
ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

 

 المقدمـة
 

 دولة مختلفة ، ينظم اليهم آم ألف 159  أجنبي وأجنبية من 32,000يعيش في مدينة اليبزك حاليًا أآثر من  

 .أخرين من المهاجرين األلمان سابقًا والعائدين اآلن الى ألمانيا 

 

رف النظام الصحي أن الذي لديه أسئلة أو يحتاج  الى مساعدات صحية صحيحة وفي الوقت المناسب ، يجب أن يع

 .وهذا  الدليل الصحي يحاول أن يساعد الالجئين والمهاجرين في هذا المجال . في هذة المدينة التي يعيش فيها 

وهنال معلومات وموضيع آثيرة تتعلق بالصحة آالمواضيع المتعلقة باألعانة الصحية أو الوقاية الصحية أو 

ي ، وهنا أخترنا المواضيع االآثر أهمية بالنسبة لهذه المجموعة المواضيع واألسئلة التي تتعلق بالتأمين الصح

إضافتًا الى وجود فصول أخرى حول مرض األيدز وفيروس نقص المناعة ،مساعدة مرضى األدمان ، . بالتحديد 

مساعدات ضد العنف على النساء والفتيات ، ومعالجات نفسية وهناك أيضًا ملحقًا بأهم العناوين وأرقام هواتف 

 .لخدمات الصحية  واألسعاف والمستشفيات وخدمات الطوارئ و المراآز األستشارية في مدينة اليبزك ا

طلبًا وهي  يوجد آتيب الدليل الصحي هذا باللغة األلمانية وآذلك بستة لغات أخرى والتي هي بأعتقادنا األآثر

 . لبولونية األنكليزية ، الفرنسية ، الروسية ، الفيتنامية ، العربية  وباللغة ا

  والذي أصدر من قبل دائرة 2006ويعتبر هذا الدليل آتكملة الى الدليل الصحي اللذي صدر في شهر مايس عام 

المكلف بشؤون الالجئين ودائرة الصحة ، وقد تم تحديثه في شهر  تشرين الثاني من هذا العام والذي آان يتضمن 

دليل صحي . ( يتكلمون الى جانب اللغة األلمانية لغات أخرى معلومات عن األطباء والمعالجين النفسيين اللذين

للمهاجرين والمهاجرات ، جداول عن األطباء المجازين والمعالجين النفسيين والمتكلمين لغات أجنبية وآذلك 

 .معلومات أخرى حول بعض المراآز األستشارية 

المكلف بشؤون الالجئين ودائرة الصحة و   لدى آل من دائرة مجانًاويمكن الحصول على آلتا هذان الكراسان 

  .  (Bürgeramt)دائرة المواطنين

 

:وآذلك يمكن إنزالها على صفحة األنترنيت الخاصة بدائرة المكلف بشؤون األجانب تحت عنوان  

            http://www.leipzig.de/de/burger/service/angebote/migranten/gesundheit/  

                                                                                     
 ستويان آوآوجكوف 

     مدير المكلف بشؤون الالجئين
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   1 الخدمات الصحية العامة في مدينة اليبزك

 

 آل مدينة مستقلة. من واجب قطاع الخدمة الصحية العامة في مقاطعة ساآسونيا الحرة، حماية و رعاية صحة المواطنين  

 .ا إن دوائر الصحة مع اوقات الدوام الرسمي ومراآزه. ة وآذلك مدينة اليبزكتمتلك دائرة صح قصبة  إداريَا و آل

www.leipzig.de  االستشارية معلنة في اإلدارات الحالية للمناطق و آذلك من خالل االنترنيت 

نة الصحية للمواطنات و المواطنين في المراآز وهي تساهم بصورة مميزة في مجال الوقاية، المحافظة وآذلك االعا 

 للمعوقين والمواطنين الذين يعانون وآذلك إضافة لذلك توجد عروض مميزة للرعاية الصحية لالطفال والشباب،.االدارية

.من مشاآل صحية و إجتماعية صعبة  

:وهذا عرض ألهم المراآز االستشارية  وعلى النحو التالي  

 

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst    مرآزالخدمة الطبية لالطفال والشباب  

حيث . إن طبيبات واطباء االطفال في دوائر الصحة يودوا ان يساندوا جهودك آي ينمو اطفالك قدراالمكان بصورة صحية

يكون انهم يعرضون عليك االستشارة و المساعدة،باالخص عندما يعاني طفلك من مشاآل صحية، مشاآل في النمواوعندما 

إن أطباء قسم الخدمة الصحية لالطفال والشباب يجرون فحوصات .  حيث يكونوا  بحاجة الى عناية خاصة عوق ،عرضة لل

عند التسجيل في المدارس و في الصفوف الثانية أو الثالثة و (طبية منتظمة في رياض االطفال في سن الرابعة  و المدارس 

يص المبكر لتحديد حاالت مثل إضطرابات في النمو،العجزاو اية امراض إن الغرض من هذا العرض هوالتشخ). السادسة 

تقدم التوصيات الخاصه بالتلقيح او يتم  وآذلك. وجدت وتقديم المعالجة الطبية الضرورية او االجراءات العالجية التربوية 

التغذية، دعم و تقوية :عناية الصحية مثلتقدم هنا االرشادات حول آل المسائل المتعلقة بال.التلقيح مباشرَة في تلك المراآز

ألخ         .....الحرآة واللغه،مساعدات  لالطفال المصابين باالمراض النفسية  

 

                                                        Jugendzahnärztlicher Dienst  مرآزخدمة طب االسنان للشباب  

يتم إجراء فحوصات التشخيص .صحة بمساعدتك قي إستعادة او تحسين صحة اسنان اطفالكيقوم اطباء االسنان في دائرة ال

حتى السن السادس عشر في الحضانات و رياض  ) بعد ظهور اول سن ( المبكر إبتداءَا من السنة الثانية من عمرالطفل 

ج او بروز السن اوالفك بصورة وبذلك تحصلون واوالدآم على معلومات حول حاجة االسنان إلى عال. االطفال و المدارس

اية إرشادات حول العالج من قبل طبيب االسنان اواخصائي الفك يتم إعالم االبوين .غيرصحيحة اوعن تفشي امراض اللثة

                            .                                                                                                               بها آتابة

                                                                                                                                                       

     Hygiene und Umweltmedizin  الصحة و طب البيئه  

المهم ان يتم تشخيص امراض ُمعِدية باألخص السل، اليرقان . ي الوقاية من االمراض الُمعِدية تكمن المهمة الرئيسية هنا ف

بامكان المواطنين قبل القيام . بصورة مبكرة،آي يتم منع إنتشارها) السالمونيلية(الُمعدي، االنفلونزا الفيروسية اواالمراض 

.       ات الضرورية و ان  تجرى لهم التلقيحات  الضروريةباي رحلة إلى الخارج ان يحصلوا على معلومات حول التلقيح  

  من قانون1 الرقم 1 الفصل 43يتم تنفيذ التعليمات االولى قبل ممارسة اي عمل في مجال المواد الغذائية و بموجب الفقرة 
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غذية ، يتعاملون او يجلبونها إن هذه التعليمات تنطبق على االشخاص الذين ينتجون بصورة  مهنية اال. الحماية من العدوى

إن هذه . مع تلك االغذية) من خالل وسائل ضرورية ( اوغير مباشر) بااليدي(للتداول مما يؤدي الى حدوث تماس مباشر 

التعليمات يجب مراعاتها ايضَا خاصة من قبل  اشخاص يعملون في مطابخ المطاعم، المقاهي اواماآن اخرى في تماس مع 

.العامةالمواد الغذائية   
  

                                                    Der sozialpsychiatrische Dienst مرآز الخدمة االجتماعية النفسية       
:                             يقدم  مرآز الخدمة األجتماعية النفسية في مدينة اليبزك المساعدة و الدعم و على النحو التالي                     

 ـ لالشخاص المصابين بْازمات نفسية                                                                                                   
                       (Alzheimer) مرض مثل  ـ لالشخاص الذين يعانون من مشاآل نفسية ناتجة عن امراض الشيخوخة  

            .         القارب وأصدقاء ومرافقي المصابين باالمراض النفسية -                                        
 تقدم حيث. إن هذا المرآزمهيأ ايضا للبت في المسائل المتعلقة بالهجرة والمهاجرين ،والتي تخص المشاآل النفسية

.لغ مالي و يتم التعامل معها والحفاظ على المعلومات بسرية وبصورة جديةاالستشارات مجانَا وبدون تحويل اي مب  

 
 دائرة الصحة ـ هي جهة متخصصة معتمدة و محايدة

عند طلب الالجيء مثَال المغادرة   . تقوم دائرة الصحة باصدار وثائق و شهادات رسمية وتعمل آجهة متخصصة ومعتمدة  

المسكن و ذلك السباب صحية ، اوإذا آان بحاجة إلى معالجة طبية خاصة ، من المبيت المؤقت والمخصص للالجئين أو 

ستطلب و تعتمد دوائر الرعاية االجتماعية عادة في هذه الحاالت على تقاريرطبية او نفسية رسمية صادرة من دائرة 

 اسباب صحية او إمكانية وجود و آذلك الحال عندما تنوي دائرة الهجرة التحقق من قابلية او إمكانية السفربناَء على. الصحة

المهم يجب ان يكون الطبيب المختص في دائرة الصحة مستقَال في تنظيم تلك . اسباب صحية تمنع اي إبعاد قسري للالجيء

.    التقارير و ان يكون ذات آفاءه و تجربه خاصه  

  

Die Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung          لمعوقينمرآز إستشارة ا  

 ئرة الصحة إستشارة واسعة  للمعوقين،ولالشخاص المهددين باألصابة بالعوق وآذلكايقدم مرآزإستشارة المعوقين في د

توجد هنالك ايضَا دور للرعاية  تابعة  للبلديات معروفة حيث يحصل المواطن فيها على العناية . و القاربهم أمورهم ألولياء 

                           .    بب حالة االعاقة اتي يعاني منها من تدبير المساعدة في حياته اليوميةالمواطن عاجزَا بس ، إذا آان

        

   Krankenversicherung                                                         الصحيالتأمين  2 
 

إن . من السكان يتمتعون بالتامين الصحي القانوني 90%حوالي  . من يعمل و يعيش في المانيا ، يكون مؤمنَا صحيَا قانونياَ   

آل المؤمنين صحيَا يحصلون على إحتياجاتهم  . شرآات التامين الصحي تعرض الدعم المالي في حاالت المرض واالمومة

.                                 لشهريةالطبية بغض النظرعن مقدار إشتراآاتهم ا                                                       

.    عند االصابة باالمراض او الحوادث تتحمل شرآات التأمين نفقات العالج                                                     
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                                                    من هو المؤمن تامينَا صحيَا قانونيَا؟                                                     
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الملزمون بالتامين الصحي على انفسهم هم العمال، المستخدمون، المتدربون، العاطلون عن العمل، المتقاعدون، الطالب،  

