
How to … 

التعامل مع النظام 
الصحي يف والية 

براندنبورغ



أهًل وسهًل بكم يف والية 
براندنبورغ!

 يُود كتيب… How to مساعدتك يف التعرف رسيًعا عىل النظام
  الصحي يف براندنبورج، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أرستك يف

 حاجة إىل مساعدة طبية.

فكتيب … How to يوفر لك إجابات عن ...

األسس القانونية للرعاية الطبية وفًقا لحالة اإلقامة،

 أين وكيف ميكنك الحصول عىل مساعدة طبية وإىل من ميكنك 
أن تتوجه يف حالة الطوارىء،

 ما هي إمكانات الوقاية الصحية املتوفرة ومن الذي يحق له
 املطالبة بها،

أين تحصل عىل معلومات إرشادية إضافية.

 ↖ )Gesundheit für alle( م لك الدليل االسرتشادي الصحة للجميع يُقدِّ
نظرة عامة عىل كيفية عمل النظام الصحّي يف أملانيا )متوفر بـ 41 لغة(. 

https://www.wegweiser-gesundheitswesen-deutschland.de/
https://www.wegweiser-gesundheitswesen-deutschland.de/


املوضوعات:

يف كل فقرة يف املوضوع تجد معلومات عن الفئات املستهدفة:

تجد عناوين اإلنرتنت وأرقام الهواتف يف نهاية 
كل فقرة، حيث ميكنك االستعالم عن جهات 

االتصال ومعرفة أين ميكنك الحصول عىل 
معلومات إضافية عن املوضوع.

مم يتكون كتيب … How to ؟
ليك تتسنى لك رسعة الوصول إىل املعلومات التي تهمك، استعن بالصور 

التوضيحية املخصصة للموضوعات والفئات املستهدفة.

األسس القانونية

الرعاية الطبية يف عيادة الطبيب 
ويف املستشفى

الرعاية الطبية لألسنان

التطعيامت

لكل أفراد األرسة

لألطفال

كورونا

الوقاية الصحية

األدوية والعالج ووسائل 
املساعدة

رعاية الطوارىء

للنساء

للحوامل

املصطلحات املركزية يف كتيب … How to محددة 

باللون األحمر )عىل سبيل املثال التطعيامت ↖(. 
وبنقرة واحدة عىل هذه املصطلحات تصل مبارشًة 

إىل املزيد من املعلومات.

روابط صفحات اإلنرتنت الخارجية محددة باألزرق. 
وبنقرة واحدة ميكنك فتح الصفحة املعنية.

يتوفر كتيب … How to باللغات العربية واألملانية 
واإلنجليزية والفارسية والروسية والتغرينية 

واألوكرانية.
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األسس القانونية

مبانی حقوقی

ما اللوائح القانونية التي تحكم الرعاية الصحية للجئني يف أملانيا؟ 
لكل الجىء يف أملانيا ويف والية براندنبورغ حق قانوين يف الرعاية الطبية. تحدد حالة 
اإلقامة أو األسس القانونية ↖ نوعية خدمات الرعاية الصحية التي ميكن املطالبة بها 
والجهة التي تقدم هذه الخدمات. املعلومات التالية مقسمة بحسب حالة اإلقامة 

وتتضمن كل منها معلومات عن األسس القانونية ومتعهد التكاليف املختص ونطاق 
الخدمات واملستحقات اإلضافية ↖ التي قد يتوجب عليك دفعها، وعن التأمني 

الصحي وخدمات الرتجمة من قبل املرتجمني الفوريني ↖.
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طالبو اللجوء  • حالة اإلقامة: 
ومن ال يزالون قيد إجراءات اللجوء مبوجب املادة 1  •

من قانون إعانات طالبي اللجوء، والحاصلون عىل إذن إقامة   •
مؤقتة مبوجب املادة 60أ من قانون اإلقامة

والحاصلون عىل حق الحامية مبوجب الفقرة 1 مادة 24 من   •
قانون اإلقامة 

قانون إعانات طالبي اللجوء )مادة 4 ومادة 6 من قانون إعانات  األساس القانوين ↖: 
طالبي اللجوء(

مكتب الخدمة االجتامعية متعهد التكاليف: 
ستحصل عىل كافة الخدمات الالزمة لعالج األمراض الحادة  نطاق الخدمات: 

وحاالت األمل مبا يف ذلك معالجات األسنان. علاًم بأنه يتم تركيب 
طقم األسنان يف حاالت فردية فقط. وبجانب تكاليف املعالجة 

الطبية يجري أيًضا تسديد تكاليف احتياجات األدوية والضامدات. 
وستحصل كذلك عىل خدمات الوقاية الطبية الالزمة ↖. فضاًل عن 

ذلك يتعني مبوجب الفقرة 2 مادة 6 من قانون إعانات طالبي 
اللجوء تقديم خدمات أخرى أو خدمات طبية للمحتاجني للحامية 

بصفة خاصة. ويقصد بذلك »]…[ الحاصلني عىل ترصيح إقامة 
مبوجب الفقرة 1 مادة 24 من قانون اإلقامة ومن لديهم احتياجات 

 خاصة، مثل القرّص بدون مرافقني أو من عانوا من التعذيب 
 أو االغتصاب أو غريها من أشكال العنف النفيس أو الجسدي 

أو الجنيس القاسية«. 
ال املستحقات اإلضافية ↖:  

للحصول عىل الرعاية الطبية تحتاج إىل إثبات تأمني يف شكل بطاقة  التأمني الصحي: 
تأمني صحي إلكرتونية أو وثيقة عالج إذا مل تكن بطاقة التأمني 

الصحي اإللكرتونية قد جرى العمل بها يف دائرتك/بلديتك حتى ذلك 
 الحني. تسمح لك بطاقة التأمني الصحي اإللكرتونية بزيارة عيادة 

الطبيب ↖ مبارشًة. تصدر وثيقة العالج من مكتب الخدمة 
االجتامعية املختص، وبعدها ميكنك التوجه إىل العيادة بها.

يتحمل مكتب الخدمة االجتامعية تكاليف خدمات املرتجمني الفوريني  خدمات الرتجمة ↖: 
يف حالة طلبت الحصول عىل هذه الخدمات قبل زيارة الطبيب.

مبانی حقوقی
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طالبو اللجوء  • حالة اإلقامة:  
ومن ال يزالون قيد إجراءات اللجوء مبوجب املادة 1  •

من قانون إعانات طالبي اللجوء، والحاصلون عىل إذن إقامة   •
مؤقتة مبوجب املادة 60أ من قانون اإلقامة

والحاصلون عىل حق الحامية مبوجب الفقرة 1 مادة 24 من   •
قانون اإلقامة

بعد مرور 18 شهًرا من اإلقامة يف أملانيا

قانون إعانات طالبي اللجوء وقانون الشؤون االجتامعية املادة  األساس القانوين ↖: 
الثانية عرش

مكتب الخدمة االجتامعية متعهد التكاليف: 
بعد اإلقامة ألكرث من 18 شهرًا يحق لك الحصول عىل رعاية صحية  نطاق الخدمات: 
اعتيادية متامثلة مبوجب قانون الشؤون االجتامعية الخامس، وهو 
ما يعني االستفادة من خدمات التأمني الصحي الحكومي بالكامل. 

نعم املستحقات اإلضافية ↖:  
لك حرية اختيار صندوق التأمني الصحي ومن ثم الحصول عىل  التأمني الصحي: 

بطاقة تأمني صحي إلكرتونية )جديدة(. 
ميكن ملكتب الخدمة االجتامعية أن يتحمل تكاليف خدمات  خدمات الرتجمة ↖: 

املرتجمني الفوريني يف حالة طلبت الحصول عىل هذه الخدمات قبل 
زيارة الطبيب. تتم املوافقة عىل ذلك بحسب كل حالة.

مستحقو اللجوء بحسب القانون األسايس   • حالة اإلقامة:  
واللجئون املعرتف بهم وفًقا ملعاهدة جنيف للجئني  •

والحاصلون عىل حق الحامية التابعة  •

قانون الشؤون االجتامعية املادة الثانية أو الثانية عرش(  األساس القانوين ↖: 
مكتب الخدمة االجتامعية أو مركز التوظيف متعهد التكاليف: 

ميكنك الحصول عىل كافة خدمات التأمني الصحي الحكومي دون  نطاق الخدمات: 
قيود. 

نعم املستحقات اإلضافية ↖: 
لك حرية اختيار صندوق التأمني الصحي ومن ثم الحصول عىل  التأمني الصحي: 

بطاقة تأمني صحي إلكرتونية )جديدة(. 
ميكن ملكتب الخدمة االجتامعية أو ملركز التوظيف أن يتحمل  خدمات الرتجمة ↖: 

التكاليف يف حالة طلبت الحصول عىل هذه الخدمات قبل زيارة 
الطبيب. تتم املوافقة عىل ذلك بحسب كل حالة. 

مبانی حقوقی



[   ]↖ 
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اللجئون القّص بدون مرافقني )حتى 18 عاًما( حالة اإلقامة: 

مادة 40 من قانون الشؤون االجتامعية الثامن األساس القانوين ↖: 
مكتب رعاية الشباب متعهد التكاليف:  

ميكنك الحصول عىل كافة خدمات التأمني الصحي الحكومي،  نطاق الخدمات: 
وبالتنسيق مع ممثلك القانوين )الويص( إن وجد. 

ال املستحقات اإلضافية ↖: 
ستحصل عىل بطاقة تأمني صحي إلكرتونية، والتي ميكنك تقديم  التأمني الصحي: 

لطلب الستخراجها مبساعدة ممثل قانوين )الويص(.
يتحمل مكتب رعاية الشباب تكاليف خدمات املرتجمني الفوريني   خدمات الرتجمة ↖: 

يف حالة تعذر ضامن الحصول عىل الرعاية الطبية بدونها. 

تصيح إقامة بغرض مل شمل األرسة للزوجني أو رشكاء الحياة  حالة اإلقامة: 
املسجلني، أو للوالدين واألطفال الُقصَّ واألطفال غري املتزوجني

)AufenthG( املادة 27 إىل املادة 36أ من قانون اإلقامة األساس القانوين ↖: 
التأمني الصحي العام متعهد التكاليف:  

تتلقى جميع الخدمات التي يقدمها التأمني الصحي العام. نطاق الخدمات: 
نعم املستحقات اإلضافية ↖: 

سيتم تضمينك يف إطار التأمني الصحي ضمن التأمني الصحي العام  التأمني الصحي: 
ألفراد أرستك. وال مُيكن عادة القيام بذلك إال بعد دخولك أملانيا 
وتسجيل بياناتك لدى مكتب تسجيل السكان. يف حالة مل شمل 

األرسة مع أجنبي يعمل مقابل عائد مادي، ال يرسي التأمني الصحي 
العام إال بعد بداية العمل فعليًا. 

