الفحص األول ليس لها أى تأثير على مجرى سير قضية اللجوء الخاصة بكم.
من أجل إمكانية إستبعاد وجود مرض سل الرئتين (الدرن) ،يجب القيام بالتصوير
الشعاعي للرئة ،كما يتم إستبدال الفحص باألشعة بطريقة طبية مناسبة (مثل تحليل
الدم) عند األطفال والشباب دون الـ  15سنة وعند السيدات الحوامل .من فضلكم
نبهوا الطبيبة أو الطبيب عن وجود حالة الحمل!
ويتم في بعض الواليات اإلتحادية القيام بفحوصات إضافية ،فيخدم أخذ عينات الدم
استبعاد وجود العدوى .ويجب أن يتم ً
مثال عن طريق عينات البراز معرفة مسبب
أمراض اإلسهال أو اإلصابة بالديدان.
من فضلكم اطلبوا توثيق كل الفحوصات الطبيية عندكم ،وإذا لم تكونو قد تلقيتم

إستمارة التوثيق ،فيمكنكم توثيق الفحوصات في نموذج الطلب في الملحق رقم 1
(صفحة .)18
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اللقاح
تحمي اللقاحات األشخاص بفاعلية ضد األمراض التي سببتها الفيروسات والجراثيم ،وعندما
يكون الكثير من الناس قد تم تطعيمهم ضد األمراض المعدية فال يمكن لهذه األمراض أن تنتشر
بين السكان بعد ذلك.
ومن الممكن أن يكون لديكم وثيقة لتسجيل التطعيمات مثبت فيها أي تطعيم كنتم قد
تلقيتموه بالفعل ،إذا لم يكن لديكم وثيقة لتسجيل اللقاحات حتى اآلن ،فسوف تحصلون على
"بطاقة تسجيل اللقاحات" ( )Impfpausweisأو وثيقة بديلة عن تلك البطاقة من الطبيبة أو
الطبيب بعد إجراء اللقاح.

مهم:
من فضلكم إحصلوا على اللقاحات لكم وألطفالكم! ألنه يتم عن طريق اللقاح حمايتكم
وحماية عائلتكم واألشخاص المحيطون بكم من األمراض المعدية .وبهذا تعيقون
إمكانية إنتشار األمراض مثل الحصبة ،وشلل األطفال (إلتهاب سنجابية النخاع) ،والسعال
الديكي ،أو النزلة الوافدة (األنفلونزا) .أحضروا معكم وثيقة تسجيل التطعيمات في كل
زيارات األطباء! وفي حالة عدم وجود بطاقة تسجيل تطعيمات عندكم ،فاستخدموا
الوثيقة البديلة في الملحق رقم ( 2صفحة .)19

يوجد في ألمانيا توصيات بمواعيد وجوب تناول بعض التطعيمات ،ويجب إعطاء بعضها أكثر
ً
ضروريا اإللتزام بمواعيد
من مرة من أجل الوصول إلى الحماية الفعالة ،لذلك يمكن أن يكون
اللقاحات األخرى .ويمكنكم الحصول على معلومات بهذا الشأن من الطواقم الطبية في مؤسسة
إستقبال الالجئين المسؤولة عنكم.
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الحمل
يتم القيام بالرعاية الطبية للسيدات الحوامل ومتابعة سير الحمل وتطور الجنين ،ويرتبط هذا
بفحوصات منتظمة (مثل فحوصات الدم والبول والقيام بفحوصات الموجات فوق الصوتية)،
واإلعداد للوالدة ،والوالدة والرعاية فيما بعد ذلك .عندما تكن حامالت فتحصلن من الطبيبة
المعالجة أو الطبيب المعالج على "دفتر األمومة" ( ،)Mutterpassويتم في "دفتر األمومة"
تحديد المواعيد الفردية للفحوصات .وتقوم القابالت (الدايات) وممرضات التوليد والطبيبات
واألطباء باإلشراف على الوالدة .وتكون القابالت وممرضات التوليد مسؤوالت مهمات عن
التواصل معكن قبل وبعد الوالدة ً
أيضا.

ً
عاما
األطفال والشباب حتى سن الـ 18
يحصل الوالدين في العادة بعد والدة طفلهم على دفتر الفحوصات الطبية لألطفال ،الذي يتم فيه
شرح وتدوين مواعيد الفحوصات الضرورية المحددة بدقة.

مهم:
حافظوا جيد ًا على دفتر الفحوصات هذا واحضروه معكم في كل زيارات أطفالكم
للطبيب!