لذين ينالون اجرَا التْامين الصحي االلزامي يفرض على العامالت والعاملين ا.الفنانون والعاملون في مجال الصحافة والنشر

).                                          2007مستوى ( يورو 47. 700 يورو و اقل من 400من خالل عملهم اآثرمن    

يؤمن . آذلك بمستطاع األهالي والساآنين في المانيا ان يؤمنوا صحيَا معهم، عند عدم إمتالآهم اوإمتالآهم دخَال ضئيَال

مبدئيَا االطفال و    . يعتمد تحديد سن االطفال على تواجدهم  و إستمرارهم في التعليم .لغاية سن محدد االطفال معهم ولكن 

.    آل فرد من العائلة يحصل على بطاقة تامين.  يتمتعون بالتامين الصحي ضمن ما يسمى بالتامين العائلي18لغاية السن   

. من عليه وهي تختلف حسب شرآات التامين ، ولكنها ال تختلف آثيرَاإن مقداراالشتراآات تعتمد على القدرة المالية للمؤ

إن اي . المهم عند إختيار اي شرآة تامين ليس فقط مقدار االشتراآات و لكن ايضَا ما تقدمه آل واحدة من هذه الشرآات 

.           ند إختيار إحداهنمقارنة بين مقدار تلك االشتراآات والخدمات المقدمه من قبل شرآات التامين هي حقَا مجدية ع  

مبالغ االشتراآات للمؤمنين من العاطلين عن العمل الحاصلين على الدعم المالي للعاطلين عن العمل من  تتحمل دائرة العمل

. أو نفقات االعالة    Arbeitslosengeld II النوع الثاني 

.قبض الرواتب  يصبح هذا التأمين نافذَا إعتبارَا من اليوم االول الذي يتم فيه   

.الذين يستلمون االعانات المالية من دائرة الرعاية االجتماعية ينالون الشيء ذاته مثل المؤمنين صحيَا  

 

 التامين الصحي القانوني االختياري                                                                                                          

ظفون والمنتسبون المشمولون بالتأمين الصحي القانوني اإلختياري  هم الذين يحصلون على دخل سنوي منتظم يصل المو

.   يورو وآان قد إرتفع في السنوات الثالثة األخيرة على التوالي واليزال مستمر في األرتفاع47,700الى   

 

     التأمين الخاص

ذين حصلوا في السنوات الثاللثة األخيرة، على دخًالسنويًا يفوق معدل الراتب يعفى مستقبًال من التأمين فقط األشخاص ال

 أعصاء 2.2.2007السنوي المحدد ويكون في تزايد منتظم وفعلي وهذا القانون الجديد ال يشمل أشخاصًا آانوا في تاريخ 

ك األختياري ،لكي يبدلوا العضوية لدى إحدى شرآات التأمين الصحية الخاصة أو قد قدموا قبل ذلك األستقالة من األشترا

.وينظموا الى شرآة تأمين خاصة   

 

 التأمين الوقائي في خارج البلد                                                                                                                

وهذا يخص الدول االعضاء في االتحاد االوربي،و  . النظم الدولية تتحمل شرآات التأمين القانونية نفقات العالج في نطاق 

إن شرآة التامين الصحي تتكفل برعايتك في الخارج فقط في البلدان التي ابرمت  . آذلك ضمن مجموعة اخرى من الدول   

 

و آانت هناك بعض القوانين قبل القيام بالسفرإلى الخارج تحدث الى شرآة تأمينك فيما ل. معها إتفاقية للتأمين االجتماعي 

وبهذا ممكن أن تعطيك سرآة التأمين وثيقة صحية خاصة أو ربما .والشروط الخاصة بتأمينك للبلد الذي تنوي السفر اليه   

وفيما عدا ذلك فقد يكون من الجيد أيضًا إشتراك إضافي مع إحدى شرآات التأمين الصحي الخارجي.آارت صحي خاص   
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                         XII نظم قانونية خاصة بتزويد األعانة الطبية حسب آتاب القانون األجتماعي       3

 وقانون إعانة طالبي اللجوء                                            

  
 (SGB XII                       (األعانة الطبية طبقًا لكتاب القانون األجتماعي

 األشخاص الذين يحصلون على االعانة االجتماعية و لمدة تزيد عن الشهر، سيحصلون على التأمين الصحي و بعدها على

آات شر من ال يختار له اية شرآة للتامين الصحي، سيتم تسجيله من قبل دائرة الرعاية االجتماعية في إحدى .بطاقة التامين

 7الفصل ( المؤمنين صحيَا يخضعون للتعليمات القانونية الخاصة بالمبالغ االضافية للنفقات الصحية . التامين الصحي

 من حدوداالعانة االجتماعية 2%يجب ان ال تتجاوز مبالغ االضافات هذه ).  األعانة الطبية المنزلية4األدوية  والفصل 

.حدود العليا لالمراض المزمنة  هي ال1%تكون نسبة .سنويَا لرب االسرة  

 

    قانون إعانة طالبي اللجوءآتاب األعانة الطبية إستنادَا إلى 

 فقرة 25 بسبب الحرب في بالدهم أو المادة 24 أو المادة 1 فقرة 23يحق لطالبي اللجوء واالجانب حاملي إقامة طبقًا للمادة 

Duldung  وآذلك المجبرين على مغادرة البلد والذين بحوزتهم إقامة تريث  من قانون األجانب 5أو الفقرة  1 السطر 4   
.،المطالبة بالرعاية الصحية بموجب قانون إعانة طالبي اللجوء  

  .3 والمادة 2وهناك مجموعتان من المشمولين باألعانة ـ إستنادًا للمادة 

وء محددة ،فهي تشمل فقط الحاالت المرضية  من قانون إعانة طالبي اللج3الرعاية الطبية للمشمولين باالعانة حسب المادة 

وهي باألخص محددة بالنسبة لالسنان الصناعية التعويضية والتي يحصل المريض . الحادة والمستعجلة و حاالت االلم 

عليها فقط في حاالت إستثنائية ، مثَال عندما يتعذرتأجيل ذلك السباب طبية اوان تترتب نتائج سلبية عند ترك العالج 

هذا التحديد ال يشمل معالجة االسنان في حاالت مثل التسوس .ض المعدة بسبب عدم المقدرة على مضغ االطعمةآأمرا

  .اومعالجة جذر االسنان
. يتم تقديم خدمات طبية معينة ولكن بصورة غير محددة ايضَا للالجئين و منها الفحوصات الوقائية و آذلك للنساء الحوامل

بة وبشكل غيرمحدد بالفحوصات الخاصة بالعناية والخدمات الطبية المتعلقة باالنجاب يحق للنساء الحوامل المطال

وآذلك  دون إثبات اي حالة مرضية حادة باالمكان الحصول على التلقيحات الضرورية وفحوصات وقائية اخرى .والرعاية

  .  لالطفال و البالغين

 

:                                           ئية التاليةيحق لطالبي و طالبات اللجوء المطالبة بالفحوصات الوقا  

ـ الفحوصات المتعلقة بالعناية الصحية اثناء فترة الحمل،الخدمات الصحية المتعلقة باالنجابو .الرعاية بعد االنجاب        
) فحوصات األطفال والشباب  ـ12أنظر الى الفصل ( ـ الفحوصات الوقائية القانونية األجبارية بالنسبة لألطفال والشباب    

.ـ تلقيحات االطفال،الكزاز،الخناق وشلل االطفال للبالغين   

 ،يستلمون من دائرة 3طالبي وطالبات اللجوء الذين يحصلون على الخدمات الصحية تبعَا لقانون إعانة طالبي اللجوء المادة 

 الرعاية االجتماعية شهادة تاييد للعالج Krankenschein   تقدم إلى الطبيب المعالج وتكون نافذة فقط لثالثة اشهر
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ساآسونياالصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة المرشد   

 
ليس لهم ان ينفقوا امواَال من اجل من قانون إعانة طالبي اللجوء ،  3الحاصلون على االعانة وفقًا للمادة   .لغرض العالج

.الغرض اعاله  

على هؤالء .  طبية واسعة  من قانون إعانة طالبي اللجوء يحصلون على خدمات2الحاصلون على االعانة وفقًا للمادة 

االشخاص مثل االخرين الحاصلين على إعانة دائرة الرعاية االجتماعية ان يختاروا شرآة تأمين صحية لكي يتم تامينهم و 

وتقوم شرآات التأمين باحتساب نفقات الخدمات الطبية مع دوائرالرعاية االجتماعية . بذلك ينالون بطاقة تامين ايضَا  

طالبي اللجوء بالتعليمات حول الزيادة في النفقات    من قانون إعانة  2يتقيد المستفيدون من الخدمات الطبية بموجب المادة    
عليهم دفع مبالغ تلك الزيادات الناتجة عند مراجعة الطبيب، عند شراء االدوية او االقامة في احدى المستشفيات   .الصحية

حاصلين على األعانة طبقًا لكتاب القانون األجتماعي  التي تخص الحد األعلى وهم مشمولون أيضًا بنفس القوانين  بالنسبة لل

  .ويخضعون أيضًا  لتعليمات الحاالت المشددة) أنظر أعاله( للدفع األضافي 

 
 

األعانة الصحية من قبل طبيب االسرة                                                                4 
                

عادة تكون طبيبة او طبيب االسرة  الشخص االول الذي تتم مراجعته من   . الرعاية الطبية تكون إما في العيادة او سريرية

وهم     . يكون اطباء االسرة غالبَا اطباء مختصون في الطب العام اوفي الطب الباطني العام . قبلك عند اصابتك بالمرض 

.     االساسية ، اي المعالجة االولية او إرسال المرضى الى اطباء اخصائين عند الحاجةمسؤولون اوَال عن العناية الصحية  

عند عدم تمكنك المراجعة حسب الموعد عليك إالتصال و إلغاء .من اجل مراجعة الطبيبة او الطبيب يجب اخذ موعد مسبق

ي موعد مسبق ، لكن قد يترتب على ذلك  عند إصابتك بمرض مفاجيء  تستطيع مراجعة الطبيب و بدون ا. الموعد  مسبقَا

.فترة إنتظار   

عليك ان تقدم  بطاقة التامين او شهادة  تاييد ) آل ثالثة اشهر ( عند آل مراجعة اولية للطبيب مع بداية آل فصل من السنة 

 ).الطبيب االخصائي او إلى (  يورو اجرة العيادة الى طبيب االسرة 10للعالج من دائرة الرعاية االجتماعية  وآذلك دفع 

اما المرضى الذين يراجعون أوًال طبيب االسرة لغرض إرسالهم إلى اي طبيب اخصائي يدفعون فقط ولمرة واحدة لكل 

.                                                           يورو رسوم العيادة10مبلغَا قدره ) مدة آل ثالثة اشهر ( فصل من  السنة 

.رسوم العيادة لغرض الفحوصات الخاصة بالعناية الصحية وفحوصات الكشف المبكر وآذلك التلقيحات الوقائيةال تدفع   

 5 وال تقل عن 10آدفوعات إضافية على تكاليف الخدمات الصحية ، على ان ال تتجاوز  %  10ويتم مبدئيَا دفع نسبة 