من املمكن أن تتحمل مصلحة الشؤون االجتامعية التكاليف إذا  خدمات الرتجمة ↖: 
تقدمت بطلب بذلك قبل زيارتك لعيادة الطبيب. وتتم املوافقة 

عىل ذلك وفًقا لكل حالة فردية.

اإلقامة بغرض إجراء تأهيل مهني  حالة اإلقامة: 

)AufenthG( املادتان 16 و17 من قانون اإلقامة األساس القانوين ↖: 
التأمني الصحي العام متعهد التكاليف:  

تتلقى جميع الخدمات التي يقدمها التأمني الصحي العام. نطاق الخدمات: 

مبانی حقوقی
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نعم املستحقات اإلضافية ↖: 
يتعني عليك االشرتاك لدى رشكة تأمني صحي عام. ومُيكنك اختيار  التأمني الصحي: 

رشكة التأمني الصحي بحرية وتحصل منها عىل بطاقة صحية 
إلكرتونية.

ويف حالة التأهيل املهنّي، ال يرسي التأمني الصحي العام إال بعد   
الحصول عىل مسكن يف أملانيا وبدء التأهيل املهنّي. ويف حالة 

الدخول املسبق ألملانيا، يجب التعاقد مع رشكة تأمني صحي خاصة 
حتى يبدأ التأهيل املهنّي فعليًا ويكون باإلمكان الدخول تحت 

مظلة التأمني الصحي العام.
من املمكن أن تتحمل مصلحة الشؤون االجتامعية أو يتحمل مركز  خدمات الرتجمة ↖: 

التوظيف التكاليف إذا تقدمت بطلب بذلك قبل زيارتك لعيادة 
الطبيب. وتتم املوافقة عىل ذلك وفًقا لكل حالة فردية.

الدراسة الجامعية حالة اإلقامة: 
)VVG( املادة 16ب من قانون اإلقامة، قانون عقد التأمني األساس القانوين ↖: 

التأمني الصحي القانوين )أو الخاص( متعهد التكاليف:  
إذا كنت مشموالً بتأمني صحي عام، فستحصل عىل النطاق الكامل  نطاق الخدمات: 

للخدمات التي يقدمها التأمني الصحي العام مبوجب املجلد الخامس 
من قانون الشؤون االجتامعية )SGB V(. وإذا كنت مشموالً بتأمني 

صحي خاص، فستحصل عىل األقل عىل تعويض عن املصاريف 
املدفوعة لتلقي العالج يف العيادات الخارجية والعالج داخل 

املستشفى، علاًم بأنه يتعني عليك حسب الرشوط التأمينية دفع ما 
يصل إىل 5 آالف يورو سنويًا.

نعم املستحقات اإلضافية ↖: 
يتعني عليك قانونًا حتى إمتام سن 30 عاًما أن تكون مشموالً لدى  التأمني الصحي: 

رشكة تأمني صحي عام. ومُيكن إعفاؤك يف حاالت استثنائية من 
التأمني الصحي العام إذا أثبت أن لديك تأمني صحي خاص. 

ومع ذلك، فإن العديد من رشكات التأمني الصحي الخاصة ال تغطي   
املخاطر الصحية بشكل كاٍف، ويكون من الصعب بعد ذلك االنتقال 

إىل رشكة تأمني صحي عام.
يف حالة قدومك إىل أملانيا بهدف الدراسة الجامعية بعد سن   

الثالثني، مُيكنك التأمني عىل نفسك طواعية ضمن التأمني الصحي 
العام، إال إنك لن تحصل حينها عىل التعريفة الطالبية الرخيصة 
التي مينحها التأمني الصحي العام. ومُيكنك بدالً من ذلك التعاقد 

عىل تأمني صحي خاص. 

مبانی حقوقی
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من املمكن أن تتحمل مصلحة الشؤون االجتامعية أو يتحمل مركز  خدمات الرتجمة ↖: 
التوظيف التكاليف إذا تقدمت بطلب بذلك قبل زيارتك لعيادة 

الطبيب. وتتم املوافقة عىل ذلك وفًقا لكل حالة فردية.

التوظيف للكوادر املتخصصة الحاصلني عىل تأهيل مهني أو تأهيل  حالة اإلقامة: 
أكادميي

املواد 18 إىل 21 واملادة 9ج من قانون اإلقامة )AufenthG(؛  األساس القانوين ↖: 
العمل للمتخصص الحاصل عىل مؤهل مهني معرتف به )املادة 18أ 

أو ب من قانون اإلقامة(
التأمني الصحي العام، ويف حاالت استثنائية التأمني الصحي الخاص متعهد التكاليف:  

إذا كنت مشموالً بتأمني صحي عام، فستحصل عىل النطاق الكامل  نطاق الخدمات: 
للخدمات التي يقدمها التأمني الصحي العام مبوجب املجلد الخامس 
من قانون الشؤون االجتامعية )SGB V(. وإذا كنت مشموالً بتأمني 

صحي خاص، فستحصل عىل األقل عىل تعويض عن املصاريف 
املدفوعة لتلقي العالج يف العيادات الخارجية والعالج داخل 

املستشفى، علاًم بأنه يتعني عليك حسب الرشوط التأمينية دفع ما 
يصل إىل 5 آالف يورو سنويًا.

نعم املستحقات اإلضافية ↖: 
يتعني عليك االنضامم إىل رشكة تأمني صحي. ومُيكنك اختيار رشكة  التأمني الصحي: 
التأمني الصحي بحرية وتحصل منها عىل بطاقة صحية إلكرتونية. 

بشكل عام، أنت مشرتك يف رشكة تأمني صحي عام، أما التأمني 
الصحي الخاص فهو مفيد يف حاالت استثنائية فقط.

من املمكن أن تتحمل مصلحة الشؤون االجتامعية أو يتحمل مركز  خدمات الرتجمة ↖: 
التوظيف التكاليف إذا تقدمت بطلب بذلك قبل زيارتك لعيادة 

الطبيب. وتتم املوافقة عىل ذلك وفًقا لكل حالة فردية.

مبانی حقوقی
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ميكنك الحصول عىل معلومات تفصيلية من خلل:

دليل قانون إعانات طالبي اللجوء ↖ )متاح باللغة األملانية فقط(

قانون الشؤون االجتامعية املادة األوىل حتى الثانية عرش وغريها من مواد 
القانون االجتامعي باعتباره مرجًعا مع إمكانية البحث عن نصوص كاملة ↖.

)متاح باللغة األملانية فقط(

قانون اإلقامة ↖ )باللغة األملانية فقط(

قانون عقد التأمني ↖ )باللغة األملانية فقط(

مبانی حقوقی
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[   ] قانون إعانات طالبي اللجوء )مادة 4 ومادة 6 من القانون

قانون إعانات طالبي اللجوء، مادة 4 الخدمات املقدمة عند املرض والحمل والوالدة

لعالج األمراض الحادة وحاالت األمل يتعني ضامن توفري املعالجة الطبية   )1(
ومعالجة األسنان الالزمة، مبا يف ذلك احتياجات األدوية والضامدات وكذلك 

تقديم الخدمات الالزمة للشفاء أو التحسن أو الحد من األمراض أو من 
تبعاتها. للوقاية والكشف املبكر عن األمراض يجري تقديم تطعيامت 
الحامية مبوجب الجملة 1 فقرة 1 مادة 47 و 52 من قانون الشؤون 
االجتامعية الثاين عرش وعمل فحوصات الوقاية الطبية الالزمة. تتوفر 

إمكانية تركيب طقم األسنان يف حاالت معينة فقط إذا مل يكن هناك مفر 
منها ألسباب طبية.

يتعني توفري ما ييل للحوامل والنفساء: املساعدة الطبية والتمريضية والرعاية   )2(
ومساعدة القابالت وتوفري األدوية والضامدات ووسائل العالج. ]…[

قانون إعانات طالبي اللجوء، مادة 6 خدمات أخرى

ميكن توفري خدمات أخرى بصفة خاصة إذا كانت الزمة يف حاالت بعينها   )1(
 لتأمني نفقات املعيشة أو الصحة أو لتلبية االحتياجات الخاصة لألطفال 

أو الستيفاء وجوب التعاون مبوجب القانون اإلداري. يتعني توفري الخدمات 
يف شكل خدمات عينية أو مالية يف حالة وجود ظروف معينة.

يتم توفري املساعدة الطبية الالزمة أو غريها من املساعدات للحاصلني   )2( 
 عىل ترصيح إقامة مبوجب الفقرة 1 مادة 24 من قانون اإلقامة 

 ومن لديهم احتياجات خاصة مثل القرّص بدون مرافقني أو من عانوا 
من التعذيب أو االغتصاب أو غريها من أشكال العنف النفيس أو الجسدي 

أو الجنيس القاسية.

مبانی حقوقی  الرجوع إىل أعىل ↑صفحة 12



مبانی حقوقی

[   ] املستحقات اإلضافية للخدمات الطبية

 حصلت عىل اعرتاف لجوء وتستفيد من خدمات مركز التوظيف )بدل البطالة 2( 
 أو تقيم يف أملانيا منذ أكرث من 18 شهًرا وتحصل عىل خدمات مبوجب املادة 2 

من قانون إعانات طالبي اللجوء؟ 

يف كلتا الحالتني يتعني عليك دفع مبلغ إضايف محدد مقابل الخدمات الطبية. 
يف حالة األطفال والشباب حتى سن 18 عاًما ال تتم املطالبة مبستحقات 

إضافية، حيث ميكن أن يتحملوا فقط نفقات االنتقاالت. 
يوجد حد أقىص سنوي للمستحقات اإلضافية. بحد أقىص % 2 من إجاميل 

اإليرادات السنوية 
كام يتعني دفع مستحقات إضافية لنفقات املعيشة. يف حالة األمراض الحادة 
املزمنة يتعني دفع مستحقات إضافية بقيمة % 1 فقط. للتحري عن إجاميل 
اإليرادات السنوية يجري إحصاء كافة رواتب األشخاص املقيمني يف املنزل. 

ميكنك طلب اإلعفاء من دفع املستحقات اإلضافية عن الخدمات الطبية بناًء عىل طلب 
يف حالة: 

•   دفع % 2 من إجاميل اإليرادات السنوية إىل صندوق التأمني الصحي 
مبارشًة، 

•   دفع % 1 من إجاميل اإليرادات السنوية إىل صندوق التأمني الصحي 
مبارشًة يف حالة األمراض املزمنة، 

•   تجاوز اإليصاالت املجموعة عىل مدار السنة لهذا الحد األقىص 
للمستحقات اإلضافية. 

ويف جميع األحوال الثالثة توجه إىل صندوق التأمني الصحي املختص التابع 
لك مبارشًة لإلعفاء من املستحقات اإلضافية األخرى.
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مبانی حقوقی

% 10 من التكاليف بحد أدىن 5 يورو وبحد أقىص 
10 يورو عىل أال تزيد عن التكاليف الفعلية.

10 يورو يف اليوم بحد أقىص 28 يوم يف السنة.

