акво трябва да съдържа
ашата домашна аптечка?
■■■■
■■■■

■■■■

■■■■

■■■■

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

)олкоуспокояващи и лекарства против настинка
*екарства за лошо храносмилане и против
диария
+редства за дезинфекция на рани, мехлеми
за рани и изгаряния
-ехлеми при ухапване от комар, слънчеви
изгаряния, сърбеж
-ехлеми при натъртвания, навяхвания,
изкълчвания
*ейкопласт, стерилни марли и бинтове
ермометър, ножица, пинсети
+тудени компреси (съхранение: в хладилника)
ермофор грейка

REFUGIUM – драве за бежанци
ази информационна брошура е част от проекта
REFUGIUM за обучение на бежанци по здравни
теми, изготвена от HAW Hamburg, катедра: здравни
науки.
нформацията ще помогне на ас, ашето
семейство и приятели да бъдете здрави в !ермания.
"аучете с REFUGIUM за
■■■■ #дравеопазването в !ермания
■■■■ $сихичното здраве в !ермания
■■■■ &игиената в !ермания
■■■■ Устната хигиена в !ермания
■■■■ (изическата активност в !ермания
■■■■ &раненето в !ермания
ие и ашето здраве са важни за нас!
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2осещение при лекар
Анамнеза:
■■■■ ;А; минали заболявания сте имали?
■■■■ ;А;Ъ е настоящият
проблем?
■■■■ ;Ъ>@ е болката/възпалението/травмата?

&ерапия:
■■■■ $репоръки за поведение,
подпомагащо процеса на
оздравяване, като например почивка, сън, хранене,

ажно!
#апазете си час, бъдете точни
и подготвени за дълго чакане

*екарят, *екарката cа
задължени да оказват
помощ и да пазят лекарска
тайна.

)пешни повиквания
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%иагностика:
■■■■ -едицински преглед
■■■■ зследвания (рентген,
ултразвук …)

затопляне, охлаждане,
вземане на вана …
■■■■ *екарства: 1. +амо с
лекарско предписание:
поемат се от здравната
каса; 2. )ез лекарско
предписание: самостоятелно поемане на разходите
■■■■ $омощни средства: превръзки, бандажи, патерици,
инвалидна количка
■■■■ (изиотерапия, @рготерапия, *огопедична
терапия, $сихотерапия

'е забравяйте:
■■■■ AOK-карта или ZEA
формуляр
■■■■ $реводач
■■■■ >окументи с предишни
диагнози
■■■■ мунизационен паспорт
■■■■ нформация за налични
алергии

Ъ%+ – се е случило?
АО – се е случило?
О.О – са ранените или болните?
А/ – наранявания/заболявания са налични?
/0АА1&+ – за въпроси

аболявания
преди
бягството

■■■■

>иабет
&ипертония
■■■■ Астма
■■■■ +ърдечно-съдови заболявания
■■■■ нфекции (&, уберкулоза,
>ифтерия, &епатит)
■■■■ $осттравматично стресово разстройство (война, изтезание, сексуално
насилие)
■■■■ &ронични заболявания

аболявания,
придобити
по време на
бягството

■■■■

"олести,
придобити
в #ермания

■■■■

■■■■

Jани
"аранявания
■■■■ змръзвания
■■■■ "едохранване
■■■■ "астинки
■■■■ нфекции (&, уберкулоза,
>ифтерия, &епатит)
■■■■ >иария
■■■■ $осттравматично стресово разстройство (гонене, преследване, сексуално
насилие)
■■■■

нфекции (+томашно-чревни
инфекции, грипни инфекции, &)
■■■■ $ростуда
■■■■ $роблеми с храносмилането
■■■■ $роблеми, породени от смяната на
климата
■■■■ $сихични травми
■■■■ золация
■■■■ $осттравматично стресово разстройство
■■■■ +ексуално насилие

AsylbLG §4 акон за хуманно отношение към лицата,
търсещи убежище, в случаите на заболявания,
бременност, раждане
■■■■ Остри заболявания
■■■■ Остри болки
■■■■ *ечение с медикаменти и превързочни материали, необходими за облекчаване и възстановяване от заболяването
■■■■ аксиниране (§§ 47, 52 Abs. 1 Satz 1 SGB XII)
■■■■ аксини, които здравната каса поема
■■■■ #ъбни протези – само с медицинско основание и при
спешни случаи!
■■■■ +томатологично лечение в случай на болки и остри
заболявания, но само при медицинска необходимост
)ъдещи майки и родилки  лекарска помощ, акушерски
грижи, медикаменти
■■■■ $ърви лекарски прегледи при пристигане
■■■■ $рофилактични прегледи на юноши и деца