. المالية للفرد في تحمل نفقات هذه الخدمات الصحية و توجد هناك شروط صارمة، والتي تحدد مقدار المشارآة. يورو  

 من دخله االجمالي سنويَا،اما للمرضى المصابين 2%يجب ان ال تتجاوزمقدارهذه المشارآة  للفرد المؤمن صحيَا 

.                                                من الدخل االجمالي 1%باالمراض المزمنة الحادة تكون بنسبة   

   

عند إصابتك بمرض خالل ممارستك العمل او الوظيفة و الذي افقدك المقدرة على العمل تحتاج الى وثيقة عدم المقدرة على 

             . يجب تسليم هذه الوثيقة خالل اليوم الثالث من إصدارها الى رب العمل و الى مؤسسة التامين. العمل من طبيبك

 

 

7



ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

 

               

                                             الرعاية الصحية من قبل طبيب االسنان   5                            

     
لذلك يتحتم إجراء الفحص المنتظم لمنطقة الفم حيث يتم .االسنان الصحية تؤثر بصورة مباشرة على عافيتنا وصحة اجسادنا

اطباء االسنان يوصون باجراء هذه الفحوصات  .تورم اللثة  مثل ضمور اوالتشخيص والمعالجة دون تأخيرالمراض اللثة

                                                                                                                                 .مرتين في السنة

راعي طبيب االسنان و يتخذ الالزم  بحيث تتم المعالجة باقل الم او ال يوجد مبرر للخوف من زيارة طبيب االسنان، حيث ي

إن الحديث .من يشعر بالخوف قبل اية معالجة لالسنان،عليه إعالم طبيب االسنان بذلك قبل البدء بالمعالجة. حتى بدون االم

.               ة المخاوفالصريح والمبني على الثقة بين الطبيب و المريض تفيد في اغلب االحيان في إزالة مثل هذ  

من المفترض ان يخصص آل فرد .تعتبر العناية الصحية المنتظمة لالسنان من اهم الشروط لمنع االصابة بامراض االسنان

.                                                                    ثالثة دقائق ولمرتين في آل يوم لتنظيف اسنانه بعناية  

بوسع طبيب االسنان ان يتخذ بجانب هذه .ى الفحوصات الروتينيه على االسنان للبالغين مرتين في السنة الواحدة مجانَا تجر

الفحوصات الشاملة إجراءات إضافية من اجل تشخيص المرض و تقديم العناية من دون اية رسوم للعيادة  و منها االشعة،  

قط عند الحاجة الى معالجات إضافية اشمل يتوجب على المريض دفع مبلغ    ف. فحص اللثة و إزالة حشوة السن في السنة 

التوجه الى طبيب االسنان الجراء . من رسوم العيادة18مبدئيَا يعفى االطفال و الشباب تحت سن ال. يورو رسوم العيادة10

َا بموجب القانون والذين يسجلون  الفحوصات الروتينيه هي مفيدة على المدى البعيد وآذلك ماليَا ، حيث إن المؤمنين صحي

  عند 30%هذا الفحص الروتيني في دفتر النقاط على االقل مرة واحدة في السنة ، ينالون مساعدة مالية بمقدار واحد الى  

.                   باالمكان الحصول على دفتر النقاط من طبيب اسنانك. إحتياجهم الى االسنان التعويضية الصناعية  

غب بالحصول على عناية مسرفة غير التي  تم تحديدها قانونَا في مجال الرعاية الطبية الضرورية ، مثَال إستخدام   من ير

في حشو الضرس، يتوجب عليه التحدث مع طبيب اسنانه حول ذلك قبل ) الملغم(حشوة من المواد البالستيكية بدَالمن مادة 

السنان اتفاقا بصدد الزيادة الحاصلة في نفقات العالج مع المؤمن عليه صحيَا  في هذه الحاالت يعقد طبيب ا.البدء بالمعالجة

 .                                  والذي بدوره يبدي بموجب هذا االتفاق إستعداده على تحمل الزيادة الحاصلة في  نفقات العالج

        

                                                                                   االسنان التعويضية الصناعية                            

قبل البدء  . تشمل االسنان التعويضية التلبيس، اطقم االسنان و الجسور. عندما تفقد اي سن فيجب تعويضه بسن إصطناعي

يب االسنان آشفَا بالعالج والنفقات والذي يتضمن ينظم طب.بالمعالجة في هذه الحاالت، يجب ان تؤخذ موافقة شرآة التامين  

يتم تقديم آشف العالج  و النفقات هذا إلى شرآة التامين والتي تقوم بدورها بتقييم . ايضا نتائج الفحص و خطوات العالج 

                          .              الحاجة إلى االسنان التعويضية الصناعية  و تحتسب مقدار المساعدة المالية للمؤمن صحيَا

حيث تقدم شرآات التامين     .  يسود نظام  مساعدة مالية جديد لالسنان التعويضية 2005منذ االول من آانون الثاني لعام 

لهذا يفترض ان تستفسرمن طبيب .مساعدات مالية محددة  بغض النظر عن إختيارك الي نوع من هذه االسنان التعويضية

. انت ايضَا تتحمل جزء من هذه النفقات. لخدمات الصحية التي تتحمل او التتحمل شرآة التامين نفقاتهااسنانك عن نوع ا  
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

 

 

.               ويتوجب عليك آذلك تحمل نفقات الخدمات التي تقدم بصورة إضافية إلى الخدمات الصحية المطلوبة  

عند تدوين جميع النقاط في دفتر النقاط خالل مدة     .لية مرتفعةمن يراجع طبيب االسنان بصورة منتظمة، ينال مساعدة ما

وقد تصل تلك . 30 %  ، و بعد عشرة سنوات بحدود 20% ، يرتفع مقدار هذه المساعدة المالية بحدود   خمسة سنوات  

  شاغرة في  اماآنلهذا السبب علينا مراعاة عدم ترك .  من إجمالي نفقات المعالجة و العناية الصحية65%المساعدة الى 

.  دفتر النقاط   

تقوم شرآة التأمين بتحمل النفقات فقط .يعفى المرضى ذوي الدخل المنخفض من الجزء المحدد من النفقات الواجب دفعها 

.                  يتوجب االستفسار من  شرآة التامين حول نظام الحاالت الصعبة  عند طبيب االسنان .للمعالجة الضرورية  

 

تأمين  على االسنان التعويضية الصناعية                                                                                                ال

  من دخلك االجمالي شهريَا للتأمين على  0,4% يتوجب عليك دفع مبلغ معين و بمقدار  2005إعتبارَا من األول من تموز 

يعفى المستلمين لالعانة المالية للعاطلين عن العمل النوع الثاني و آذلك الفراد االسرة المؤمنين ضمن .ضيةاالسنان التعوي

.                                                                                التأمين الصحي العائلي من هذا المبلغ االضافي الخاص  

 

لمستشفى و الحاالت الطارئةالمرضية في ا  االقامة 6   

  

     يتوجب عليك جلب ).تعليمات الرعاية في المستشفى(طبيب العائلة هو الذي يبت في ارسال المريض الى المستشفى   
(Überweisungsschein .                     عند إجراء العملية في العيادة)    بطاقة التامين معك و آذلك شهادة االرسال

قة من قبل دائرة الرعاية األجتماعية على االقامة المرضية في المستشفى و دفع تكاليف سيارة نقل المرضى تبعَا تتم المواف

    :                  لشروط خاصة وهي 

                  .                                                            ان يكون مقدم الطلب مسجَال في نفس المدينة او يقيم فيها-

.                                                                                                      إذا لم يكن مقدم الطلب مؤمنَا صحيَا  

.                   ة إذا آان مقدم الطلب يستلم االعانة من اجل العيش و بصورة غير منقطعة او ال يمتلك دخَال آافيَا او ثرو-  

:                                                                   االسس القانونية الموجبة                                                   

.منح المساعدة للمرضى بموجب آتاب القانون االجتماعي   

.                                  ينيتم تقديم الطلب دون الحاجة الى اي نموذج مع                        

:                                                                     الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب  

ختص قبل االقامة في  باستثناء الحاالت الطارئة يجب تقديم شهادة االرسال المنظمة من قبل طبيب العائلة او الطبيب الم-

عادَة ال تعني التأييد بل آأثبات موافقة ( يجب ان تكون هذه الشهادة مصدقة من قبل دائرة الرعاية االجتماعية . المستشفى

).تحمل تكاليف الخدمات الصحية في المستشفى   

  الوثائق الشخصية-

  بيانات حول الدخل االجمالي-
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 او اية مدخرات                                                                                         بيانات حول وجود ثروة محتملة-

 بيانات حول إستالم اعانة الرعاية االجتماعية                                                        

                     Wohngeld آلفة االيجار الحالية و مقدار االعانة لغرض السكنعقد االيجاراواي إثبات حول  - 

 Kontoauszüge  وصوالت الحساب الجاري الحالي -  

  

يتوجب على الطبيب او الطبيبة معالجتك او تحويلك . في الحاالت الطارئة يحق لك الذهاب الى اي مستشفى اوطبيب اوطبيبة

. مرضية تهدد حياتكإلى الموقع الصحيح لتلقي العالج عند ظهور اية حالة  

  

  

                                                                                                         Regelleistungen   قواعد الصرف

 االجراءات  تتخذ.الجهة التي تتحمل الكلفة/يتم إحتساب وإستيفاء آلفة المعالجة السريرية مباشرة مع شرآة التامين الصحي

.                                                                    المناسبة لتسديد المبالغ بدفعات او صورة إجمالية  

                                                                         

                   

                                                                                          Eigenbeteiligung المساهمة الشخصية        

تبلغ . للمؤمنين في شرآات التأمين القانونية في نفقات المعالجة في المستشفى يقر المشرع القانوني مساهمة مالية شخصية

                            . يومَا في السنة الواحدة28 يورو لكل يوم  و لمدة اقصاها10 هذه المساهمة المالية

  

 

       Notdienste     خدمات الطواريء 

عندما تحتاج للعالج الطبي اثناء الليل أوفي عطلة نهاية االسبوع، بامكانك االتصال بقسم الطواريء  ألحدى المستشفيات او 

وإذا أحتجت الى في نفس . يورو للفحص في العيادة لربع السنة  10وآذلك هنا يجب دفع مبلغ الرسوم .اي طبيب طواريء

.  الربع من السنة مرة أخرى الى معالجة من قبل طبيب طوارئ ، فأظهر قائمة الدفع التي تثبت دفعك رسوم الفحص   

هذا الغرض هي أرقام الهواتف المستعملة ل: عند الحوادث اوالحاالت التي تشكل تهديدَا على حياتك إتصل بخدمات االنقاذ

:عند االتصال باحدى هذه االرقام اذآر دائمَا هذه التفاصيل.تم ذآر اهمها في الملحق . مجانية   

 