% 10 من التكاليف عن كل مرة باإلضافة إىل 10 يورو 
عن كل وصفة طبية.

% 10 من التكاليف بحد أدىن 5 يورو وبحد أقىص 
10 يورو عىل أال تزيد عن التكاليف الفعلية. 

)إذا كانت الزمة لدواعي طبية ملحة وأقرها 
الطبيب أو الطبيبة(: % 10 من التكاليف بحد أدىن 
5 يورو وبحد أقىص 10 يورو عن كل تنقل، عىل أال 

تزيد عن التكاليف الفعلية.

قيمة املستحقات اإلضافية: 

• األدوية والضامدات:

• املعالجة الطبية يف املستشفى:

• وسائل العالج:

• وسائل املساعدة:

• نفقات التنقالت
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عناوين مكاتب الرتجمة )خدمات املرتجمني الفوريني(

 مكتب الرتجمة الفورية ملنطقة براندنبورغ ↖
)متاح باللغة األملانية فقط(

 رقم الهاتف: 257 9676 0331
↖ vermittlungszentrale@isa-brb.de :بريد إلكرتوين

 مواعيد العمل: االثنني إىل الخميس من 9 صباًحا إىل 4 عرًصا والجمعة 
من 9 صباًحا إىل 2 ظهرًا.

مكتب الرتجمة الفورية ملنطقة برلني ↖
)متاح باللغة األملانية فقط(

 رقم الهاتف: 90 90 90 31 44 030 
↖ anfrage@gdd-berlin.de :بريد إلكرتوين

 مواعيد العمل: 
 االثنني إىل الخميس من الساعة 9 إىل 12 ومن الساعة 13 إىل 15،

 والجمعة من الساعة 9 إىل 12

مبانی حقوقی

[   ] خدمات املرتجمني الفوريني والوساطة اللغوية والثقافية

عند زيارة الطبيب يف العيادة ويف املستشفى يحظى التفاهم املتبادل 
وتحدث اللغة ذاتها بأهمية كبرية؛ فقد ينجم عن سوء التفاهم عواقب 

 وخيمة لها تأثري عىل الحالة التشخيصية والعالج. ويف إطار العالج النفيس ↖ 
يعترب ذلك مقوًما أساسيًا من أجل العمل املشرتك. إذا مل تكن تفهم اللغة 
األملانية وتتحدثها جيًدا بعد، فتواصل مع مكتب الخدمة االجتامعية قبل 

زيارة الطبيب أو اتصل بأحد العناوين الواردة أدناه. بعد ذلك يجري 
التحقق من الجهة املنوط بها تحمل تكاليف خدمات املرتجمني الفوريني 

أو الوساطة اللغوية والثقافية يف حالتك. أيًضا يرحب موظفو الخدمة 
االجتامعية لشؤون الهجرة ↖ املعنيني التابعني للدوائر أو مكاتب الصحة ↖ 

أو العاملني يف أماكن إقامة الالجئني مبساعدتك. 
لضامن رعاية طبية جيدة يتعني عدم االستعانة باألقارب أو األطفال 

كمرتجمني فوريني.
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الرعاية الطبية يف عيادة 
الطبيب ويف املستشفى 

تتم الرعاية الطبية لجميع األمراض الجسدية والنفسية يف أغلب األحيان يف عيادات 
األطباء ↖ الخارجية ويف عيادات العالج النفيس ↖. إذا كان من الالزم الخضوع لعالج 

رسيري يف أحد املستشفيات من وجهة نظر طبية فسوف تحصل عىل إذن بالعالج يف 
املستشفى. يف حاالت الطوارىء ↖ الطبية تتوىل خدمة اإلسعاف )إسعاف الطوارىء( 

مسألة اإلحالة إىل املستشفى.

الرعاية الطبية يف عيادة الطبيب ويف املستشفى الرجوع إىل أعىل ↑ صفحة 16
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إذا كنت تعاين من أعباء نفسية
 ميكن للتجارب التي متر بها أثناء الهرب ويف الحرب وكذلك أيًضا التحديات 
 يف البلد الوافد إليها أن تؤدي إىل أعباء وأمراض نفسية. تحدث مع طبيبك 

أو طبيبتك حول هذا املوضوع، كام يقدم لك موظفو مكاتب املشورة والجهات 
املختصة )مثل مكتب العمل االجتامعي لشؤون الهجرة ↖( مجااًل آمًنا إلجراء 
املحادثات. أيًضا ميكنك الحصول عىل مشورة مجانية حول املشاكل النفسية 
وعروض املساعدة املتاحة يف مكتب الصحة ↖ املختص )الخدمة االجتامعية 

النفسية( يف دائرتك أو يف مدينتك املستقلة عن دائرة الوالية. تُساعد الخدمة 
االجتامعية النفسية جميع األشخاص املصابني بأمراض نفسية فضالً عن أقاربهم. 

ومُيكنك كذلك زيارة املركز النفيس االجتامعي لالجئني يف براندنبورج ↖ يف مقراته 
املوجودة يف فورستنفالدة أو يف برلني. جميع املوظفني ملزمون بواجب الكتامن. 

إذا كنت ضحية عنف
 العنف اعتداء عىل السالمة الجسدية والنفسية. وميكن أن يحدث العنف أيًضا 

 يف إطار الزواج أو يف إطار رشاكة الحياة كام ميكن أن يأخذ أشكااًل مختلفة. 
فمن أشكاله اإلذالل واإلهانات اللفظية والتهديدات واالعتداءات بالرضب وصواًل 

إىل اإلكراه الجنيس واالغتصاب. فإذا وقعت ضحية عنف أو كنت ترغب يف 
مساعدة أحد ضحايا العنف فتواصل مع خط املساعدة ↖ أو مع أحد مكاتب 

املشورة أو مع الرشطة.

الرعاية يف عيادة الطبيب

جهة االتصال األوىل عيادة الطبيب العام ↖ وهي عيادات الطب العام و/
أو عيادات الطب الباطني. إذا كانت هناك رضورة طبية لتدخل أطباء آخرين 

 أخصائيني يف العالج أو مواصلة العالج عىل أيديهم أو رضورة الحصول عىل 
عالج نفيس ↖ فسوف تحصل عىل إحالة )إذن إحالة( من طبيبك العام. إذا 
احتجت إىل مساعدة طبية خارج أوقات عمل عيادة طبيبك العام فيمكنك 

االتصال هاتفيًا بخدمة االستشارة الطبية يف غياب العيادات ↖. وستوفر هذه 
الخدمة زيارة لك يف محل تواجدك إذا تطلب األمر ذلك. أيًضا ميكنك زيارة 

 إحدى عيادات خدمة االستشارة الطبية يف غياب العيادات االعتيادية ↖ 
يف أوقات العمل.

الرعاية الطبية يف عيادة الطبيب ويف املستشفى
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116( أن  من شأن خدمة االستشارة الطبية الطارئة )هاتف رقم: 117
تساعدكم دامئًا يف حال تحققت الرشوط الثالثة التالية:

 •  انتابتكم الشكاوى الطبية بينام العيادة الطبية مغلقة، عىل سبيل املثال 
خالل عطلة نهاية األسبوع أو يف يوم عطلة رسمية.

  •  يجب أن تكون الشكاوى من النوع الذي يتوجه معه املريض يف املعتاد 
إىل عيادة الطبيب.

 •  عالوة عىل ذلك يتعذر االنتظار باملعالجة لليوم التايل لدواعي طبية.
فقط يف الحاالت الخطرية التي تهدد الحياة ميكنكم االتصال بخدمة الطوارئ 

عىل رقم الطوارئ 112.

تتم معالجة األطفال والشباب حتى سن 18 عاًما يف عيادات أطباء ↖ األطفال 
والشباب أو الطب العام. خارج أوقات العمل توجه إىل خدمة االستشارة الطبية 

يف غياب عيادات طب األطفال ↖. إذا كنت قلًقا بشأن صحة طفلك النفسية 
وكنت بحاجة إىل املساعدة فتحدث مع الطبيب عن ذلك املوضوع يف ساعة 

الكشف الطبي.

جهة االتصال األوىل لالستفسارات حول موضوع صحة املرأة والحمل هي 
 عيادات أطباء النساء ↖. يساعدك طبيب أو طبيبة يف املسائل املتعلقة 

بأمراض النساء وحامية الحمل ويجري أو تجري فحوصات الوقاية الالزمة ↖ 
أثناء فرتة الحمل.

يف أثناء فرتة الحمل ميكنك الحصول عىل متابعة ودعم عيادة طب النساء، 
كام ميكنك طلب ذلك أيًضا من إحدى القابالت . ويف هذه الحالة يتعني 

عليك التواصل مع القابلة ↖ حتى الشهر الثالث من حملك. إذا كانت لديك 
استفسارت أخرى حول موضوع الحمل فيمكنك التواصل مع أحد مكاتب 

مشورة الحمل ↖.
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الرعاية الطبية يف عيادة الطبيب ويف املستشفى

عيادة الطبيب عرب

العثور عىل عيادة الطبيب عرب اإلنرتنت ↖ )متاح باللغة األملانية فقط(

خدمة االستشارة الطبية يف غياب العيادات )للبالغني(
 من خالل رقم الهاتف 117 116 تصل إىل خدمة الطوارئ الطبية املختصة 

↖ www.116117.de )يف منطقتك )مجانًا، متاح باللغة األملانية فقط

ترسي أوقات العمل التالية عىل خدمة االستشارة الطبية يف غياب العيادات 
داخل براندنبورغ: 

االثنني والثالثاء والخميس: 7 مساًء حتى 7 صباًحا 
األربعاء والجمعة: 1 ظهرًا حتى 7 صباًحا 

نهاية األسبوع: السبت 7 صباًحا حتى االثنني 7 صباًحا 
أيام العطالت: من 7 صباًحا حتى 7 صباًحا 

 العثور عىل عيادات خدمة االستشارة الطبية يف غياب العيادات االعتيادية 
يف براندنبورغ عرب اإلنرتنت ↖ )متاح باللغة األملانية فقط(

 خدمة االستشارة الطبية يف غياب عيادات طب األطفال
من خالل رقم الهاتف 95 32 22 82 5 01805 تصل إىل خدمة طوارئ طب 

األطفال يف منطقتك.
 )14 سنت/دقيقة من الهاتف األريض األملاين، بحد أقىص 42 سنت/دقيقة 

من الشبكات الجوالة، متاح باللغة األملانية فقط(

عيادة خدمة االستشارة الطبية يف غياب العيادات االعتيادية )لألطفال(
مستشفى كارل-تيم
Thiemstraße 111

عيادة طوارئ KV RegioMed يف مستشفى كارل-تيم
)Leipziger Straße مبنى 3 قسم اإلسعاف )متفرع من

Cottbus 03048
رقم الهاتف: 465822 0355

تجد املعالجون النفسيون يف منطقتك أسفل الرابط التايل ↖
)متاح باللغة األملانية فقط(