يكون الكثير من الفحوصات بالنسبة لألطفال حتى السنة السادسة من العمر منصوص عليها .فأول
هذه الفحوصات يحدث بعد الوالدة مباشرة ،فيتم فحص التمثيل الغذائي ووظائف الحواس (مثل
السمع والبصر) والتنفس والهضم والجهاز العضلي ،ويأخذ بعين اإلعتبار إضطرابات النمو والسلوك.

13

بالنسبة للشباب من سن الـ  12إلى ً 14
عاما يوصى بعمل فحص إضافي لهم ،ويجب من خالله
كشف المشاكل الممكنة في التطور الجسدي والنفسي (العقلي) للشباب ،ومن بين ما تقوم به
الطبيبة أو الطبيب قياس الطول والوزن وضغط الدم.
هذه الفحوصات مهمة لدعم التطور الصحي السليم لطفلكم ،لذلك خذوا من فضلكم كل مواعيد
الفحوصات بجدية!

عالج األسنان
يتم عالج آالم األسنان واألمراض الحادة في الفم.

14

 	.2إرشادات عملية للحماية من
األمراض وأشكال العدوى

تقوم الجهات المسؤولة بمراقبة المياه والمواد الغذائية في ألمانيا ،فالمياه التي تخرج من المواسير
صالحة للشرب وذات جودة عالية.
في أغلب األحيان يعيش في مؤسسات إستقبال الالجئين األولى وأماكن اإلقامة كثير من
الناس سوية في مكان ضيق جد ًا ،لذلك من الضروري الشرب من الزجاجة الخاصة بكم ووضع
عالمة مميزة على زجاجتكم.
يمكن لألمراض أن تنتشر بسرعة في مؤسسات إستقبال الالجئين األولى وأماكن اإلقامة ،ففي
الوقت الذي تنتبهون فيه إلى النظافة والصحة تستطيعون المشاركة بشكل جوهري في حماية
أنفسكم وغيركم من العدوى ،ولذلك ننصح باإلجراءات الصحية التالية:

ً
جيدا وبإنتظام
غسل األيدي
غسل األيدي بإنتظام يعتبر إجراء ًا ً
مهما لمكافحة إنتشار العدوى.

متى يجب علي غسل يدي؟
يجب عليكم غسل األيدي وخاصة في هذه الحاالت:
• بعد حدوث أي إتساخ،
• قبل تجهيز الطعام،
• قبل تناول الوجبات،
• قبل التدخين أو الشرب،
• بعد كل خروج من دورة المياه (المرحاض)،
• بعد لمس ومداعبة الحيوانات،
• بعد السعال والعطس في اليد،
• بعد تنظيف األنف،
• بعد لمس القمامة.

© Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
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ماذا يجب علي مراعاته عند غسل األيدي؟

تبلل األيدي تحت مياه جارية!
غسل األيدي بشكل كامل بالصابون مع
الرغوة (األفضل استعمال الصابون السائل،
ً
غالبا ملوثة
ألن قطع الصابون تكون
بالميكروبات)!

كذلك دعك ما بين األصابع وأنامل األصابع
بالصابون ذات الرغوة لمدة  30 – 20ثانية.

إزالة الصابون بالكامل عن طريق الغسل
تحت ماء جار!

www.bzga.de

© Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

تجفيف األيدي جيد ًا بمنشفة نظيفة أو
مناديل الورق التي تستخدم لمرة واحدة!

16

السعال والعطس

ال تسعلوا أو تعطسوا في اليد ،إنما في كوع الذراع أو
في منديل ورق وابتعدوا عن اآلخرين أثناء العطس.

خذوا منديل ورق لتنظيف األنف ،لكن إستخدموه
مرة واحدة.
ال تتركوا المناديل الورقية المستعملة في أي مكان أو
تلقوها على األرض ،وال تضعوها في البنطال ،أو في
جيب السترة (الجاكيت) أو في حقيبة الظهر ،وال
تجمعوها!.

مناديل الورق تلقى في سلة القمامة!

في حالة حدوث زكام (رشح) إغسلوا أيديكم بتكرار!
© Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
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اإلنتباه ألول عالمات المرض
إذا كنتم تعانون من البرد أو عدوى المعدة واألمعاء ،فيوجد خطر التسبب في عدوى
أشخاص آخرين عن طريقكم ،فاحموا أنفسكم واألشخاص المحيطون بكم من خالل
إنتباهكم إلى أولى عالمات المرض :من العالمات النمطية للنزلة الوافدة (االنفلونزا،
الكريب) االرتفاع المفاجئ لدرجة الحرارة (الحمى) واالحساس القوي بالمرض والسعال
وآالم األعضاء .ويمكن لقابلية التقيء (الغثيان) المفاجئة والقيئ واإلسهال أن تكون
عالمات على وجود عدوى المعدة واألمعاء.