  -     الحادث؟ وقعاين 

  حدث؟ماذا  -                                                                                                                                    

المرضى؟/الجرحى آم هو عدد  -                                                                    

                          األصابة أو المرض ؟ماهي نوع  ـ

                                                                                                 على  إستفسارات أخرى   لألجابة أنتظر   ـ 
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Medikamente     األدويـة 7

 
ألدوية يمكن الحصول عليها فقط أغلب ا. تحصل على األدوية في ساآسونيا فقط  من الصيدليات أو من قبل الطبيب مباشرًة 

.بوصفة طبية من الطبيب   

يكتب الطبيب الوصفة يعطي المريض بدوره تلك الوصفة  . األدوية المحضورة البيع بدون وصفة طبيةوهذا مايسمى  بـ 

ء ،والحد الى الصيدلية ،وبهذا يحصل على األدوية الموصوفة له من قبل الطبيب وعلى المريض أن يدفع جزًء من ثمن الدوا

. ولكن طبعًا  ليس أآثر من السعر الحقيقي للدواء. يورو 5 يورو وآحد أدنى 10األعلى للرسوم هي   

فعلى .  يمكن أن تحصل عليها من الصيدلية بدون وصفة طبيةأما العقاقير واألدوية األخرى الموجودة في الصيدليات التي 

. المواطن دفع ثمنها  بنفسه   

  فيمكن أن يحصلوا مجانًا على األدوية الغير محضورة البيع التي يجب 12بالنسبة لألطفال دون سن الـ:  حاالت إستثنائية  

. أن يدفع ثمنها المواطن بنفسه في الحاالت األعتيادية على أن تكون ألجل حاالت مرضية ومعالجات مستعصية   

.في المناطق القريبة في آل األيام وآذلك في الليل ، توجد على األقل صيدلية خافرة واحدة   

 من الدخل اإلجمالي السنوي الذي يحصل عليه ، رسومًا على 2%  بنسبة  2004آل شخص مؤمن يجب أن يدفع منذ عام 

.األدوية، العقاقير المساعدة والمعالجة ، زيارات األطباء ،وآذلك األقامة المرضية في المستشفيات   

.دود ومع حاالت مرضية مزمنة ، بأمكانهم تقديم طلب ألعفاءهم من الرسوم العوائل ذات الدخل المح:   حاالت إستثنائية  

:ويعتبر الشخص مريض مزمن في الحاالت التالية    

آل ربع سنة مرة( األشخاص الذين يتعالجون بأستمرار لدى الطبيب . Quartal   1   ) على األقل ولنفس المرض    

أو.  و في تواصل مع إحدى المعالجات المحددة له    

   أو 3 أو درجة الرعاية 2األشخاص المحتاجين الى عناية صحية خاصة بدرجة الرعاية . 2 

  أو60%  أو الذين تم تقليص عملهم على األقل بنسبة 60%للمعوقين نسبة  عوقهم على األقل . 3 

ك الرعاية سوف يزداد سوء األشخاص الذين بحاجة الى رعاية طبية دائمية ، وذلك ألنهم في حال عدم حصولهم على تل. 4 

). بتأييد طبي (عيشهم وحالتهم الصحية أو يهد د بالتضرير الدائمي في آيفية حياتهم   

 من الممكن الذهاب بتلك الوصوالت الى شرآة التأمين الصحي 1%وبهذا يعني أن الدفع محدود وهو يقتصر على نسبة 

. ك السنة المعنية ،وتقديم طلبًا لألعفاء من الدفع الى نهاية تل  
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

 

                                    AIDS und HIV : (HIV)  8 ضعف المناعة يروس وف  اآليدز  
 

المعالجة والوقاية     

 HIV  =   فيروس ضعف المناعة البشري  

  :اآليدز

 Acquired Immune Deficiency Syndrome =  ضعف المناعة المالزم المكتسب  

 يعتبر مرض اآليدز من إحدى األمراض الصعبة التي تؤدي بواسطة الـHIV  الى ضعف المناعة  

ء أن يجعل اآليدز جسم المصاب غير قادر على حماية نفسه من الكثير من األمراض المعدية والتي يمكن لالشخاص األصحا

.يشفوا منها دون أي مشاآل تذآر  

يؤدي في النهاية في حال عدم المعالجة ) العدوى تنتهز الفرصة ( بسبب ضعف نظام المناعة الذاتية للجسم ضد األمراض 

.الى الموت   

يمكن أن ينتقل المرض  .   HIV عدوى الـ ولهذا فأنه من المهم والضروري جدًا أن يعرف األنسان مبكرًا، إن آان مصابًا ب  

الدم ، الحيامن المنوية ، السائل المهبلي ،وآذلك (  من إنسان مصاب الى آخر سليم فقط بواسطة سوائل الجسم وبالتحديد 

والخطر األآبر في إنتقال العدوى هو من خالل الممارسة .التي تحتوي على نسبة عالية من ذلك الفيروس ) حليب األم 

.ال أبرة ألآثر من مرة أي مع اآلخرين مثًال لدى المدمنين الجنسية بدون وقاية ، وآذلك إستعم  

 

ويمكنكم األستفسار والحصول على معلومات أآثر عن األيدز، لدى األطباء وآذلك لدى دوائر الصحة الرسمية ، المراآز 

) . أنظر الى ملحق العناوين (  األستشارية أو مراآز مساعدات األيدز   

 

فيما لو آان عليه خطرًا من العدوى ، طرح أسئلة عن المواضيع التي تقلقكم ، ومناقشةهناك يمكن للمرء أن يستفسر   

HIV وفيما لو ثبت فعًال وجود خطر العدوى ، فمن الممكن إجراء إختبار الـ.المخاوف التي تتعب وتشغل فكرآم   

 أنه ليس إجباريًا واليمكن إجراء قرار إجراء ذلك الفحص أو عدم إجرائه ،يعود الى الشخص نفسه أي. لقطع الشك باليقين 

.ذلك اإلختبار بدون علمكم وموافقتكم   

وإذا أردت التأآد من عدم إصابتك بالعدوى ، فيمكن إجراء اإلختبار ولكن بعد مضي ثالثة أشهر على األقل من حدوث 

.الموقف الخطر الذي أنت تتوقعه   

وآذلك من األمراض(   HIV ف اإلمكانيات الموجودة حول آيفية الحماية من الـعدا ذلك فان الموظف المستشار يعر  

وآذلك لديه المعلومات حول عروض المساعدات الموجودة وحول ) األخرى التي تنتقل عن طريق الممارسة الجنسية   

.األمكانيات الطبية الموجودة  للمعالجة من المرض   

HIV ممكن أن تمنع إنتقال عدوى الـ  )  مايسمى بالـ آَبود أي الوسائل الواقية التي يستعملها الرجال ، أو( الكوندومات   

 وهذه الكوندومات يمكن أن تحصل عليها  في األسواق أو محالت المستحضرات الكيمياوية ومواد التنظيف   

(Automaten) ومن الصيدليات ،وتباع أيضًا في أآثرية محطات البنزين وآذلك في مكائن األستعمال الذاتي 
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

 

عدات وإستشارات لمرضى األدمان مسا  9  
Beratung und Hilfe für Suchtkranke 

 
والتي قد تبدأ بخطوات .إن تطور حالة األدمان لدى المريض باألدمان ، هي في الغالب قضية  متراآمة وطويلة األمد 

.ًا دون أن نالحظهالتصرفات وظروف العيش والتعود  وشخصية األنسان  تتغير غالب  .صغيرة آثيرة نحو هذا األتجاه  

 

 ماهو األدمان ؟
.يفهم المرء من آلمة األدمان نوع ونموذج من التصرفات المرتبطة بالشعور باألحتياج الماس الغير طبيعي الى شيء معين  

مثل (وهناك نوع من األدمان على مواد معينة والتي يمكن أن تصنف مرة أخرى الى مواد إدمان مسموحة وغير محضرة 

مثل الكانابس وهو نوع من (اد مخدرة ممنوعة ومو) الكحول  

وتشترك آل أنواع األدمان تشترك وتتشابه في أنها تؤدي الى حدوث حلقة ....  على األآل أو األدمان على ألعاب الحظ والخ

.ودورة خطيرة من التجربة والتكرار والتعود والتي يمكن أن تتطور الى حد االعتداء  

.كثير من العوامل والمشاآل النفسية والتي توصل في الغالب الى خسارة نفسية وإجتماعية األدمان هو مرض قائم على ال  

.وآذلك فهنالك عدة إمكانيات لمواجهة مرض األدمان وتقديم المساعدات لهم ولذويهم   

 

 ماهي مساعدات مرضى األدمان؟                                                                   
 مساعدات مرضى األدمان هي مساعدات مخصصة لألشخاص الذين وبسبب إدمانهم ليسوا في حالة تسمح لهم بمساعدة إن

.أنفسهم بنفسهم ، ويزداد بأستمرار نظرتهم سلبيتًا الى شخصهم والى المجتمع من حولهم والى ذويهم   

عهم ودمجهم مرة أخرى بالمجتمع وتوجيههم والهدف من مساعدات األدمان هو تأمين العيش األطول وأسقرار حياتهم ووض

وتشمل مساعدات مرضى األدمان تقديم الوقاية واألستشارات والمعالجات والعناية بعد . نحو الزهد والتخلص من األدمان

التخلص من المرض في مراآز إستشارية ومستشفيات متخصصة في هذا المجال وفي مراآز إستشارات مجاميع المساعدة 

.عروض سريرية شاملة أو نصف شاملة الذاتية في   

 

 ماهي مراآز إستشارات ومعالجات األدمان؟
أن مراآز اإلستشارات ومعالجات األدمان موجودة ومفتوحة لكل شخص لديه سؤال يتعلق بمواضيع األدمان ،وباألخص 

ت محادثات فردية أو وتشمل عروض تلك المؤسسا. وهذه األستشارات تكون طوعية ومجانية .للمدمنين أنفسهم ولذويهم

وآذلك التحاور عبر األنترنيت أو معالجات إعادة الثقة بالنفس في )للمجاميع(إستشارات أسرية للعائلة أو أستشارات جماعية 

وهو اليشمل فقط إستشارات ومعلومات سطحية عابرة ،بل يشمل األقدام على جلسات مساعدة قصيرة .العيادات الخارجية 

وتتوسط تلك المراآز عند الحاجة في مجاميع المساعدة الذاتية ومعالجات المساآن الجماعية .ألمدأو متوسطة أو طويلة ا

العاملون  في تلك المراآز ملتزمون بالحفاظ على أسرار المراجعين). السريرية(والمعالجات في المستشفيات   
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

 

وهم آذلك لديهم حق السكوت وعدم إعطاء ). وباتآتاب قانون العق  (203وعدم األفصاح بالمعلومات،وذلك بموجب القرار 

).آتاب قانون نظام العقوبات ( 53الشهادة ضد المتاجرين الغير قانونين بتلك المواد المخدرة ، وهذا بموجب القرار   

 

 من هم مجاميع المعالجة الذاتية؟
ون في نفس المشكلة والذين يحاولون مجاميع المساعدة الذاتية هم وآما هو مفهوم من أسمهم ، هم أشخاص يعانون ويشترآ

في الحاالت األعتيادية الواردة ،يستطيعون هؤالء أن يتبادلوا . أن يتخلصوا مما يعانوه وبهذا يريدون مساعدة بعضهم البعض

. ويشمل هذا باألخص وفي المقدمة العمل على حل المشاآل النفسية واألجتماعية .الحوار والتجارب والمعلومات والمشاعر  

لمشترآين في هذه المجاميع هم الوحيدين الذين يتحملون مسؤولية فعالية وتأثير العمل الجماعي من خالل مشارآتهم الفعلية ا

  . العمل الجماعي مجاني واليخضع الى مراقبة من فبل موظفين مختصين.