العلج النفيس للجئني يف براندنبورج ↖ )باللغات األملانية واإلنجليزية والفرنسية 
واإلسبانية والروسية والرصبية الكرواتية، وجميع اللغات األخرى بواسطة مرتجمني 

مؤهلني(
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https://arztsuche.kvbb.de/ases-kvbb/ases.jsf?t=arzt
https://arztsuche.kvbb.de/ases-kvbb/ases.jsf?t=arzt
http://www.116117.de
http://www.116117.de
http://www.kvbb.de/patienten/bereitschaftsdienst/bereitschaftspraxen/
http://www.kvbb.de/patienten/bereitschaftsdienst/bereitschaftspraxen/
http://www.kvbb.de/patienten/bereitschaftsdienst/bereitschaftspraxen/
https://arztsuche.kvbb.de/ases-kvbb/ases.jsf?t=psychotherapeut
https://arztsuche.kvbb.de/ases-kvbb/ases.jsf?t=psychotherapeut
https://kommmit.eu/kassenfinanzierte-psychotherapien-im-rahmen-der-ermaechtigung
https://kommmit.eu/kassenfinanzierte-psychotherapien-im-rahmen-der-ermaechtigung


املشورة 

خدمة الصحة العامة 

توجد خدمة الصحة العامة يف مكتب الصحة يف كل دائرة والية ويف كل مدينة 
مستقلة عن الدائرة. وهي تتيح عروًضا مختلفة للمشورة واملساعدة وتساعد 

مجانًا ودون الكشف عن الهوية يف مسائل الصحة النفسية والجسدية واإلعاقات 
الذهنية والجسدية واألمراض املزمنة واملعدية )مثل فريوس العوز املناعي البرشي 

واإليدز(. مسؤولو التواصل ملزمون بواجب الكتامن.

تجد عناوين مكاتب الصحة أسفل الرابط التايل ↖:
)باللغة األملانية فقط(

↖)UPD( االستشارة املستقلة للمرىض يف أملانيا
توفر االستشارة املستقلة يف أملانيا )UPD( الدعم لك لتدبري أمورك يف النظام 

الصحي األملاين ومعرفة حقوقك كمريض. وميكن لجميع الناس يف أملانيا االستفادة 
منه، سواء أكان لديهم تأمني صحي أم ال.

مكاتب املشورة )باألملانية، والروسية، والرتكية( متاحة عن طريق تحديد املواعيد 
:0800 011 77 فقط باالتصال عىل رقم 25

مكاتب املشورة الثابتة – بوتسدام، برلني؛

الرعاية الطبية يف عيادة الطبيب ويف املستشفى

القابلت واملولدات
العثور عىل القابالت واملولدات عرب اإلنرتنت:

جمعية Hebammen Brandenburg، جمعية مسجلة 

)متاح باللغة األملانية فقط(
 نرشة معلومات حول القابالت للنساء الحوامل واألمهات الصغار 

)باللغتني األملانية ↖ والكرواتية ↖(

القابالت يف براندنبورج بصفتهن رشيكات حوار للنساء الالجئات القادمات من 
أوكرانيا ↖ )باللغة األملانية فقط(

 مساعدات مالية مقدمة من املؤسسة االتحادية لألم والطفل للحوامل ↖ 
)متوفرة بـ 21 لغة(

↖ 
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https://bit.ly/3n6TGrB
https://bit.ly/3n6TGrB
https://www.patientenberatung.de/de
https://www.patientenberatung.de/de
http://www.hebammen-brandenburg.de/hebammensuche.html
http://www.hebammen-brandenburg.de/hebammensuche.html
http://www.hebammen-brandenburg.de/_media/Informationsblatt%20Gefluechtete%20ukrainisch.pdf
http://www.hebammen-brandenburg.de/_media/Informationsblatt%20Gefluechtete%20deutsch.pdf
http://www.hebammen-brandenburg.de/_media/Hebammenliste%20fuer%20gefluechtete%20Ukrainerinnen%20BB.pdf
http://www.hebammen-brandenburg.de/_media/Hebammenliste%20fuer%20gefluechtete%20Ukrainerinnen%20BB.pdf
https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/


أوقات املحادثات الهاتفية:
0800، األوقات: الثالثاء من 11 صباًحا إىل 1 ظهرًا،  332 212 •  بالعربية )هاتف: 25

والخميس من 5 مساًء حتى 6 مساًء(
0800، االثنني إىل الجمعة من 8 صباًحا إىل 6 مساًء،   011 77 •  باألملانية )هاتف: 22

والسبت من 8 صباًحا إىل 6 مساًء(
0800، األوقات: االثنني إىل الجمعة من 8 صباًحا  011 77 •  بالروسية )هاتف: 24

إىل 6 مساًء(
0800، األوقات: االثنني إىل الجمعة من 8 صباًحا 011 77  •  بالرتكية )هاتف: 23

 إىل 6 مساًء(
املشورة متاحة أيًضا عرب اإلنرتنت، يف متجر آب ستور )AppStore( ↖ وكذلك 

↖ )Google Play( جوجل بالي

معلومات حول األعراض املرضية واملوضوعات الصحية ↖ )باللغات العربية 
واألملانية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية والرتكية(

الصحة العقلية
البث الصويت من براندنبورج للصحة العقلية ↖ )باللغات العربية واألرمينية 

واألملانية واإلنجليزية والفارسية والبولندية والصومالية والتغرينية(

الرعاية النفسية عرب اإلنرتنت وعرب الهاتف – خط املساعدة )مساعدة غري طبية( 
 •  خدمة األزمات برلني ↖ )لرباندنبورغ أيًضا(

رقم الهاتف: 10 63 390 030 )24 ساعة( )ب 10 لغات(
• الدعم النفيس االجتامعي عرب اإلنرتنت ↖ )متوفر بـ 16 لغة(

 •  رقم هاتف العناية النفسية الهاتفية ↖

111 0 11 0800 أو 222 0 111 0800 )مجانًا، باللغة األملانية فقط(
الرعاية النفسية عرب اإلنرتنت ↖

تطبيق KrisenKompass )بالعربية: بوصلة األزمات( يف متجر آب ستور 
↖ )Google Play( وكذلك جوجل بالي ↖ )AppStore(

 •  رقم هاتف العناية النفسية اإلسلمية ↖

821 509 443 030 )باللغة األملانية وكل ثالثاء باللغة الرتكية; يف أي وقت 
بعد تحديد موعد باللغات العربية والرتكيبة واألردية واملغربية واإلنجليزية 

والفرنسية واإلسبانية(
•  رقم هاتف العناية النفسية الهاتفية الروسية ↖

 030 044 803 454
املشورة عرب الدردشة ↖ )األربعاء والخميس من الساعة 20 إىل 22(

)باللغتني األملانية والروسية(
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https://apps.apple.com/de/app/upd-beratungs-app/id1098217315?ign-mpt=uo%3D4
https://apps.apple.com/de/app/upd-beratungs-app/id1098217315?ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.patientenberatung.upd
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.patientenberatung.upd
https://www.patienten-information.de/
https://www.albatros-direkt.de/de/podcasts/podcast-psychologie
https://www.albatros-direkt.de/de/podcasts/podcast-psychologie
https://www.berliner-krisendienst.de/ich-brauche-hilfe/
https://www.berliner-krisendienst.de/ich-brauche-hilfe/
https://ipso-care.com
https://www.telefonseelsorge.de/
https://www.telefonseelsorge.de/
https://online.telefonseelsorge.de/
https://apps.apple.com/de/app/krisen-kompass/id1478418778
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synergeto.crisis.compass
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synergeto.crisis.compass
https://apps.apple.com/de/app/krisen-kompass/id1478418778
https://apps.apple.com/de/app/krisen-kompass/id1478418778
https://www.mutes.de/
https://www.mutes.de/
https://www.diakonie-portal.de/themen/ehrenamt-freiwilligendienste/ehrenamt-und-engagement/telefon-doweria-telefon-doverija/
http://www.doweria-chat.de
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↖ )Jugendnotmail( موقع يوجند نوت ميل  • 

 للمشورة عرب اإلنرتنت لألطفال والشباب
مجانًا. رسًّا. 24/7. دون مواضيع محرمة. )متوفر بـ 7 لغة(

 •  رقم مكافحة الهموم ↖ )عرض لألطفال والشباب( 

رقم الهاتف: 111 116 )االثنني إىل السبت من الساعة 14 إىل 20(
 املشورة عرب اإلنرتنت ↖

)مجانًا، باللغة األملانية فقط(
 •  رقم مكافحة الهموم، هاتف الوالدين ↖

رقم الهاتف: 550 0 111 0800 )االثنني إىل الجمعة من الساعة 9 إىل 17، 
 الثالثاء والخميس حتى الساعة 19( 

)مجانًا، باللغة األملانية فقط(
•  خط املساعدة / العنف ضد النساء ↖

 رقم الهاتف: 016 116 08000 )مجانًا، بست لغات(
دردشة فورية ↖ )باللغة األملانية فقط(

مشورة عرب اإلنرتنت ↖ )باللغة األملانية فقط(
مشورة عرب الربيد اإللكرتوين ↖ )باللغة األملانية فقط(

مراكز املشورة واملكاتب املتخصصة:
العمل االجتامعي لشؤون الهجرة - مكاتب الشؤون االجتامعية يف املدن املستقلة 

 عن الدوائر ويف دوائر والية براندنبورغ أسفل الرابط التايل ↖
)باللغة األملانية فقط(

املشورة االجتامعية النفسية للجئني باللغة األم واملراعية للبعد الثقايف: 
• املشورة النفسية االجتامعية للمهاجرين والالجئني ↖

)مشورة عرب الفيديو باللغات العربية واألرمينية والدارية واألملانية واإلنجليزية 
والفارسية والروسية والبشتوية والصومالية والتغرينية(

↖ www.inter-homines.org/kontakt.html •
)باللغات العربية واألملانية والفارسية والروسية و)الصومالية((

↖ www.bbzberlin.de/kontakt.html •
)باللغات األملانية والفارسية والفرنسية والروسية والرصبوكرواتية - بجانب 

مرتجمني فوريني للعديد من اللغات األخرى(
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https://jugendnotmail.de/
https://jugendnotmail.de/
https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendberatung/
https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendberatung/
https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendberatung/online-beratung/
https://www.nummergegenkummer.de/elternberatung/elterntelefon/
https://www.nummergegenkummer.de/elternberatung/elterntelefon/
https://www.hilfetelefon.de/gewalt-gegen-frauen.html
https://www.hilfetelefon.de/gewalt-gegen-frauen.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/sofort-chat.html
https://www.hilfetelefon.de/no_cache/das-hilfetelefon/beratung/online-beratung.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/online-beratung/e-mail-beratung.html?tx_beranetplus_pi1%5Baction%5D=anfrage&tx_beranetplus_pi1%5Bcontroller%5D=Emailberatung
http://bit.ly/3vzPOTE
http://bit.ly/3vzPOTE
https://www.albatros-direkt.de/de/angebote/beratung-fuer-gefluechtete-1
https://www.albatros-direkt.de/de/angebote/beratung-fuer-gefluechtete-1
http://www.inter-homines.org/kontakt.html
https://www.bbzberlin.de/de/kontakt/


معلومات عن الصحة النفسية 

املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة االتحادية، معلومات عن الصحة النفسية/
االستشاريني ↖ )بسبع لغات(

 Refugeeum و Almhar عروض إلكرتونية مجانية تقدم معلومات تساعدك 
يف تجاوز آثار الهروب النفسية والجسدية.

