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المواد المستخدمة في 
 الشرح

 الوقت فاھداأل المحتوى األسالیب
 )ة(دقیق

  الوصول الالصق الشریط على اسماؤھم بكتابة المشاركون یقوم  الصق شریطقلم، 

 الموضوع, ماذا عن المشاركین , توقعاتالجمیع یقدم نفسھ (االسم، العمر، البلد األم) مقدمة  

 ألمانیا؟ في الصحي النظام عن تعرف
 

 الترحیب:أھال وسھال. 1
 المشاركین تقدیم

  البرنامج مقدم تقدیم المشاركین و

5 

 عرض المعلومات  الملصق

  المحاضره خطة
 المطبوع المنشور شرح. 2

 اإلطار القانوني. 3

 الصحیة الرعایة. 4

 بلدكم الصحیة في طرق الرعایة  4.1
 ألمانیا الصحیة في طرق الرعایة  4.2

  بلدكم في الطبیب زیارة كیفیة  4.3
 ألمانیا في الطبیب زیارة كیفیة  4.4
  الصیدلیة  4.5

 الوقایة وطرق المرض أسباب. 5

  ختامیةال الرسالة. 6

 الزمني  الجدول وتقدیم المحتوى 
 

1 

  الحاضرین سویا مع الرئیسیة النقاط وشرح المنشور توزیع المنشور شرح المنشور
 

  المطبوع. شرح المنشور 2
 و تطبیقھ فھمھ, استعمالھ طریقة

3 

 AOK بطاقة

 
 

  AOK بطاقة شرح   المعلومات عرض
 المذكرة الحقوقیة أو الشھادة 
 العالج الحق في 
 العالج بالمجان 
 الرعایة الطبیة األساسیة في ألمانیا  حریة اختیار الطبیب 

 عقد بك وعمل الخاص الصحي التأمین اختیار علیك المانیا یتوجب في شھر 15 بعد

 ھامبورج   في AOK مع  المثل سبیل على

 . اإلطار القانوني3
 في القانوني بحقھم المشاركین توعیة

 العالج

5 

  4§ قانون الرعایة االجتماعیة لطالبي اللجوء في حاالت المرض أو الحمل أو صحة األم والطفل

  األمراض الحادة 

 االم حاده 

  العالج باألدویة و الضمادات ، التدابیر الالزمة للنقاھة ، واالنتعاش أو اإلغاثة 

   47§§التطعیم،Abs 52 .SATZ 1  1 االجتماعیة, القانون الثاني عشر الرعایة 

  من قبل التأمین الصحي التلقیح المغطى /التطعیم )STIKO( 
  بدیل عن ذلك ألسباب طبیة !األسنان تدفع فقط ألنھ ال یمكن تأخیروال یوجد  استعاضة 
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  عالج األسنان فقط في حالة األلم أو المرض الحاد ، و فقط إذا لزم األمرألسباب طبیة 

  : الدعم الطبي والفني، واألدویة والضمادات، والعالجات النساء الحوامل و األمھات واألطفال أثناء و بعد الوالدة 

  الفحص األولي وفحص لدى الوصول 

 الوقائیھ لألطفال والشباب الفحوصات 

 الطبیب وصفة/ روشتة في علیھا األدویة المنصوص على للحصول مبالغ دفع علیك یتوجب ال 

 
 

 ؟األم بلدانكم في حالة المرض في الناس سؤال: أین یذھب للمناقشة سؤال
 

 الرعایة الصحیة . 4
تبادل معلومات عن طرق الرعایة  4.1

  الصحیة في بلدكم األم

10 

 التوضیحي مالرس
 

 
 
 

من  و التفاعل سؤال
ـا ھالمشاركین وتوضیح

 الرسومات خالل من

 ؟ضىمر وایذھب الناس في ألمانیا إذا كان أین سؤال:
 شرح الرسم البیاني 

 توضیح: یجب "" األحمر للون
  أسئلة 5 اإلجابة على  ویتوجبفقط في حاالت الطوارئ  112اإلتصال بـ 

 زیارة أو (116117)  العام بـالطبیب الخاص الساخن بالخط األفضل االتصال من 

  بمقدورك كان إذا  بنفسك مستشفى اقرب

  مجانا حالة الطوارئ تكون فيالعملیات الجراحیة 

 15 ألمانیا في الصحیة الرعایة طرق  4.2

 التوضیحي, الرسم
 مخطط إیضاحي

 5  بلدكم في الطبیب زیارة 4.3 بلدكم؟ في لزیارة الطبیب الترتیب كیفیة عن سؤال للمناقشة

BMG طبوعالم  
 

 ورقة التشخیص
 )  TipDoc( المساعدة

 
الخدمات  منشور

 برجدرف في الصحیة
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ألمانیا؟ في الطبیب زیارة كیف تكون