 

 

             المساعدات في حاالت تعرض النساء والفتيات للعنف                             10
                                                                             Hilfe bei Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

                                   

. ن في خارج المنزليعتبر إستخدام العنف جريمة ـ  بغض النظر فيما لوتم إرتكابه بحق األسرة داخل البيت أو مع اآلخري

ولهذا فأن التعامل مع مرتكب العنف سواًء آان من قبل الزوج أو الصديق أوأحد األقرباء أو من شخص غريب في الخارج 

.اليختلف   

مقاضاة مرتكبي العنف ضرورية لمنعهم من تكرار إرتكابها مستقبًال ، حيث يصبح لدى مرتكبه واضحًا بأن مثل هذه 

.مرفوضة من قبل المجتمع التصرفات غير الئقة و  

:وفيما يلي أهم تلك القضايا التي تعتبر جنحة أو جريمة ضد النساء أو البنات   

 

 ــ  األهانة

 ــ  المنع من الخروج من البيت 

 ــ  التضرير بالحاجات أو آسرها 

 ــ  اإليذاء الجسدي 

 ــ  اإلآراه والضغط

 ــ  التهديد 

 ــ  سلب الحرية

ية باألآراه ، األغتصاب ــ  الممارسة الجنس  

 ــ  تعذيب وسوء معاملة األطفال

 ــ  محاوالت القتل والضرب 
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ساآسونياجرين في مقاطعة المرشد الصحي للمهاجرات والمها  

 

إنه إبالغ عن إتهام شخص ، ومثل هذا البالغ يمكن أن يقدم . اإلجراءات القانونية تبدأ في العادة بالبالغ المقدم لدى الشرطة 

وم بالتبليغ عن الجريمة ،شفهيًا أو هاتفيًا أو ببالغ خطي لدى  ليس فقط من الشخص المجني عليه بل أيضًا من أيًا آان يق

.الشرطة أو المدعي العام    

تشمل المسائل القانونية المواطنين بشكل عام ولكنها الى جانب ذلك لها أهمية إضافية خاصة بالنسبة للمهاجرين حيث يؤثر 

.على الوضع القانوني لألقامة   

لنسبة لكل المواطنين فهي لها أهمية خاصة بالنسبة للمهاجرين وذلك لما له من تأثير على ــ  أضافة الى أهمية القانون با

وبغض النظر عن الموطن الذي يأتي منه المواطن فأنه يطبق القانون األلماني للحماية من العنف . الوضع القانوني ألقامتهم 

.  واألظطهاد على المهاجر   

 

 ماذا يعني ذلك بالنسبة لكم  ؟ 

مكاتب األستشارات ، أو لدى ( بسبب التعقيد والمشاآل الموجود باألخص في قوانين األقامة فأننا نوصي باللجوء الى ــ  

.  للحصول على معلومات أآثر بهذا الشأن) المكلف بشؤن الالجئين ، أو لدى المحاميات والمحاميون   

تفعلوا ذلك ، لكي تحموا أطفالكم وأنفسكم ،ولكي تضمنوا لذا البد من أن . ــ  لن يصيبكم أي ضرر في حال إخبارآم الشرطة

.وحتى بالنسبة للمعتدي فأن وجوده لدى الشرطة الى مدة سبعة أيام ليس له أي تأثير على إقامته القانونية .    البراهين   

.  اليضر على إقامتك   ــ  فقط الهروب الى بيت النساء  Frauenhaus  (  أنظر في ملحق العناوين  )

     من 2 و 1ــ وإذا آانت إقامتِك مرتبطة بزواجك فبأستطاعتك  وبغض النظر عن مدة الزواج تقديم طلب حسب القانونين 

    قانون الحماية من العنف  (  Gewaltschutzgesetz )  ولكن تلك الطلبات   ( Anträge )  ال تسري مفعولها   

.ال بعد األنفصال التام وأنتهاء إجراءات الطالق    وتبدأ بالتأثير على وضع إقامتك القانونية إ  

ــ  من الضروري أن تسجلوا أي أذى أو إصابة تعرضتم له نتيجة العنف والضرب بشكل تقرير لدى طبيبة أو طبيب لكي    

قامة على وهذا ضروري جدًا باألخص بالنسبة للنساء اللواتي لديهم األ.  يستطيعوا إثبات وضعهم السيء إن آان فعًال آذلك 

  . أزواجهم حيث يجب أن يثبتوا ذلك لدى دائرة األجانب 

 ــ  إذا آنت تعيش في مسكن جماعي   (Gemeinschaftsunterkunft      وأرتكب العنف ضدك ،فهناك إمكانية    ) 

والمعتدي سوف ُيمنع من الوصول إليك مجددًا.    بأن تطلب األنفصال عن المعتدي عليك   

المدينة ( فأنه من الممكن أيضًا نقل هذا الشخص الى إحدى المساآن الجماعية األخرى في نفس المدينة  وألجل حمايتك  

.أو الى إحدى األقاليم األخرى ) وأطرافها   
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ساآسونيا في مقاطعة المرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين  

Psychotherapie    11  النفسي العالج  

  
 مرض نفسي أو مؤثرات  نفسية تخصصة للذين يعانون منمتعني المعالجة النفسية معالجة روحية ، أنها مساعدة 

ولألشخاص الذين يعانون من أضطرابات نفسية بسبب ظروف صعبة ،إضطرابات وضغوطات نفسية أو تعرضهم للمشاآل 

في الحياة ، فيلجؤون الى الحصول على معالجات نفسية ألنهم غير قادرين لوحدهم أو بمساعدة ذويهم إيجاد حل لمشاآلهم 

.وتحسين وضعهم النفسي   

في الحياة الجنسية ، في ) الزوجية (  الممكن أن يظهر التأزم النفسي في مجاالت الحياة المختلفة ، في الحياة العائلية من

.اآلالم الروحية ممكن أن تظهر بأشكال عديدة ومتنوعة . مجال العمل وفي الحياة األجتماعية   

 

!المعالجة النفسية ممكن أن تساعد   

بهذا يتسع لك المجال أن تنفه عن نفسك وبتحدثك عن . ع أن تتحدث عن نفسك وظروفك في محيط محمي وأمين تستطي

.تجاربك المؤلمة وعن األفكار التي تخيفك وذآرياتك ،عن مشاعرك وعواطفك األيجابية والسلبية   

األزمات النفسية يمكن أن تصبح ) وبمواعيد ثابتة ومنتظمة تحدد من قبل الُمعاِلج ( وبواسطة تهيئة جو المحادثة الخاص 

وهكذا يمكن أن تصبح مسببات األضطراب النفسي معروفة والتي يصعب على المرء . الغير مدرآة واضحة ومفهومة 

.لوحده بقوته وقدراته الذاتية أن يتحملها ويتغلب عليها   

.ومع اآلخرين المعالجة النفسية تشمل بهذا إنشاء وإيجاد حلول وأشكال جديدة من المعالجات للتعامل مع الذات   

إن العالج النفسي اليعني فقط العمل في النفسية بل يستطيع أن يكون أيضًا مصدر قوة جديدة ذو أهمية وتعتبر تجربة  مقوية 

. 

.جمعية التحليل النفسي األلماني : المصدر   

رآات التأمين الصحية في ألمانيا من المهم بالنسبة لكم معرفة ثالثة أنواع رئيسية من المعالجات النفسية والمعترفة بها لدى ش

.والتي تدفع تكاليفها من قبل شرآات التأمين الصحية   

 ــ العالج بطريقة التحليل النفسي

 ــ العالج النفسي القائم على التحليل النفسي المعمق 

 ــ العالج النفسي السلوآي 

.وتعتبر هذه المعالجات الثالثة متساوية من حيث النوعية واألهمية   

. الضروري بالنسبة للمريض أن يتحدث مع المعالج حول نوعية العالج األنسب لهومن  

 

، العالج العائلي او األسري ) الدرامي ( ، العالج المسرحي ) الكلي ( آل أشكال المعالجات األخرى مثل  العالج الكشتالتي 

فهي غير معترف بها من قبل شرآات  ....  ، العالج الذي يعتمد على الطاقة البيولوجية ، العالج النفسي الجسدي ،إلخ

وبهذا فأن التكاليف التي تترتب على مثل تلك المعالجات النفسية التدفعها شرآات التأمين الصحي الرسمية . التأمين الصحية 

. 
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

 

وأذا لم تشعر بالثقة .  أن نوعية العالج المتبعة مهمة جدًا ،فأن أرتياح المريض للمعالج منذ الجلسة األولى ضرورية أيضًا 

.واألرتياح في الجلسة األولى ، فمن المستحسن البحث عن معالج آخر وتغييره   

وفيها بقوم المعالج بتشخيص . الساعات الخمس األولى من الجلسة تعتبر أختبارية ، فهي تنظر اليها آجلسات تحضيرية 

.المرض وجمع بعض المعلومات عن المرض   

بية لدى المعالج النفسي وقبل أن يبدأ المعالج بالجلسات العالجية العادية يجب أن تقوم بزيارة طبيب  بعد تلك الجلسة التجري  

لكي يوضح هذا الطبيب فيما لو آان لديك مرض جسدي يحتاج الى الحصول على عالج أضافي ) مثًال طبيب العائلة ( 

.ات النفسية التي تعتبر مرضيةوأخيرًا فأن شرآات التأمين الصحي الرسمية تدفع تكاليف المعالج  

  

. عناوين وأرقام هواتف المعالجين تجدونها في القسم الذي يخص مدينة اليبزك  أو في الصفحة المتعلقة بجمعيات األطباء

(www.kvbb.de )    النفسيين
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

  

 
     والتلقيحات الوقائية   عرض شامل حول الفحوصات 12

     أي فحوصات آشف مبكر و تلقيحات يوصى بها، وأي منها  ُتدفع من قبل شرآات التأمين الرسمية  ؟                            12.1
 

     12/ Übersicht zu Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen  
(www.die-gesundheitsreform.de   )  المصدر    

 
 الكشف المبكر للسرطان

   
 

 

 معلومات إضافية
المالحظات الترَدْد الجنس )الفحص(نوع الكشف   العمر

 

إرشادات حول     الكشف المبكر 
 للسرطان

  