↖ www.almhar.org   ↖ www.refugeeum.eu
)باإلنجليزية والعربية، الفارسية( )بسبع لغات(    

املساعدة الذاتية يف حالة الضغط والحالة املزاجية السيئة
خطوة بخطوة ↖ )باللغتني العربية واإلنجليزية(

معلومات عن صحة األطفال، عرض صادر عن املركز االتحادي للتوعية الصحية ↖ 
)باللغة األملانية فقط(

أفلم أونلين للوالدين حول كيفية تعزيز الصحة النفسية لطفلكم ↖
)بالعربية واألملانية واإلنجليزية والفرنسية والروسية والرتكية(

العنف ضد النساء
 الجمعية االتحادية ملكاتب مشورة املرأة وخطوط طوارىء املرأة:

جمعية Frauen gegen Gewalt جمعية مسجلة ↖ 
)باللغات العربية واألملانية واإلنجليزية والرتكية(
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http://www.migration-gesundheit.bund.de/de/gesundheit-und-vorsorge/seelische-gesundheit/
http://www.migration-gesundheit.bund.de/de/gesundheit-und-vorsorge/seelische-gesundheit/
http://www.migration-gesundheit.bund.de/de/gesundheit-und-vorsorge/seelische-gesundheit/
http://www.almhar.org
http://www.refugeeum.eu
https://khoutouwat.com/
http://www.kindergesundheit-info.de/themen/entwicklung/psychische-gesundheit/psychische-probleme/
http://www.kindergesundheit-info.de/themen/entwicklung/psychische-gesundheit/psychische-probleme/
https://seelisch-gesund-aufwachsen.de
https://seelisch-gesund-aufwachsen.de
http://www.frauen-gegen-gewalt.de
http://www.frauen-gegen-gewalt.de
http://www.frauen-gegen-gewalt.de
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[   ] عيادة الطبيب

ما هو مسار الزيارة يف عيادة الطبيب؟

إذا شعرت فجأًة باملرض أو األمل فتوجه إىل عيادة الطبيب يف أوقات العمل. 
يف أملانيا ميكنك اختيار طبيبك أو طبيبتك برغبتك. ميكنك التعرف عىل 

عيادات األطباء املوجودة يف منطقتك عن طريق اإلنرتنت ↖ مثاًل. حدد 
موعًدا مسبًقا للزيارة عن طريق الهاتف. إذا تعذر عليك االلتزام باملوعد 
أو مل ترغب الزيارة يف هذا املوعد فاتصل من فضلك بالعيادة وقم بإلغاء 

املوعد. ميكنك يف أي وقت االتفاق عىل موعد جديد. 
يلتزم جميع األطباء والطبيبات بواجب الكتامن. مبعنى أنه ال يجوز لهم 
 التحدث مع أي شخص عن مرضك وعالجك - وال حتى مع أفراد األرسة 

أو الهيئات املعنية )ما مل تأذن لهم بذلك بشكل رصيح(.

تجد معلومات عن إجراءات زيارة الطبيب أيًضا أسفل الرابط التايل:
↖ www.drk-gesundheitsfilme.de

)بست لغات(

يرجى إحضار املستندات التالية )إذا كانت متوفرة( عند زيارة الطبيب يف كل مرة:

بطاقة التأمني الصحي اإللكرتونية أو وثيقة العالج  ]   [
دفرت التطعيم  ]   [

خطة العالج/األدوية   ]   [
دفرت الفحوصات ↖ )لألطفال(  ]   [
التقارير الطبية وصور األشعة   ]   [

إذن اإلحالة )عيادات األخصائيني(  ]   [
دفرت األم )يف حالة الحمل(  ]   [

https://arztsuche.kvbb.de/ases-kvbb/ases.jsf?t=arzt%20
https://www.drk-gesundheitsfilme.de


[   ] مكاتب مشورة الحمل

تدعم مكاتب مشورة الحمل كافة النساء مجانًا يف املسائل املتعلقة 
بالحمل والوالدة. تشتمل استعالمات ومشورة النساء الحوامل وأقاربهن 

عىل الجوانب الصحية والنفسية واالجتامعية واالقتصادية للحمل والوالدة، 
بجانب التوسط يف الحصول عىل اإلعانات االجتامعية واملساعدات عند 

حدوث مشاكل يف مناحي الحياة املذكورة. يتمثل الهدف من ذلك يف توفري 
املساعدة يف هذه الفرتة من الحياة وتقديم الدعم بشأن اتخاذ القرارات 
الصعبة )مثل قرار االستمرار يف الحمل أو إجهاض الحمل غري املرغوب(. 

وبحسب الرغبة تتم املشورة دون الكشف عن الهوية.

 العثور عىل مكاتب مشورة الحمل عرب اإلنرتنت

•   البوابة الرسمية لخدمات إدارة الوالية، قامئة حرص كافة مكاتب املشورة 
داخل والية براندنبورغ ↖ )باللغة األملانية فقط(

•   معلومات املركز االتحادي للتوعية الصحية عن موضوع تنظيم النسل ↖ 

)باللغة األملانية فقط( 
•    »حامل؟ ويجب أال يعرف أحد بذلك؟« ↖

 املشورة عرب اإلنرتنت ↖ 
 رقم الهاتف: 020 40 40 0800 )مجانًا وميكن الوصول إليه عىل مدار الساعة( 

)باألملانية واإلنجليزية(
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https://bit.ly/3QxiFSi
https://bit.ly/3QxiFSi
https://bit.ly/3QxiFSi
https://bit.ly/3QxiFSi
http://www.familienplanung.de/beratung/
http://www.familienplanung.de/beratung/
https://www.geburt-vertraulich.de/home
https://www.geburt-vertraulich.de/home
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الرعاية يف املستشفى

إذا مل يكن هناك بد من العالج يف املستشفى فسوف تحصلني من طبيبك أو 
طبيبتك عىل إذن إحالة إىل املستشفى. ويستثنى من ذلك حاالت الطوارىء ↖.

يتم إخطارك بالخطوات التالية يف عيادة الطبيب ↖ ويف املستشفى. 
تبلغ قيمة املستحقات اإلضافية ↖ مقابل العالج يف املستشفى 10 يورو عن 

كل يوم، بحد أقىص 28 يوًما يف السنة امليالدية. يعفى من املستحقات اإلضافية 
األطفال دون سن 18 عاًما. أيًضا يستثنى من املستحقات اإلضافية اإلقامة يف 

املستشفى بغرض الوالدة فيها. إذا كان من املزمع اإلقامة يف املستشفى فيتعني 
عليك إحضار كافة املستندات ↖ الطبية املهمة مثل خطة عالجك أو صور األشعة 

خاصتك.

إذا تعني معالجة طفلك يف املستشفى ومل يكن عمره يتجاوز الثامين سنوات 
فيجوز ألحد الوالدين البقاء مع الطفل طوال الوقت.

يف املعتاد تتم والدة طفلك يف املستشفى. لكن قد تتم الوالدة أيًضا يف مركز 
 توليد أو يف املنزل. لذلك تحديث أواًل مع القابلة خاصتك أو مع طبيب النساء 

أو طبيبة النساء خاصتك عن تصورك عن الوالدة.
إذا كنت ترغبني يف والدة طفلك يف املستشفى فيتعني عليك تسجيل نفسك هناك 

قبل الوالدة ببضعة أسابيع. ميكنك اختيار املستشفى برغبتك ومعاينتها مبدئيًا 
أيًضا. تقدم املستشفيات والقابالت دورات عن التحضري للوالدة.

معلومات بخصوص إقامة طفلك يف املستشفى ↖
)باللغة األملانية فقط(
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https://www.kindergesundheit-info.de/themen/krankes-kind/alltagstipps/im-krankheitsfall/krankenhaus/
https://www.kindergesundheit-info.de/themen/krankes-kind/alltagstipps/im-krankheitsfall/krankenhaus/
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[   ] مستندات املستشفى ووثائقها

املستندات والوثائق املطلوب إحضارها إىل املستشفى

]   [  إثبات الهوية أو جواز السفر
]   [  بطاقة التأمني الصحي اإللكرتونية

]   [  اسم الطبيب العام وعنوانه ورقم هاتفه
 ]   [  إذن اإلحالة إىل املستشفى الصادر عن الطبيبة املعالجة أو الطبيب املعالج 

)إذا كان من املزمع اإلقامة يف املستشفى(
]   [  وثائق املعالجة حتى تاريخه )مثل صور األشعة أو تقارير املختربات(

]   [  إخطار اإلعفاء من املستحقات اإلضافية ↖ من صندوق التأمني الصحي إن وجد
]   [  إخطار تحمل النفقات من مكتب الخدمة االجتامعية إن وجد

]   [  اسم أحد األقارب ورقم هاتفه يف حالة تعني إخطار أحد األقارب،
]   [  قامئة األدوية التي يتم تناولها يف الوقت الحايل مع الجرعة،

]   [  دفرت التطعيامت 

تجدين قامئة التثبت من املستندات الخاصة بإقامتك يف املستشفى واملزيد من املعلومات 
↖ www.weisse-liste.de/de/krankenhaus/checkliste :أسفل الرابط التايل 

)باللغة األملانية فقط(
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https://www.weisse-liste.de/de/krankenhaus/checkliste/


-

 

الرعاية الطبية لألسنان

يف حاالت حدوث آالم حادة يف األسنان أو يف حالة الشكوى من منطقة الفم والفكني 
توجه مبارشًة إىل عيادة طبيب األسنان ↖. 

خارج أوقات العمل توجه إىل خدمة االستشارة الطبية يف غياب عيادات طب األسنان ↖.
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https://www.die-brandenburger-zahnaerzte.de/zahnarztfinder/
https://www.die-brandenburger-zahnaerzte.de/zahnarztfinder/
https://www.kzvlb.de/bereitschaftsdienst/
https://www.kzvlb.de/bereitschaftsdienst/


الرعاية الطبية لألسنان

يتم إجراء فحوصات الوقاية للبالغني مجانًا مرة واحدة يف السنة. يتم تقديم 
 أطقم األسنان خالل أول 18 شهرًا من إقامتك يف أملانيا يف حاالت فردية 

)مثاًل إثر حادثة سري( فقط. تحدث مع طبيب األسنان أو طبيبة األسنان خاصتك 
 عن نوعية الخدمات التي يتحملها متعهد التكاليف بحسب حالة اإلقامة ↖. 