 الفحص الطبي: كیف یمكنني العثور على طبیب؟ .1
 لغةالتسرد األطباء مع كفاءات  (Kassenärztliche Vereinigung) جمعیة األطباء -
ھذا یجب و ل . ویمكن أن یكون من الصعب الحصول على موعدمسبقتحدید موعد  .2

 .مقدما ھئأو إلغاتأكیده 
 :أوراق ھامة .3
 (التأمین الصحي) / شھادة العالج (قالب)، AOK  - بطاقة -
 بطاقة التطعیم -

 بطاقة الحساسیة -
 بطاقة الحمل -لألمھات  -

  العالج , الطبیب خطاب -

 الفحصاألطفال : كتیب  -

 مترجم. 4

  )  TipDoc( المساعدة ورقة التشخیص. 5
 .السریة الطبیة -جھة  الیة الشخصیة معلوماتك عن االفصاح الطبیب یستطیع ال. 6

  ألمانیا في الطبیب زیارة 4.4
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 زیارة الطبیب

 أین موضع األلم وااللتھابات، واإلصابات؟ الحادة؟أمراض سابقة لدیك؟ ما ھي المشكلة  تاریخ الحالة:

 والموجات فوق الصوتیة وغیرھا) Xالفحص الفني (األشعة السینیة , فحص طبي  : التشخیص
 توصیات للسلوك الذي یدعم النقاھة ، مثل الراحة والنوم والتغذیة و الدفء والتبرید و الحمامات        : العالج

 یتطلب وصفة طبیة: مغطى بـالتأمین الصحي . ال یتطلب وصفة طبیة: تدفع من مالك الخاص.: الدواء                 

  ، العالج النفسي والتخاطب المساعدات التقنیة : الضمادات، العكازات، العالج الطبیعي على كرسي متحرك، اصاباتت العمل، عالج النطق                 

 

 جھامبور في الصحیة معلومات عن مراكز الرعایة والمشورة
 طلب المشورة. , سریة مجانا, اإلیدزاختبار فیروس نقص المناعة البشریة ) CASABLANCA (جنسیا في التونا  عدیةمركز لمكافحة اإلیدز واألمراض الم

 لتركیة والكردیة واالنكلیزیة واالیطالیة ل مسبق وبموعد اإلسبانیةاأللمانیة ، الروسیة ، باللغات  المشورة والمعلومات لمتعاطي المخدرات (KODROBS)التعاطي اإلتصال و مركز
5 

 المعلومات عرض  المنشور
 / األدویة في ألمانیا تباع فقط في الصیدلیات. عالجال
 .في كثیر من األحیان ال تتوفر إال مع وصفة طبیة 

 زیارة الصیدلیة  4.5
5 

 المعلومات عرض 

 اآلتي: شرح یجب الوقت خالل
 األمراض الموجودة من قبل،: أ

 : األمراض المكتسبة على طریق الھروب ،ب
 األمراض المكتسبة في ألمانیا،ج: 

 المعرفة بـأسباب العالج و أھمیة الوقایة

5 

( األمراض المزمنة ) مثل مرض السكري ، ارتفاع ضغط الدم ، الربو ، أمراض القلب التاجیة أو  :األمراض التي یتم تشخیصھا في الوطن و تحتاج إلى مزید من العالج ا.
 عدوى في بلدك أصابتكنت قد ا. إذا كأو الصدمة (الحرب والتعذیب والعنف الجنسي) أو االضطرابات النفسیة المزمنة ( ، التھاب الكبد الخناقاإلیدز ، السل ، ) األمراض المعدیة

 .ھنا ، ألنھ قد تكون مرض نادرلتشخیص حالتكطویال  وقتا یستغرق األطباء األلمان ، قداألم
إلسھال ، ا)، التھاب الكبدالخناقل ،األمراض المكتسبة على طریق الھروب : الجروح ، اإلصابات ، قضمة الصقیع ، سوء التغذیة ، نزالت البرد واألمراض المعدیة (اإلیدز ، السبـ. 

 ، والعنف الجنسي )المالحقة القضائیة و الطرد(النفسیة  الصدمة ,والرضوض

كل في مشااالنفلوینزا,  مثل مختلفة من الوطن ), امراضخطر اإلصابة عالیة و انتشار الجراثیم ، الھوام: اإلزدحام (. األمراض المكتسبة في ألمانیا ، خاصة في مخیمات الالجئینج
 التكیف مع التغذیة والمناخ.

 

 

ردود  كل شخص یعطي
 یوصل. المحاضر الفعل

 الختامیة. الرسالة

 

 : الختامیة الرسالة
 .عایة الصحیة في ألمانیا جیدة جداالر

 .لدیك الحق في العالج
 ر المسار الصحیح للعالج !اخت
 تأمین صحي على الحصول علیك یتوجب شھر 15 بعد

 الختامیة الرسالة
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  التودیع  وتودیعھم الحضور شكر  
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