عن تاريخ المرض ( ـ فحوصات محددة الهدف 
(

ـ السونر المقطعي 
اقبة عنق الرحم ـ فحص ومر

ـ عينة للتحليل السرطاني وفحص الخاليا
ـ الفحص الظاهري  من طبيب النساء

ـ أستشارة عن نتائج الفحوصات  

سنويًا للنساء

 

فحص األعضاء التناسلية بعد سن العشرين

 صفححة األنترنيت

www.g-ba.de 

 

ـ أسئلة محددة الهدف عن تاريخ المرض
التناسلية وأبداء المالحظات ـ مراقبة  األعضاء 

حول ذلك
ـ تحسس وفحص البروستات 

ـ فحص ظاهري لمناطق العقد اللمفاوية
ـ أستشارة عن نتائج الفحوصات 

سنويًا للرجال

 

بعد سن الخامسة 
 واألربعين

فحص البروستات واألعضاء التناسلية 
مرتبطة بفحوصات جلدية

 
 
 

 

 

إرشادات حول     
الكشف المبكر 

سرطانلل  

  

مثًال أسئلة عن ( ـ أسئلة محددة الهدف عن تاريخ ماقبل المرض 
).التغييرات والصعوبات أو وجود آالم 

ـ مراقبة وتحسس الثدي والعقد اللمفاوية الموجودة في تلك المناطق 
.وآذلك أعطاء أرشادات عن آيفية المعاينة الذاتية للثدي 

  ـ أستشارة عن نتائج الفحوصات

 
 

 سنويًا

 

 للنساء
 

 بعد سن الثالثين
 

 فحص الثدي والبشرة
 مرتبطة بفحوصات جلدية

 صفححة األنترنيت

www.g-ba.de 

ـ إستشارات محددة الهدف
ـ الفحوصات الظاهرية للمستقيم

سنويًا الى عمر الخامسة ( ـ فحص البراز لكشف وجود دم آامن فيه    
)والخمسين 

 
 سنويًا

 
 

 
  للنساء
 والرجال

  
ن الخمسينبعد س فحوصات األمعاء الغليضة  

 والمستقيم
 

إستشارات محددة الهدف ـ  
ـ فحصان بالناضور في خالل عشر سنوات 
)آل سنتين( أو فحص البراز لكشف وجود دم آامن فيه 

 
فحصان  في 
مدة عشر 
 سنوات

 
للنساء 
 والرجال

 
 بعد سن الخامس
 فحص  األمعاء بالناضور والخمسين

 
 (Screening- Einheit) ـ دعوة لسلسلة من الفحوصات المصدقة

ـ معلومات أو إرشادات 
)الماموآرافي( ـ التصوير الشعاعي للثدي 

ـ إستشارة عن نتائج الفحوصات 

   
 آل سنتين  

 
 للنساء 

 
بعد سن الخمسين الى سن 

 السبعين 
 

سلسلة فحوصات آشف سرطان 
)الماموآرافي (الثدي   
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    (Check – up )     فحص صحي ــ عام  
 

 فحوصات العناية باألسنا

 
 
 
 

     فحوصات الرعاية أثناء فترة الحمل  12.2
(www.die-gesundheitsreform.de  :  )  المصدر    

 
 

 
 

 
 

 

 معلومات إضافية
)الفحص(نوع الكشف   العمر الجنس الترَدْد المالحظات  

إرشادات وفحوصات 
 صحية  

 
 صفححة األنترنيت
www.g-ba.de 

( الكشف المبكر لألمراض الواردة بكثرة مثل أمراض القلب والشرايين   
)الدورة الدموية 

)ديابيتيس (راض السكر أمراض الكلية ، أم
:وهي تشمل مايلي 

ـ تاريخ المرض باألخص تحديد مستوى الخطر 
فحص أعضاء الجسم والوضع العام للجسم  في ( ـ فحوصات سريرية  

)المستشفى 
) فحص وتحليل الدم واألدرار  أي البول( ـ تحاليل مختبرية 

ـ إستشارات حول نتائج الفحوصات 

 
 آل سنتين

 
للنساء و 
 الرجال

 
بعد سن الخامسة 

 والثالثين

 
 فحص عام

عمرال الجنس الترَدْد المالحظات معلومات إضافية )الفحص(نوع الكشف     

 فحوصات الكشف 
 المبكر 

 وتعليمات وقائية خاصة

 بتطبيب األسنان 

 صفححة األنترنيت
www.kzbv.de  

تقدير خطورة التسوس 
ـ إستشارات حول آيفية المحافظة على نظافة وصحة الفم 

ـ فحص ومراقبة تجويف الفم 
ز وقائيـ دفع وتحفي

وآذلك 
ـ  عالج موضعي لتقوية األسنان بمادة الفلورايد 

ـ إمالء الُنخز والفجوات الموجودة في الضرس الخالية من 
التسوس 

ـ ثالث مراة
الى سن السادسة
ـ مرة واحدة آل 

نصف سنة 
تقويمية بعد 
السادسة من 

العمر 

 
للبنات واألوالد

 
  سنوات6ـ الى 

  سنة18 الى 6ـ من 

 
 أمراض األسنان والفم فحص

 والفك

§55 Abs.1 Satz 4 
und 5 SGB V  

www.kzbv.de 

 ـ فحص أولي للتسجيل
، بالنسبة للكبار ) بونوس هيفت( ـ فحص في إطار دفتر النقاط 

فيكون فحصان لكونترول األسنان خالل سنة واحدة غير 
يشمل أيضًا فحص حساسية وهذا .مشموالن بدفع الرسوم 

األسنان أو إزالة الكلس على األسنان أو لألشعة ، وفي نفس 
وآذلك إزالة  حالة البارودانتال تكون غير مشمولة . الجلسة 

 .   بدفع رسوم العيادة 

 
مرة آل نصف 
 سنة تقويمية 

 
للنساء 
 والرجال

 
 

 بعد سن الثامنة عشر
 
 فحوصات العناية باألسنان

 
 
 
 

 
علومات إضافية    م  

                                                                                                                          
             الفحوصات                                                                                                              

 
 

 إرشادات حول األمومة 
 
 

:األنترنيت   
 www.g-ba.de  

ففي أثناء فترة الحمل يفترض أن تحصل . تشمل فحوصات الحمل التأآد من وجود الحمل أوًال ومن ثم الرعاية الطبية  في فترة الحمل وآذلك بعد الوالدة 
. ات وفحوصات ، مثًال حول المخاطر الصحية أو عن التغذيةالحامل على إستشار

.يعمل األطباء وقابالت التوليد وشرآات التأمين سويًا 
:ومن ضمن الخدمات والمساعدات الوقائية 

ـ  مراقبة وضع الحمل لمعرفة وجود أي مخاطر 
) السونر ( ـ  التشخيص والمراقبة باألجهزة  

ـ  فحص مصل الدم    ( Serologische Untersuchung )  عدية للتعرف على وجود أمراض الم  
)أي الموِلدة حديثًا ( ـ  فحص وأستشارة المراة النافس 

ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   
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    فحوصات األطفال ـ الشباب والفتيات اليافعين12.3

 
(www.die-gesundheitsreform.de  : )  المصدر    

 
وتتخذ شرآات التأمين الرسمية سلسلة من الفحوصات والكشوفات المبكرة على عاتقها لألطفال . ع رسوم العيادة  معفيين من دف18األطفال والشبيبة الى سن الـ 

حيث يحصل اآلباء واألمهات مباشرةً  بعد والدة أطفالهم  من المستشفى أو من طبيب األطفال ،على دفتر الفحوصات للطفل ، الذي يحتوي على قائمة . والشباب 
.إجراء الفحوصات الضرورية دقيقة لمواعيد   

 
 

 

 

 
 العمر الجنس الترَدد المالحظات معلومات  إضافية

 
 الفحوصات

 
 إرشادات األطفال 
 
 

:األنترنيت   
www.g-ba.de 

يتم الفحص األول مباشرةً  بعد الوالدة ، وفيه يتم 
فحص وأختبار النمو والنشوء الجسمي والعقلي 

أي أن األطباء والطبيبات يحرصن على . للمولود 
: آشف وجود مايلي 

ـ  خلل في مرحلة الوالدة للمولود
أي تحويل الغذاء الى ( ـ  خلل فطري في األيض 

)طاقة
ـ  خلل في النمو والنشوء 

ـ  الحواس ، التنفس ، أعضاء الجهاز الهضمي
ـ  األسنان ، الفك ، الفم 

ـ خلل في التكلم أو في النطق 
ـ  الهيكل العضمي والجمجمة  

الفحوصات الدورية 
للكشف المبكر لألطفال 

في السنوات الست األولى 
من عمرهم تتضمن 

 فحوصات9باألجماع 
( U 1- U 9 )

 
 بنات وأوالد
 

 
 6من الوالدة الى عمر 

 سنوات

 
U فحوصات الـ  
 الدورية لألطفال

 
 

 
فحوصات صحية  

 للشباب
 
 
 

:األنترنيت   
www.g-ba.de 
 

:فحوصات وأسئلة عن التاريخ الصحي للطفل أي 
إختالل في / ـ  تطورات نفسية ملفتة للنظر 

( التصرفات ،  تصرفات مضرة بالصحة مثل  
، مشاآل في نزول ) التدخين ، الكحول ومواد األدمان 

مستوى الدراسة ، فحوصات جسمية وطبية في 
:، أو باألحرى المشفى 

ـ  إرتفاع الوزن 
ـ  إضطرابات في نمو الجسم 

ـ  أمراض في الحنجرة أو الثدي أو أعضاء البطن
ـ التلقيحات  

 
 فحص واحد

 
 بنات وأوالد
 
 
 
 

 
14 و13عادتًا بين سن    

 
)  سنة - \  +) 

 
J فحوصات الـ  
 الدورية للشباب
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

     01.04.2007  تقويم التلقيحات الوقائية لساآسونيا ، الصادر في   12.4   
                                                             

 
 

        التلقيحات    العمر                                                     
 

:أولى التلقيحا ت البدائية ضد بعد ثالثة أشهر من الوالدة                                   
(T)  ــ الكزاز  (Pa)  السعال الديكي  - (D) الديفتري                                                                   

(Hib.)  إنفالوينزا الهيموفيليا نوع ب المعروف بـ                                                                   
(  IPV)  شلل األطفال                                                                    

 (HBV) (Hepatitis B)  إلتهاب الكبد                                                                  - هيباتيتس النوع ب         
                                                                  األلتهاب السحائي  C )18من الشهر اثالث من العمر الى سن الـ  (   

)من الشهر الثالث من العمر الى السن الثانية من العمر   (   Pneumokokken                 العدوى الرئوية                                                       
 

 
)آامًال(          (T)  ــ الكزاز  (Pa)  السعال الديكي  - (D)   شهر من الوالدة                                    الديفتري13 بعد 

                     (MMR)                                 اللقاح الثالثي الحصبة ـ النكاف ـ األحمرار                                     
                                                                    التلقيح األول

 (HBV) ب  ، ذلك إذا لم يكن قد أعطي للطفل في عمر الرضاعة مع الـ                                                                       هيباتيتس النوع آ والنوع        
                                                     الجدري (VZV)  لكل األطفال اللذين لم يصابوا بعد بالمرض                                                                   