بعد مرور 18 شهرًا من اإلقامة تضمن االستفادة من كافة خدمات التأمني 
 الصحي الحكومي. بالنسبة لرتكيب أطقم األسنان يتم تخصيص ما يعرف 

»باملبالغ اإلضافية الثابتة« من صندوق التأمني - مبعنى أنها مبالغ ثابتة مرتبطة 
بتقرير الكشف. تعادل قيمة املبالغ اإلضافية الثابتة حوايل %50 من تكاليف ما 

يعرف بالعالج األسايس - كحل بسيط و »مؤد للغرض«. كل من يذهب لعمل 
فحوصات الوقاية ↖ بصفة دورية مصطحبًا معه دفرت النقاط يرفع من قيمة 
مبلغه اإلضايف الثابت: بنسبة % 20 يف حالة إجراء الفحوصات لخمسة أعوام 

متتالية وبنسبة % 30 يف حالة إجراء الفحوصات لعرشة أعوام متتالية.

بجانب الرعاية تجري عيادات أطباء األسنان فحوصات الوقاية ↖ لألطفال مجانًا 
مرتني يف السنة. يزور طبيب األسنان أو طبيبة األسنان رياض األطفال واملدارس 

 مرة يف السنة عىل األقل لفحص صحة الفم واألسنان لجميع األطفال 
 )الوقاية الجامعية الطبية لألسنان ↖(. يف حالة رصد أعراض الفتة لالنتباه 

يف هذه األثناء فسوف يحصل الوالدين عىل إخطار يويص بزيارة الطفل للطبيب.

العثور عىل عيادات أطباء األسنان عرب اإلنرتنت ↖
)باللغة األملانية فقط(

العثور عىل خدمة االستشارة الطبية يف غياب عيادات طب األسنان عرب 
اإلنرتنت ↖

)باللغة األملانية فقط(

معلومات عن الوقاية الجامعية لألطفال يف رياض األطفال واملدارس 
الوقاية الجامعية يف والية براندنبورغ ↖

)باللغة األملانية فقط(
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التطعيامت

التطعيامت

ُمكنك من خالل التطعيامت أن تحمي نفسك وطفلك وأرستك واآلخرين من 
األمراض املعدية. تحصل عىل التطعيامت مجانًا يف جميع عيادات أطباء األرسة إذا 

 ↖ )STIKO كانت هذه التطعيامت موىص بها من اللجنة الدامئة للتطعيم )ستيكو
للمواطنني يف أملانيا.
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https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html;jsessionid=AB375C8BF584041A8A1C4C2787774790.internet092
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html;jsessionid=AB375C8BF584041A8A1C4C2787774790.internet092


]   [ تطعيامت لألطفال والشباب

تُوىص اللجنة الدامئة للتطعيم )ستيكو STIKO( بتطعيامت معينة لألطفال 
والشباب ↖. وتتحمل رشكة التأمني الصحي تكاليف هذه التطعيامت. ويتم 
تقديم العديد من هذه التطعيامت يف إطار فحوصات الكشف املبكر عن 

األمراض لألطفال والشباب ↖.
يجب عىل جميع األطفال الحصول عىل تطعيم ضد الحصبة بعد إمتام سنة 
واحدة، حتى يتمكنوا من ارتياد مركز الرعاية النهارية لألطفال أو الحضانة 

أو املدرسة.
يجب بالنسبة لألطفال أن يحصلوا عىل بعض التطعيامت أكرث من مرة، 

لضامن حصولهم عىل الحامية الكاملة. يتم الحصول عىل التطعيامت 
والجرعات التنشيطية عىل فرتات تصل إىل عدة أسابيع/سنوات. احصل عىل 

املشورة خالل ساعة استشارة طبيب األطفال أو طبيب األرسة ↖.

معلومات بلغات متعددة 
معلومات حول التطعيامت الوقائية وجدول التطعيامت لجميع التطعيامت 

املوىص بها ↖ )متوفرة بـ 21 لغة(
الدليل االسرتشادي للتطعيامت الوقائية ↖ )متوفر بـ 16 لغة(

املصطلحات الطبية الرئيسية حول التطعيم ↖ )متوفرة بـ 15 لغة(

التطعيامت

مُيكنك بالفعل الحصول عىل العديد من التطعيامت يف مرحلة الطفولة 
واملراهقة. ويُوىص كذلك للبالغني بالحصول عىل تطعيامت معينة، ويجب 

فضالً عن ذلك الحصول عىل جرعات منشطة لبعض التطعيامت مدى الحياة. 
وقد يُوىص بالحصول عىل تطعيامت إضافية لبعض الفئات العمرية أو الفئات 

املعرضة للخطر.

التطعيامت

↖ ↖ 
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https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Impfkalender_mehrsprachig_Uebersicht_tab.html;jsessionid=ECCDB8DD16A18839E40900A1CBE6E56E.internet081
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Impfkalender_mehrsprachig_Uebersicht_tab.html;jsessionid=ECCDB8DD16A18839E40900A1CBE6E56E.internet081
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Impfkalender_mehrsprachig_Uebersicht_tab.html;jsessionid=ECCDB8DD16A18839E40900A1CBE6E56E.internet081
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Impfkalender_mehrsprachig_Uebersicht_tab.html;jsessionid=ECCDB8DD16A18839E40900A1CBE6E56E.internet081
https://www.mimi-bestellportal.de/shop/publikationen/schutzimpfungen/wegweiser-schutzimpfungen-2018-12/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/glossar-uebersicht_GenTab.html


]   [ لقاحات فريوس كورونا

مُيكنك من خالل الحصول عىل لقاح فريوس كورونا الوقايئ حامية نفسك من 
التعرض ملسار مريض خطري وكذلك حامية اآلخرين من اإلصابة بالعدوى. 

وتحصل عىل التطعيم مجانًا يف مراكز التطعيم ↖ املختلفة. تُوجد يف أملانيا 
ثالثة أنواع مختلفة اللقاحات مُيكنك االختيار بينها: لقاحات الحمض النووي 
الريبوزي املرسال )mRNA(، ولقاح الناقالت )Vektor( ولقاحات الربوتني. 

وال يتم تصنيفك عىل أنك حاصل عىل التطعيم الكامل إال عندما تتلقى 
جرعتي التطعيم. 

بعد مرور بضعة أشهر، تحتاج للحصول عىل جرعة تنشيطية )جرعة معززة(، 
ألن الحامية التي يوفرها التطعيم تقل مبرور الوقت. مُيكن لألشخاص األكرب 

من 18 عاًما الحصول عىل جرعة تنشيطية بعد ثالثة أشهر من تلقى آخر 
جرعة للقاح فريوس كورونا أو بعد ثالثة أشهر من تعافيهم من اإلصابة 

بعدوى كورونا.
يف حالة حصولك عىل اللقاح الرويس »سبوتنك )Sputnik(« أو اللقاح 
الصيني »سينوفاك/ سينوفارم )Sinovac/Sinopharm(«، فإن االتحاد 
األورويب ال يعتربك شخًصا ملقًحا. ألن هذه اللقاحات غري معتمدة من 

االتحاد األورويب. إذا كنت ترغب يف أن يتم االعرتاف بك ملقًحا ضد فريوس 
كورونا فريوس كورونا، يتعني عليها الحصول عىل التطعيم مجدًدا بأحد 

اللقاحات املعتمدة داخل أملانيا.

 املواد والوسائل اإلعالمية املتعلقة بلقاح فريوس كورونا الوقايئ ↖ 
)متوفرة بـ 16 لغة(

حملة تطعيم #weexplainforeveryone ↖ )متوفرة بـ 16 لغة(
نرشة معلومات حول التطعيم ضد كوفيد19- بلقاح الحمض النووي 

الريبوزي املرسال )mRNA( ↖ )متوفرة بـ 25 لغة(
 ↖ )Vektor( نرشة معلومات حول التطعيم ضد كوفيد19- بلقاح الناقالت

)متوفرة بـ 25 لغة(
 نرشة معلومات حول التطعيم ضد كوفيد19- بلقاح الربوتني ↖ 

)متوفرة بـ 25 لغة(

التطعيامت

↖ ↖ 
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https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/corona-schutzimpfung/#tab-15982-1
https://covid.lotto-sport-stiftung.de/
https://covid.lotto-sport-stiftung.de/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Proteinimpfstoff-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Proteinimpfstoff-Tab.html


لقاحات فريوس كورونا لألطفال
تُوىص اللجنة الدامئة للتطعيم )ستيكو STIKO( بالحصول عىل تطعيم 

فريوس كورونا الوقايئ وكذلك الجرعة التنشيطية )جرعة معززة( بعد ثالثة 
أشهر عىل أقل تقدير بعد آخر جرعة من لقاح فريوس كورونا لجميع 

األطفال واملراهقني بني 12 و17 عاًما وكذلك لألطفال بني عمر 5 إىل 11 عاًما 
الذين يعانون من أمراض سابقة.

معلومات حول لقاح فريوس كورونا الوقايئ لألطفال واملراهقني ↖ )باللغات 
العربية واألملانية واإلنجليزية والفرنسية والروسية والرتكيبة واألوكرانية(

مساعدة لآلباء يف اتخاذ القرار: لقاح فريوس كورونا الوقايئ لألطفال 
واملراهقني ↖ )باللغتني األملانية واألوكرانية(

نرشة معلومات حول لقاح فريوس كورونا الوقايئ لألطفال بني 5 إىل 11 عاًما ↖ 
)متوفرة بـ 6 لغة(

نرشة معلومات حول لقاح فريوس كورونا الوقايئ لألطفال بني 12 إىل 17 عاًما ↖ 
)متوفرة بـ 6 لغة(

خدمات التطعيم لفريوس كورونا 

 مراكز التطعيم وخدمات التطعيم املتنقلة ↖ 
)باللغة األملانية فقط(

م لقاحات فريوس كورونا الوقائية ↖   العيادات التي تُقدِّ
)باللغة األملانية فقط(

م تطعيم فريوس كورونا ↖   عيادات األطفال واملراهقني التي تُقدِّ
)باللغة األملانية فقط(

التطعيامت

↖ 
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https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/materialien-fuer-kinder-und-jugendliche-in-bildungseinrichtungen/#tab-16529-1
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/corona-schutzimpfung-fuer-kinder-und-jugendliche-eine-entscheidungshilfe-fuer-eltern-und-sorgeberechtigte.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/corona-schutzimpfung-fuer-kinder-und-jugendliche-eine-entscheidungshilfe-fuer-eltern-und-sorgeberechtigte.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/infoblatt-zur-corona-schutzimpfung-von-5-bis-11-jaehrigen-znannja-pro-shcheplennja-dlja-ditei-ukrainisch.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/infoblatt-zur-corona-schutzimpfung-von-5-bis-11-jaehrigen-znannja-pro-shcheplennja-dlja-ditei-ukrainisch.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/unsere-beste-abwehr-gegen-das-coronavirus-infoblatt-zur-corona-schutzimpfung-von-12-bis-17-jaehrigen-1.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/unsere-beste-abwehr-gegen-das-coronavirus-infoblatt-zur-corona-schutzimpfung-von-12-bis-17-jaehrigen-1.html
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فريوس كورونا

مُيكنك حامية نفسك من التعرض لعدوى فريوس كورونا من خالل الحصول عىل 
التطعيم ↖  يف عيادة طبيب األرسة ↖  الخاص بك ويف بعض الصيدليات ↖ ومراكز 

التطعيم ↖  األخرى، ومن خالل مراعاة القواعد الخمسة  ↖.
يُرجى االتصال هاتفيًا بعيادة طبيب األرسة الخاص بك أوالً يف حالة ظهور أعراض 

املرض عليك. إذا كنت غري تابع لطبيب أرسة، مُيكنك االتصال مجانًا بخدمة الطوارئ 
الطبية ↖ من خالل الرقم 116117. سيُقرر حينها الطبيب أو مكتب الصحة ما إذا 

كان يتعني عليك إجراء اختبار تفاعل البوليمرياز املتسلسل )PCR( أم ال.
 إذا مل تظهر عليك أعراض، فيُمكنك أيًضا يف أي وقت إجراء اختبار فريوس كورونا ↖

  يف عيادة طبيب األرسة ↖  أو صيدلية ↖  أو يف مراكز الفحوصات ↖  األخرى، أو 
مُيكنك إجراؤه بنفسك.