مهم:
خذوا هذه العالمات بجدية واتجهوا إلى الطواقم الطبية في مؤسسات إستقبال
الالجئين التابعين لها.
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 الفحوصات:1 ملحق رقم
تاريخ الفحص الطبي

Datum der
Untersuchung
محتوى الفحص ونتيجته

Inhalt und Ergebnis der Untersuchung

Unterschrift / Stempel
der Ärztin /des Arztes

. ختم الطبيبة أو الطبيب/التوقيع

Anhang 1: Untersuchungen

Anhang 1: Untersuchungen
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 إستمارة بديلة لتوثيق اللقاحات:2 ملحق رقم
Anhang 2: Ersatzformular zur Dokumentation von Impfungen

Herkunftsland:

جدري الماء
)(الحماق

Geschlecht:

Lebendimpfungen

الحميراء
)(الحصبة األلمانية

النكاف

Mumps

Röteln Rubella

Unterschrift und
Stempel der Ärztin/
des Arztes

الطبيب
/ الطبيبة
توقيع
Signature
andوختم
stamp
of physician

الطبيب
/ الطبيبة
توقيع
Signature
and وختم
stamp
of physician

Unterschrift und Stempel der Ärztin/des Arztes

Varizellen

Nachname:

األصلي
البلد
Country
of Origin

النزلة الوافدة المستدمية
)فئة ب (إنفلوانزا

Unterbringungseinrichtung:

الجنس
Sex

الحصبة

Geboren am:

Masern Measles

) التي تم إضعافهاAttenuated
الفيروسات الحية أو
اللقاحات الحية (بالجراثيم أو
vaccines

النزلة الوافدة
)(اإلنفلونزا

Vorname:

)(الكنية
إسم العائلة
Last name

Influenza

اإلقامة
مؤسسة
Asylum
seekers accomodation

اإللتهاب الكبدي
الوبائي فئة ب

الميالد
Date ofتاريخ
birth

Hepatitis B

األول
اإلسم
First name

شلل األطفال (إلتهاب
)سنجابية النخاع

Totimpfungen

Pertussis

Handelsname und Chargennummer

)الخناق (دفتيريا

العينات
التجاري ورقم
Manufacturer
and اإلسم
batch number

Diphtherie

)الميتة
الفيروسات
اللقاحات (بالجراثيم أو
Inactivated
vaccines
السعال الديكي
)(الشاهوق

Polio

Handelsname und Chargennummer des Impfstoffs (Aufkleber)
اللقاح
عينات مادةand
ورقمbatch
التجاريno.
اإلسم
Manufacturer
of vaccine
(label/vignette)
.)(اللصاقة

Anhang 2: Ersatzformular zur Dokumentation
von Impfungen

)واللقاحات
القادم (التاريخ
موعد اللقاح
Next appointment
(date/vaccinations)

Hib

اللقاحات
القيام بإعطاء
 تمgiven:
Folgende Impfungen wurden durchgeführt: The:التالية
following
vaccinations
were

Datum

التاريخ
Date

Impfung gegen

ضد
لقاح
Vaccination
against

لقاحات أخرى
Weitere Impfungen: Further
vaccinations:

Datum

الكزاز (مرض تشنج
) تيتانوس،العضالت

Nächster Impftermin (Datum/Impfungen):

التاريخ
Date

Tetanus

ُ
 وال يسمح.مجانا في إطار العالقات العامة لوزارة الصحة اإلتحادية
يتم إصدار هذه النشرة المطبوعة

بإستغاللها من قبل األحزاب أو دعاة اإلنتخاب أو مساعدي حمالت اإلنتخاب خالل الحملة اإلنتخابية

 وينطبق هذا على اإلنتخابات األوروبية ومجلس النواب اإلتحادي ومجلس.بهدف الدعاية اإلنتخابية

 كما يعتبر إساءة لإلستخدام بشكل خاص توزيعها في ندوات.نواب الواليات ومجالس اإلدارة المحلية

 وكذلك وضع وطبع أشياء أو لصق ملصقات،اإلنتخاب أو لوحات إعالن األحزاب وأماكن عرض معلوماتهم
ً  ويمنع.المعلومات السياسية الحزبية أو مواد اإلعالن عليها
أيضا إعطائها إلى جهة ثالثة ألغراض الدعاية
ً
ً  وال يسمح.اإلنتخابية
 بحيث يتم ذلك بشكل،قريبا
أيضا بإستعمالها بدون عالقة زمنية إلنتخاب سيتم

 بغض النظر عن وقت،يمكن أن يفهم كتحيز حزبي للحكومة اإلتحادية لمصلحة مجموعات سياسية فردية
.ذلك وعن أي طريق وأي عدد من هذه النشرة تم إرساله للمستقبِ ل
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