   المائي

 
  
  

                                                   (T)  ــ الكزاز  (Pa)  السعال الديكي  - (D) بعد السادسة من العمر                                       الديفتري 
                           تلقيح تجديدي                                                                                                                    

                                                                  MMR)   اللقاح الثالثي الحصبة ـ النكاف ـ األحمرار 
نية                                                                     تلقيح للمرة الثا  

     
 (VZV) )   فند بوآن( بعد السن العاشرة                                             الجدري المائي     

                                                     فقط بالنسبة لألطفال اللذين لم يلقحوا بعد بهذا اللقاح ولم يصابوا بالمرض بعد  
 
 

(IPV)  ن الحادي عشر                                       شلل األطفال بعد س  
 

   لقاح تجديدي                                                                 
                                                               (  Tdpa (الكزاز ـ الديفتري ـ السعال الديكي                                                                       

لقاح تجديدي                                                                        
                                            

 
 

لقاح مرآب مع النوع أ ينصح بالتلقيح  بثالث مرات)  هيباتيتس النوع ب( بد السن الثانية الى الثامنة عشر                             إلتهاب الك  
                                                                    

  
(HPV)   نق الرحملقاح ضد األصابة بسرطان ع) هومانا بابيلوميفيرن (  من سن الثالث عشر الى الثامن عشر                   لقاح الـ  

                    فقط للفتيات                                                                                                                                
 

) األنفالوينزا الحادة ( بعد سن الخمسين                                            فيروس الكربة  
                                                                   سنويًا في فصل الخريف 

 
 

) بنويم آوآين(بعد سن الستين                                              العدوى الرئوية   
               آل ست سنوات                                                     

 
 

 آل عشر سنوات                                            الكزاز ـ الديفتري   
                                                                  شلل األطفال 

الديكي                                                                 السعال   
  
 

 يرجى أخذ دفتر التلقيحات الى الطبيب ، في حالة النسيان أو اللخبطة في التلقيحات يرجى سؤال الطبيب
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ساآسونيارات والمهاجرين في مقاطعة المرشد الصحي للمهاج  

13 Adressenverzeichnis 
      (Angaben ohne Gewähr) 

 
   ملحق العناوين 13

 
 أرقام الطوارئ 

 
 

)  الساعة مجانًا وعلى مدى (           األسعاف واألنقاذ    112  
 

)مجانًا وعلى مدى الساعة  (            النجدة أو الشرطة   110  
 

          أطباء طوارئ  متعهدين19292
 ، السبت واألحد والجمعة  من       14  ، األربعاء والجمعة بعد الساعة 7 ـ 19                   األثنين الى الجمعة الساعة  

     7 الى 7                   الساعة 
.                      التوسط في زيارة طبيب األسرة  الى المنزل في الحاالت األظطرارية   

 
          معلومات عن العيادات الخافرة 19292

  17 ـ 15 و من الساعة 12 ـ 9                   السبت واألحد والجمعة الساعة 
    19 ـ 14عة                    األربعاء والجمعة السا

 
         معلومات عن الصيدليات الخافرة19292

    8  الى 8 من اليوم التالي  السبت واألحد والجمعة ،الساعة 8 الى الساعة 18                  األثنين الى الجمعة ،الساعة 
                  من اليوم التالي

 
   لمدينة اليبزك       سيارات نقل المرضى  19222

     مرآز طوارئ األطباء المتعهدين   963670
                                                              Riebeckstr. 65, 04315 Leipzig   

 
  المستشفيات

 
                909-0  (  „St. Georg“ gGmbH Leipzig   )   مستشفى سانت آيورك  

                       97-109       (  Universitätsklinikum Leipzig)   مستشفى  الجامعة  
 444-4  (  Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig gGmbH) المستشفى التبشيري التمريضي                         

  3959-0   (St. Elisabeth-Krankenhaus gGmbH Leipzig)    مستشفى أيليزابيث  
 

          Einrichtungen der RHÖN-KLINIKUM AG:   مؤسسات ومراآز طبية      
 

           Herzzentrum Leipzig GmbH     865-0 
           Soteria Klinik Leipzig GmbH                870-0 
           Park-Krankenhaus Leipzig-Südost GmbH   864-0 
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

                                                                 Gesundheitsamt                                     دائرة الصحة 
     

   العنوان للزيارات                                            العنوان البريدي
                                                            Stadt Leipzig                    Friedrich – Ebert-Str. 19a     

                                         Gesundheitsamt              04109 Leipzig 
                          04092                               Gustav-Mahler-Straße 1-3 

                                                                                 04109 Leipzig 
 رقم الهاتف 
123-6809  

 
  مرآز الخدمات الطبية للشباب واألطفال                  

                                     Gustav-Mahler-Straße 1-3, 04109 Leipzig       123-6845/6842 
Miltitzer Allee 26, 04205 Leipzig                               9445112 

             Hermann-Liebmann-Str.79,  04315 Leipzig               6886050                    
 

 مرآز الخدمات النفسية لألطفال والشباب   
- Gustav-Mahler-Straße 1-3, 04109 Leipzig  123-6889 

                                                  - Miltitzer Allee 36, 04205 Leipzig      9445130 
 

 مرآز خدمات طب األسنان للشباب
   - Gustav-Mahler-Straße 1-3, 04109 Leipzig    123-6957/6955/6953 

- Miltitzer Allee 36, 04205 Leipzig                                 9445114 
 

طب الصحة والبيئة                   123-6909                                    
 

   مرآز التخمين الطبي األداري     123-6954                   
 

  مرآز إستشاري للمعوقين          123-6756/6753                    
 

     مرآز التلقيحات والفحوصات   6934- /123-6934                      
 

Sozialpädiatrisches Zentrum Leipzig  
  

 
(Diagnostik und Therapie kindlicher Entwicklungsauffälligkeiten  

und Entwicklungsstörungen) 
Delitzscherstraße 141 

04129 Leipzig  
(im Gelände des Klinikums St. Georg gGmbH) 

Tel: 98469-0 
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

ه    العنوان ورقم الهاتف أدنا\  مرآزالخدمة الطبية لالطفال والشباب  

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst            

Gustav-Mahler-Straße 1-3, 04109 Leipzig         123-6845/6842 

Miltitzer Allee 26, 04205 Leipzig      9445112 

                                                             Hermann-Liebmann-Str.79, 04315 Leipzig      6886050 

   العنوان ورقم الهاتف أدناه  \ مرآز الخدمات النفسية للشباب واألطفال  

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst 

      - Gustav-Mahler-Straße 1-3, 04109 Leipzig   123-6889 

    - Miltitzer Allee 36, 04205 Leipzig    9445130 

   العنوان ورقم الهاتف أدناه  \ نانمرآز خدمات طب األس

Jugendzahnärztlicher Dienst 

 - Gustav-Mahler-Straße 1-3, 04109 Leipzig    123-6957/6955/6953 

                 - Miltitzer Allee 36, 04205 Leipzig      9445114 

                  طب الصحة والبيئة     123-6909                                 

    مرآز التخمين الطبي األداري      123-6954                   

        مرآز إستشاري للمعوقين       123-6756/6753               

                      123-6934/ -6934            مرآز التلقيحات والفحوصات

    123-686     رنمرآز الرعاية من السل أو التد
 
 

   العنوان ورقم الهاتف أدناه\المرآز التربوي األجتماعي في اليبزك 
Sozialpädiatrisches Zentrum Leipzig  

  
)  تشخيص ومعالجة  قابليات تطورالطفل أو وجود خلل  في تطور الطفل (   

 
           Delitzscherstraße 141 

                                                              04129 Leipzig 
                                                   (im Gelände des Klinikums St. Georg gGmbH) 

                     Tel: 98469-0 
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

 
 

 

Sozialpsychiatrischer Dienst des Ver
  ـ اليبزك 

.  ة المصابين باألمراض النفسية المزمنة 
 

وسط )

   

  
 شرق)

  
ديمة)     

  

 
مستعجلة

                                Notdienste, Anlaufstellen in ak
ساعة)

 

  العنوان ورقم الهاتف أدناه\ عام ،ليًال ونهارًا 12
   Ringstraße. 4, 04

  العنوان ورقم الهاتف أدناه\
R

 

 مرآز الخدمات األجتماعية النفسية

Sozialpsychiatrischer Dienst 
 

  األزمات إستشارات وتدخل في حاالت 
 

bundes Gemeindenahe Psychiatrie Leipzig 
  شرآة مساهمة\مستشفى سانت آيورك :  متبنى من قبل 
تقديم مساعدات في إعانة ومرافقة ومتابع: عروضها        

:مراآزها وفروعها   
 Eitingonstraße 12   ( شمال غرب ،  شمال \مرآز

 04105 Leipzig 
Tel.: 35534400 

  ,Kieler Straße 65  (مرآز شمال شرق)
04357 Leipzig 
Tel.: 2318930 

 Schönbachstraße 2   (مرآز شرق ـ جنوب شرق ـ
04299 Leipzig 
Tel.: 8692060 

لقمرآز جنوب غرب ـ الغري ا )     Friesenstraße 8 
04177 Leipzig 

Tel.: 44422-20/-70 

 Potschkaustraße 50   (مرآزها آروناو)
04209 Leipzig 
Tel.: 415389-0 

 

 خدمات الطوارئ وإستشارات في الحاالت المتأزمة وال
  
 

uten Krisensituation und Beratungsstellen 
)النفسية(هاتف الرعاية الدينية     (مجانًا وعلى مدار ال  

0800 / 111 -0111 und –0222 

:مرآز خدمات األطفال والشباب   
 ـ إستقبال وإستشارات لألطفال من عمر الـ صفر وإلى 

209 Leipzig, Tel:  4120920 und  4112 130 
) 12من سن الـ (ـ تفهم ،إستشارات ، مبيت إضطراري   

ingstraße 4, 04209 Leipzig,  Tel: 4112130  
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آسونياساالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

 
 

 هاتف األطفال والشباب
 )مجاني وسري (
 

   ) 19 الى 14جمعة  من الساعة األثنين  الى ال ( 333 0 111 0800
 

 )أولياء األمور(هاتف األبوين 
 )مجاني وسري(
 

 11 الى 9األثنين ، األربعاء والجمعة من الساعة (   550 0 111 0800
 )20 الى 16الثالثاء والخميس من الساعة 

 
   العنوان ورقم الهاتف أدناه\ فتيات في طوارئ 

 
Schachtstraße 14, 04155 Leipzig 

 Tel: 5503221  (على مدار الساعة)
 

   العنوان ورقم الهاتف أدناه\هاتف طوارئ النساء  
 

Schenkendorfstraße 27, 04275 Leipzig  
 Tel: 3911199  (على مدار الساعة)

 
 بيت النساء المستقل األول 

 Tel: 4798179  (على مدار الساعة)
 

 بيت حماية النساء واألطفال 
 Tel: 2324277   (على مدار الساعة)