هل أصبت بعدوى فريوس كورونا؟ ستتعرف يف هذا الفصل أيًضا عىل ما يتعني عليك 
فعله اآلن. ↖

إذا كانت هناك رضورة طبية لحجزك يف املستشفى وتلقي العالج فيها، فستحصل 
عىل أمٍر من عيادة طبيب األرسة الخاص بك للخضوع للعالج يف املستشفى.

فريوس كورونا

↖ ↖ 
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فريوس كورونا

]   [ لقاح فريوس كورونا

اقرأ هنا جميع املعلومات املتعلقة بلقاح فريوس كورونا ↖.

]   [ القواعد الخمسة

.1 الحفاظ عىل التباعد الجسدي
يُرجى املحافظة عىل مسافة ال تقل عن 1,5 مرت مع اآلخرين، عىل سبيل 

املثال عند التسّوق أو خالل العمل.

.2 االهتامم بالنظافة الشخصية ↖.
اتبع قواعد النظافة املتعلقة بالسعال والعطس بالطريقة الصحيحة وكذلك 

غسل اليدين جيًدا.

.3 ارتِد القناع يف الحياة اليومية
ارتِد قناًعا للفم واألنف يف الغرف املغلقة وعندما يتعذر عليك املحافظة 

عىل مسافة ال تقل عن 1,5 مرت مع اآلخرين. تُحدد قواعد فريوس كورونا يف 
براندنبورج ↖ العديد من األمور من بينها متى وأين يتعني ارتداء قناع يف 

براندنبورج.

.4 التهوية بانتظام
الغرف املغلقة: احرص عىل تهويتها عىل فرتات منتظمة لبضعة دقائق.

.5 استخدم تطبيق التحذير من كورونا
نزّل التطبيق عىل هاتفك املحمول لتتبع ما إذا كنت قد قابلت أشخاًصا 
مصابني بفريوس كورونا أم ال، ولحفظ شهادة التطعيم أو التعايف الرقمية 

الخاصة بك.
 نزّل تطبيق التحذير من كورونا )Corona-Warn-App( من خالل 

.↖ )Google Play( أو جوجل بالي ↖ )AppStore( متجر آب ستور

↖ ↖ 
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فريوس كورونا

]   [ اختبار كورونا

تُوجد اختبارات مختلفة للكشف عن عدوى فريوس كورونا مُيكنك إجراءها:

اختبار تفاعل البوليمرياز املتسلسل )PCR(: اختبار PCR هو االختبار األكرث 
موثوقية للكشف عن اإلصابة بالعدوى. وتحصل عىل نتيجة االختبار يف 

غضون ساعات قليلة وحتى أيام.
إذا حصلت عىل نتيجة اختبار إيجابية عند إجراء فحص املواطنني أو عند   •

إجراء اختبار ذايت، فيحق لك إجراء اختبار تفاعل البوليمرياز املتسلسل 
)PCR( مجانًا يف عيادة طبيب األرسة الخاص بك. 

يُرجى االتصال هاتفيًا بعيادة طبيب األرسة الخاص بك يف حالة ظهور   •
أعراض املرض عليك. إذا كنت غري تابع لطبيب أرسة، مُيكنك االتصال مجانًا 

بخدمة الطوارئ الطبية من خالل الرقم 116117. سيُقرر حينها الطبيب 
أو مكتب الصحة ما إذا كان يتعني عليك إجراء اختبار تفاعل البوليمرياز 

املتسلسل )PCR( أم ال.

فحص املواطنني: مُيكنك إجراء اختبار الكشف عن اإلصابة بعدوى فريوس 
كورونا مجانًا يف أحد مراكز فحوصات املواطنني ↖ من خالل اختبار فحص 

مستضد PoC )أنتيجن(/االختبار الرسيع. وتحصل عىل النتيجة يف غضون 15 
.)PCR( دقيقة، إال إنها أقل موثوقية من اختبار تفاعل البوليمرياز املتسلسل

االختبار الذايت: مُيكنك رشاء اختبار الفحص الذايت باألجسام املضادة 
)أنتيجن( من الصيدلية أو متاجر املستحرضات الكيميائية، وإجراء االختبار 

بنفسك. وتحصل عىل النتيجة يف غضون 15 دقيقة، إال إنها أقل موثوقية من 
اختبار تفاعل البوليمرياز املتسلسل )PCR( ومن فحص املواطنني.

]   [ لقد حصلت عىل نتيجة اختبار إيجابية لفريوس كورونا. ما العمل اآلن؟

يف حالة إجراء اختبار ذايت: هل أجريت اختباًرا ذاتيًا بنفسك وحصلت عىل 
نتيجة إيجابية؟ اتصل بعيادة طبيب األرسة الخاص بك إلجراء اختبار تفاعل 

البوليمرياز املتسلسل )PCR( هناك. وسيؤكد هذا االختبار ما إذا كنت مصابًا 
بالعدوى أم ال.

يف حالة إجراء اختبار فحص املواطنني: إذا حصلت عىل نتيجة إيجابية عند 
إجراء االختبار يف أحد مراكز فحوصات املواطنني، فسيتم إخطارك مبارشة يف 

↖ 
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املوقع بالخطوة التالية. ومُيكن للعديد من مراكز الفحوصات سحب عينة 
إلجراء اختبار تفاعل البوليمرياز املتسلسل )PCR(. ويف تلك الحالة، يُرجى 

العودة مبارشة إىل املنزل، والدخول يف حجر صحي هناك.
سيتواصل معك مكتب الصحة، ويناقش معك كل األمور األخرى. قد 

يستغرق ذلك أحيانًا وقتًا أطول قليالً – التزم خالل هذه الفرتة بقواعد 
الحجر الصحي ↖ املفروضة.

يف حالة إجراء اختبار تفاعل البوليمرياز املتسلسل )PCR(: إذا حصلت عىل 
نتيجة إيجابية عند إجراء اختبار تفاعل البوليمرياز املتسلسل )PCR(، فهي 

دليل عىل إصابتك بعدوى فريوس كورونا. يجب عليك أن تدخل يف حجر 
صحّي. وإذا كانت النتيجة سلبية، فأنت غري مصاب بالعدوى ومُيكنك إنهاء 

الحجر الصحي.

 الحجر الصحي: مبجرد أن تشك يف إصابتك بعدوى فريوس كورونا، يجب
 عليك الدخول يف حجر صحي، كأن تحصل عىل نتيجة إيجابية الختبار رسيع أو 
الختبار فحص املواطنني. يُرجى املكوث يف املنزل وااللتزام القواعد الخمسة ↖. 

 تُنظِّم العديد من مكاتب الصحة يف براندنبورج من خالل قواعد الحجر 
الصحي ↖ متى يتعني عليك الدخول يف حجر صحي ومدة بقائك يف الحجر. 

ما العمل يف حالة الشك يف اإلصابة بعدوى فريوس كورونا سارس-كوفيد2-؟ ↖ 
)باللغة األملانية فقط(

مساعدة تتعلق بفريوس كوورنا يف براندنبورج

 مراكز فحوصات املواطنني للكشف عن فريوس كورونا يف براندنبورج ↖ 
)باللغة األملانية فقط(

 الحجر الصحي والعزل وتتبع االختالط يف براندنبورج ↖ 
)باللغات األملانية، واإلنجليزية والبولندية(

 قواعد فريوس كورونا الحالية ومعلومات حول مدينة براندنبورج ↖ 
)باللغات األملانية، واإلنجليزية والبولندية(

 البث الصويت من براندنبورج للمعلومات املتعلقة بكوفيد-19 ↖ 
)باللغات العربية واألرمينية واألملانية واإلنجليزية والفارسية والبولندية 

والصومالية والتغرينية(

فريوس كورونا

↖ ↖ 
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فريوس كورونا

معلومات حول فريوس كورونا)يف جميع أنحاء أملانيا(

موظفو االندماج التابعني للحكومة االتحادية ↖ )مرتجمة إىل 23 لغة(

مًعا ضد كورونا ↖ )باللغات العربية واألملانية واإلنجليزية والروسية 
واإلسبانية والرتكية وكذلك تنزيالت بلغات أخرى(

معلومات عملية وإرشادات حول فريوس كورونا ↖ )مرتجمة إىل 33 لغة(

 الوقاية من العدوى: أهم 10 نصائح للنظافة الشخصية ↖ 
)مرتجمة إىل 13 لغة(

COVID-19 TOOLBOX ↖ – مواد إعالمية لالجئني وطالبي اللجوء 
)باللغات العربية واألملانية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية(

مبادرة CORONA STOPPEN )أوقفوا كورونا( – مبادرة تعليمية 
باللغتني العربية↖ والرتكية ↖

مواد حول فريوس كورونا باللغة األوكرانية ↖

 مقاطع فيديو عىل اليوتيوب تحتوي عىل مواضيع حالية عن فريوس كورونا ↖
)مرتجمة إىل 19 لغة(

 معلومات صادرة عن املراكز االتحادية للتوعية الصحية ↖
)باللغة األملانية فقط(
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-

 

الوقاية الصحية
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الوقاية والكشف املبكر

خالل أول 18 شهرًا من إقامتك ميكن لك وألرستك املشاركة يف فحوصات الوقاية 
الطبية الالزمة: 

التطعيامت األساسية والتنشيطية )دفرت التطعيامت(  •
فحوصات الكشف املبكر عن الرسطان   •

فحص الوقاية الصحية بدايًة من سن 35 عاًما   •

بعد مرور أول 18 شهرًا يحق لك االستفادة من كافة فحوصات الوقاية والكشف 
 املبكر ↖ التابعة لصناديق التأمني الحكومية مجانًا. يرجى االستعالم عن ذلك 

يف عيادة الطبيب ↖ أو لدى صندوق التأمني التابع لك.

من الوالدة وحتى الوصول إىل سن املدرسة يتم إجراء فحوصات الكشف املبكر 
لألطفال ↖ )املسامة فحوصات األطفال( وفحوصات الكشف املبكر للشباب 

)املسامة فحوصات الشباب( بصفة دورية. إجراء هذه الفحوصات مجاين 
واختياري. يف براندنبورغ تتلقى كل أرسة بالربيد دعوة للمشاركة يف فحص 

األطفال التايل.
يجري إدراج كافة نتائج الفحوصات يف دفرت فحوصات أصفر. يستلم كافة أولياء 
األمور هذا الدفرت مع والدة طفلهم. لكل طفل أيًضا بطاقة إثبات تطعيم يدرج 

بها جميع التطعيامت ↖ التي تلقاها الطفل بالفعل.

تخضع النساء بدايًة من سن 20 عاًما لفحص الكشف املبكر عن رسطان عنق 
الرحم )سنويًا(. كام ميكن عمل فحص الكشف الشعاعي للثدي )رسطان الثدي( 

كل عامني للنساء بدايًة من سن 50 عاًما حتى بلوغ سن 70 عاًما.

أثناء فرتة الحمل يتم إجراء فحوصات الوقاية بصفة دورية. استفيدي من ساعة 
املقابلة للحديث عن ذلك يف عيادة طب النساء ↖ أو لدى القابلة ↖ خاصتك. 

إجراء الفحوصات مجاين ومكفول لكافة النساء برصف النظر عن حالة اإلقامة ↖. 
يتم إدراج نتائج الفحوصات يف دفرت األم. أحرضي معك دفرت األم مع كل فحص.
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تجد املعلومات الخاصة بفحوصات الوقاية للبالغني هنا ↖
)باللغة األملانية فقط(

تجد املعلومات الخاصة بفحوصات الكشف املبكر لألطفال والشباب هنا ↖
)باللغة األملانية فقط(

معلومات الوقاية الصادرة عن املكتب االتحادي لشؤون الهجرة والالجئني ↖
)متوفرة بأكرث من 13 لغة(
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األدوية والعلج ووسائل  
املساعدة

األدوية والعالج ووسائل املساعدة

ميكنك الحصول عىل األدوية من الصيدلية. ال ميكن الحصول عىل بعض األدوية 
والعالج ووسائل املساعدة ↖ إال بتقديم وصفة الطبيب يف الصيدلية )أدوية خاضعة 
لوصفة طبية(. تحصل عىل الوصفة من طبيبك أو طبيبتك يف ساعة املقابلة. يتعني 

عليك دفع مبلغ إضايف ↖ بسيط لبعض األدوية أو تقديم طلب إعفاء من املبلغ 
اإلضايف لدى متعهد التكاليف )مكتب الخدمة االجتامعية أو صندوق التأمني الصحي(.

أيًضا هناك أدوية بإمكانك رشاؤها دون وصفة مثل أدوية نزالت الربد أو اآلالم 
الخفيفة )أدوية غري خاضعة لوصفة طبية(. ال تسرتد تكلفة هذه األدوية من 

صندوق التأمني الصحي وال من متعهد التكاليف. 
إذا احتجت أدوية بشكل ملّح خارج أوقات العمل فتوجه إىل صيدلية الطوارىء ↖.
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األدوية والعلج ووسائل املساعدة

يحدد الطبيب املعالج أو الطبيبة املعالجة األدوية والعالج ووسائل املساعدة 
 الالزمة ملعالجة مرضك، ثم تحصل عىل وصفة ميكنك تقدميها بعد ذلك 

يف الصيدلية. ميكنك الحصول عىل األدوية غري الخاضعة لوصفة طبية بدون 
تقديم وصفة، مع عدم اسرتداد تكاليف هذه األدوية )مثل أدوية نزالت 

الربد(. ال تسرتد تكاليف الوسائل الطبية مثل النظارات من صناديق التأمني 
الصحي.

تعترب وسائل منع الحمل مثل حبوب منع الحمل أو اللولب من الوسائل الطبية 
التي ال ترصف إال بأمر الطبيب، وميكنك الحصول عىل الوصفة الالزمة من طبيب 

النساء أو طبيبة النساء. اطلبي املشورة أواًل حول هذا األمر يف ساعة املقابلة 
املعنية. تتحمل صناديق التأمني الصحي الحكومية يف الوقت الحايل تكاليف 

حبوب منع الحمل حتى بلوغ سن 19 عاًما. بداية من سن 20 عاًما يتعني عليك 
دفع تكاليف حبوب منع الحمل بنفسك.

يعفى األطفال حتى سن 12 عاًما من املصاريف اإلضافية املستحقة لألدوية 
الخاضعة لوصفة طبية. يتحمل صندوق التأمني الصحي أو مكتب الخدمة 
 االجتامعية تكاليف أدوية نزالت الربد غري الخاضعة لوصفة طبية بحسب 

حالة اإلقامة ↖ لألطفال حتى سن 12 عاًما.
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معلومات عن الصيدليات والوصفات الطبية واألدوية ↖
)متوفرة بعدد 12 لغة(

العثور عىل الصيدليات عرب اإلنرتنت 
الصيدليات يف براندنبورج ↖ )باللغة األملانية فقط(

 تطبيق »Apotheke vor Ort« )بالعربية: الصيدلية القريبة منك( 
↖ )Google Play( وكذلك جوجل بالي ↖ )AppStore( يف متجر آب ستور

)متاحة باللغة األملانية فقط(

العثور عىل صيدلية الطوارىء عرب اإلنرتنت
إذا كانت لديك رضورة ملحة لرشاء دواء خارج أوقات عمل الصيدليات 

فيمكنك البحث عن إحدى صيدليات الطوارىء. 
تجد صيدليات الطوارىء يف والية براندنبورغ أسفل الرابط ↖

مُيكنك كذلك االستعالم عن أقرب صيدلية طوارئ  من خالل الهاتف 
:)PLZ( املحمول. ولالستعالم، يتعني عليك إدخال املنطقة أو الرمز الربيدي
• من خالل االتصال هاتفيًا عىل الرقم 22833 من أي هاتف محمول من 

جميع أنحاء أملانيا دون إضافة مفتاح للمدينة )69 سنتًا/للدقيقة(
• من خالل إرسال رسالة نصية قصرية بها كلمة »apo« إىل الرقم 22833 من 

أي هاتف محمول )69 سنتًا/للرسالة(
• من خالل االتصال هاتفيًا عىل الرقم 0800/0022833 من خالل الخط 

األريض األملاين )مجانًا(
• من خالل اإلنرتنت عرب الهاتف املحمول ↖
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رعاية الطوارىء

رعاية الطوارىء

 يتم توفري الرعاية الطبية الخارجية مبا يف ذلك رعاية الطوارىء الخارجية يف األساس 
يف عيادة الطبيب ↖ وخارج ساعات املقابالت عرب خدمة الطوارئ الطبية )117 116(. 

يتم التكفل برعاية الطوارىء الرسيرية لألمراض املهددة للحياة يف املستشفى 
)استقبال الطوارىء(.

صفحة 45 الرجوع إىل أعىل ↑

https://arztsuche.kvbb.de/ases-kvbb/ases.jsf?t=arzt
https://arztsuche.kvbb.de/ases-kvbb/ases.jsf?t=arzt


أرقام الطوارىء

بصفة عامة ترسي القاعدة التي تقول بأنه ال يتعني االتصال بطوارىء 
الرشطة إال يف املواقف التي متثل خطرًا عىل الشخص نفسه أو عىل شخص 

آخر. يف املقابل إذا كان هناك موقف ميثل خطورة طبية فيعترب رقم طوارىء 
اإلسعاف 112 هو رقم الطوارىء الصحيح يف هذه الحالة.

جميع أرقام الطوارىء متاحة 24 ساعة يف اليوم مجانًا من أي هاتف.

 املطاىفء واإلسعاف: 112 )باللغتني األملانية واإلنجليزية(
للحوادث الجسيمة وآالم القلب )األزمة القلبية( واالنهيار وضيق التنفس 

والغيبوبة وحاالت الشلل ونوبات الرصع وحاالت التسمم والحروق واآلالم 
الحادة

 الرشطة: 110 )باللغتني األملانية واإلنجليزية(
لحاالت الطوارىء غري الطبية والجرائم وحوادث السري

يرجى إجابة األسئلة التالية عرب الهاتف:
• أين توجد؟ )املكان والشارع ورقم املنزل(

• ماذا حدث؟ )عىل سبيل املثال حادثة أو غيبوبة(

• كم عدد املصابني؟

• ما نوعية اإلصابات أو األعراض املرضية لدى املصابني؟

انتظر االستفسارات والزم مكانك لحني وصول اإلسعاف.
 حاول التزام الهدوء. قدم اإلسعافات األولية عند اللزوم لحامية الشخص 

من التعرض ملزيد من املخاطر.
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جهة النرش
… How to التعامل مع النظام الصحي يف براندنبورغ 

 النارش
 جمعية Gesundheit Berlin-Brandenburg، جمعية مسجلة

 مكتب تنسيق تكافؤ الفرص الصحية
K3 مبنى | Behlertstraße 3a 

14467 Potsdam 
kgc-brandenburg@gesundheitbb.de 

 www.gesundheitliche-chancengleichheit.de

هيئة التحرير 
شتيفان بوسبيش )مسؤول املحتوى طبًقا لقانون النرش(، 

أوته زادوفسيك مديرة املرشوع - مكتب تنسيق براندنبورغ 

مفهوم التنسيق
 http://www.davidbenski.com/ ،ديفيد بينسيك

التنسيق والطباعة
 mail@dianafischer-design.de ،ديانا فيرش

الزخارف الخلفية والرموز
 mail@dianafischer-design.de ،مقطع الخلفية: ديانا فيرش
 http://www.davidbenski.com/ ،األيقونات: ديفيد بينسيك

 الرتجمة
Dialecta, ZENTRUM FÜR INTERNATIONALE SPRACHDIENSTLEISTUNGEN GMBH

www.dialecta.com

إصدار: مايو 2022

املحتويات محفوظة مبوجب حقوق الطبع والنرش. غري مسموح بالنسخ دون إذن.
يتعني أن توفر املعلومات الواردة هنا نظرة عامة رسيعة ومخترصة، ولكنها ليست كاملة بالرضورة.

تقوم الرابطة الصحية للتأمني الصحي العام )GKV( ووزارة الشؤون االجتامعية والصحة واالندماج 
وكذلك جمعية حامية املستهلك ملدينة براندنبورج بتمويل مركز تنسيق تكافؤ الفرص الصحية يف 

براندنبورج.
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