 
 شقة حماية النساء 

 Tel: 0163 / 4505998  (على مدار الساعة)
 

 (KIS)  شبكة التنسيق والتدخل ضد العنف في المنازل  
Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (KIS) 

Schenkendorfstraße 27, 04275 Leipzig 
Tel: 3068778 

  
 

قة هواتف موثو  
 (Verbund Gemeindenahe Psychiatrie Leipzig) 

) ، السبت واألحد والجمعة على مدار الساعة7 الى  19األثنين الى الجمعة من الساعة    (    : رقم الهاتف  3553-4444   
 مرآز وملتقى المتأزمين
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

 
                                                                                                      

 (Verbund Gemeindenahe Psychiatrie Leipzig)  
( 19 الى 9السبت ،األحد والجمعة من الساعة  : رقم الهاتف 3553-4333  (      

 

)الصحة بحاجة الى االتصاالت(  GeKomm     مؤسسة االستشارة 
 ة للالجئينمساعدة عامة في توفير العنایة الصحية والنفسية واالجتماعي

 توفير المترجمين المؤهلين للالجئين ولمؤسسات العنایة الصحية والنفسية واالجتماعية
 

Friedrich-Ebert-Straße 19a, Zimmer 213 
04109 Leipzig 

01633200579 أو 2258979: رقم الهاتف  

 
:مراآز إستشارات ومعالجات ـ األدمان  

  
ددة الثقافات   ـ مساعدات صحية ومساعات للمدمنين ـ متع IKUSCH 

ة ووقاية مع ولـ المهاجرين والمهاجراتإستشار                         
                     03411236788  أو 03411236768 :  لألتصال 

  

  Konradstr. 64   في مشروع ديالوك

04315 Leipzig  

:رقم الهاتف   6813674 0341   

  18 الى 10ة من الساعة األثنين الى الجمع

آوردي ، عربي ، روسي ، فيتنامي : اللغات   

 

 Heinrichstr. 18    الطابق األول ، في مرآز مساعدات المخدرات                    

04317 Leipzig  

16 الى 14األربعاء  من الساعة   

:رقم الهاتف 5960780 0173  

فارسي ، روماني ، إنكليزي: اللغات   

غات أخرى ممكنة أيضًا ، ولكن حسب طلب وإتفاق مسبقمواعيد ول  

 ألخذ  المواعيد والزيارات 

: رقم الهاتف 03416870693             
 

18 الى 16الخميس من الساعة   

: رقم الهاتف  97 60 20 4 0341  

  Salve اليبزك      أو RAA  مشروع    
 Odermannstr. 19 

04177 Leipzig                      
روسي ، عربي : اللغات   
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

 
 

ALTERNATIVE I  -   المساعدة في مشاآل المخدرات / 1 البدیل  
 مكتب اشتشاري، اماآن لنوم المشردین من مدمني المخدرات، تبدیل الحقن، والمساعدة باالمور البسيطة

Chopinstraße 13  
04103 Leipzig 

:رقم الهاتف 0341-91356-0  
 

   - ALTERNATIVE II اعدة في مشاآل المخدراتالمس / 2البديل        
 

ية والسریریة،للمدمنين بالحبوب أو األبر، استشارات و عروض  والطبالرعایة الطبية وادارة فرعية، المعاجة النفسية اآلنية
  متنوعة

 
Heinrichstraße 18 

04317 Leipzig 
:رقم الهاتف   3-687069   أو   0341-687069-2  

 
 

Haus »Alt-Schönefeld«   مكتب استشاري  
المدمنين على الكحول ) عديمي المأوى(إستشارات لقاءات عروض منوعة أماآن للسكن للرجال المشردين   

 
Theklaer Straße 11 

 04347 Leipzig 
0341-23419-0 :  رقم الهاتف  

 

»Känguruh«    االدمانإستشارات ومعالجة مرآز  
النفسية لمدمني الكحول واألدویة ومتعاطين المخدرات ، مقهى العالقات الخالية استشارات، مؤسسة معترف بها  للمعاجة 

 من الكحول، تنظيم اليوم، مجموعة الكنابس و مواعيد للمعاینة الطبية
 

Beethovenstraße 21 
04107 Leipzig 

:رقم الهاتف 0341-9618073  
 
 

„Regenbogen“ مرآز إستشارات ومعالجة األدمان 
ة معترف بها لرد األعتبار وأسترداد الثقة بالنفس للمدمنين على الكحول واألدویة مع إیجاد البدیل إستشارات ، مؤسس

.للفراغ وعروض لقضاء اليوم واألنشغال   
Friesenstraße 8 
04177 Leipzig 

0341-444-2221 :  رقم الهاتف  
   
 

(Grünau)   مرآز  إستشارات ومعالجة االدمان ـ آریناو 
  في معالجة المدمنين على الكحول والعقاقيرمعالجين متخصصين

Potschkaustraße 50 
04209 Leipzig 

:رقم الهاتف 4217211 0341  
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

 
»Impuls« المكتب االستشاري لألدمان 

 معالجين متخصصين في معالجة المدمنين على الكحول والعقاقير والمخدرات ، وهناك عروض لمدمني القمار
                                                                                                                 Möckernsche Str. 3 

 
04155 Leipzig 

:رقم الهاتف  0341-5662424  
 
 

Blaues Kreuz  المكتب األستشاري لألدمان 
تعود على التدخين ، ساعات محددة لمقابلة مرآز إستشارات ، إستشارات للمدمنين و آورسات في آيفية التخلص من ال

 أطباء متخصصين ،إستشارات التخلص من األدمان للمتخلفين عقليًا ، إستشارات لالجئين أو األلمان العائدين من روسيا
)    بالويس آافي(مجاميع المساعدة الذاتية ، األلتقاء اليومي في   

 
Theresienstraße 7  

04129 Leipzig 
:  رقم الهاتف 0341-92657-0  

 
HIV  و  AIDS   مراآز إستشارات مرض األیدز وفيروس نقص المناعة  

 
 دائرة الصحة

 مرآز األستشارات لألمراض المتنقلة عن طريق الممارسات الجنسية ومرض األيدز 
Gustav-Mahler-Straße 1-3  

04109 Leipzig 
123-6894/6896 :  رقم الهاتف  

 
 .AIDS-Hilfe Leipig e.V  /  جمعية مسجلة  

Ossietzkytraße 18 
04347 Leipzig 

2323126/7 : رقم الهاتف   
 

 مراآز إستشارية  للحامالت والصراعات والمشاآل المترتبة بسبب الحمل 
 

Arbeiterwohlfahrt 
جمعية مسجلة   /   Kreisverband Leipzig - Stadt e.V. 

  إستشارات للحامالت اوالحمل
Ludwigsburger Straße 1 

04209 Leipzig 
4156417 : رقم الهاتف   

 
 

DRK Kreisverband Leipzig Stadt e.V. 
  مرآز إستشاري للحامالت وألهاليهم 

Brandvorwerkstraße 36a 
04275 Leipzig 

3035-203/-204 :  رقم الهاتف  
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

 
 

Diakonisches Werk 
Innere Mission Leipzig e.V. 

)ئيفانكيلش(مرآز إستشاري مسيحي   
Ritterstraße 5 

04109 Leipzig 
1406040 : رقم الهاتف   

 
 

  دائرة الصحة 
 مرآز إستشاري للحامالت وألهاليهم

Gustav-Mahler-Straße 1-3 
04109 Leipzig 

123-6812/-6813 : رقم الهاتف  
 
 

PRO FAMILIA Sachsen e.V. 
 مرآز إستشاري ـ اليبزك 

Engelstr. 4a 
04103 Leipzig 

2324319 :اتف رقم اله  
 
 

donum vitae e.V. 
  إستشارات للنساء أثناء فترة الحمل والمشاآل والصراعات الناجمة عن الحمل 

Karl-Heine-Straße 41 
04229 Leipzig 

4800160 : رقم الهاتف  
 
 

Caritasverband Leipzig e.V. 
  جمعية مسجلة \ رابطة الكاريتاس 

 مرآز إستشاري للحامالت 
Elsterstraße 15 
04109 Leipzig 

9636138 : رقم الهاتف  
 

 ، عن الصراعات المترتبة من الحمل وإستشارات خاصة باألمهات الذين يحصلون على طفل 219إستشارات طبقًا للمادة          
   مشوه خلقي أو متوفي في بطن األم  
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ساآسونياالمرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة   

 

  

.رك  المهاجرين والمهاجرات وآنموذج لهذا الدليل الصحي ، فقد خدم الدليل الصحي  في براندنبو  

وأما بالنسبة الى الفصول األخرى فقد .وقد تم إضافة الفصل المتعلق بمساعدة مرضى األدمان الى هذا الدليل 

.أجريت فيها بعض التغييرات والتجديدات التي تخص قوانين مقاطعة ساآسونيا   

ألندماج في مقاطعة براندنبورك على ونحن نشكر وزارة العمل األجتماعي الصحي لألسرة والمكلف بشؤون ا

.لطفهم وحسن تعاونهم معنا   

آما ونوجه شكرًا خاصًا الى وزارة مقاطعة ساآسونيا للمجتمع على الدعم المادي الذي قدمته لنا ، وآذلك الجهات 

.المختصة التي تعاونت معنا في العمل في محتوى الكتيب   

ئرة الصحة  شرآة التأمين الصحي في تورنكن وساآسونيا ودا  AOK Sachsen, AOK PLUS – 

  (Verbund Gemeindenahe Psychiatrie Leipzig)  لمدينة اليبزك  ، ومرآز المعالجة النفسية في اليبزك 

 . (KIS)  وشبكة التنسيق والتدخل ضد العنف في المنازل  

.مات الموجودة فيها المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عامة  ، وال نتكفل صحة وتكامل المعلو  

  

 

 الناشر والطابع وحقوق الطبع 

 

:الناشر  

 

  مدينة اليبزك

  األدارة المحلية العامة

   دائرة المكلف بشؤون الالجئين واألجانب 

: الهاتف 123-2690 0341  

: التيليفاآس 123-2695 0341  

 referat-ausländerbeauftragter@leipzig.de :   البريد األلكتروني    

http://www.leipzig.de/migranten األنترنيت :  
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ساآسونيان في مقاطعة المرشد الصحي للمهاجرات والمهاجري  

 

 

برآت ريسينيانسكي:                       التحرير والصياغة  

 

              نوروز أمين:                      المترجمة

 

سولومون فيا):      ليآوت( المصمم و المهئ للطبع   

 

مدينة اليبزك ، االدارة العامة:                                      الطابع  

 

    250:                    عدد النسخ المطبوعة

 

  2007تشرين األول ـ :                        األنتهاء من الطبع
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المرشد الصحي للمهاجرات والمهاجرين في مقاطعة ساآسونيا        
                                                                       
  عانة الصحيةمعلومات عن الوقاية واأل
 
 
 

                       Gesundheitswegweiser für  
                   Migrantinnen und Migranten 



 



 

 
Arabisch 

 


