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كافة الحقوق محفوظة
تتوفر هذه النشرة باللغات العربية والدرية واأللمانية واالنجليزية والفارسية 

والكردية ـ الكرمانجية والباشتونية والروسية. 

لكم الحق كباحثين عن اللجوء في الحصول على العناية واإلمداد 
الطبي األساسي.

ماذا؟
فحص صحي إلزامي وفقًا للمادة رقم 62 من قانون اللجوء 

 

:)AsylG 62 §(

الفحص الجسدي بسبب أمراض قابلة للعدوى  ■
فحص طبي من أجل نفي وجود مرض السل في جهاز التنفس  ■

فحص الدم )إلتهاب الكبد فئة ب وفيروس نقص   ■ 
المناعة البشرية(

فحص البراز إذا لزم األمر )فقط ما يتعلق بهذا الشيء(  ■

العناية واإلمداد الطبي:
حاالت األمراض الحادة واآلالم، ومن ضمنها األدوية ومواد   ■

الضماد 
الفحوصات الطبية الوقائية الضرورية واللقاحات   ■

الحمل والوالدة  ■
اإلجراءات التي ال يتم االستغناء عنها من أجل حماية الصحة   ■
إجراءات من أجل تغطية المتطلبات الخاصة لألطفال والُقّصر   ■

الذين ليس لديهم مرافقة 
في حالة االغتصاب الجنسي والتعذيب والتعرض للعنف  ■

 
كيف وأين؟

تتلقون في إدارة الشؤون اإلجتماعية )Sozialamt( وثيقة العالج 
)Behandlungsschein( التي يمكنكم أن تذهبوا بها إلى الطبيب 

أو طبيب األسنان من أجل الحصول على العناية واإلمداد الطبي 
 )Sozialamt( في الحالة الطارئة. ويمكن إلدارة الشؤون اإلجتماعية

أن توافق على عالجات إضافية في الحاالت الفردية.

Das Gesundheitsprojekt
Mit Migranten 
für Migranten

الوصول والمعافاة 
والبقاء سليمًا.

 العناية واإلمداد الطبي للباحثين عن 
اللجوء في والية بايرن

الجهة صاحبة المشروع/الجهة الداعمة للمشروع أهم شيء باختصار

Arabisch 
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نود في هذه النشرة إعالم األشخاص الذين يقدمون طلب اللجوء في 
والية بايرن الحرة عن العناية واإلمداد الصحي.

يكون مهمًا بعد وصولكم إلى ألمانيا أن تعتنوا بصحتكم أيضًا. ولكم 
الحق كباحثين عن اللجوء في الحصول على العناية واإلمداد الطبي 

األساسي. ويتم تكفل ذلك من قبل المؤسسات الحكومية )إدارة 
.)Sozialamt( وإدارة الشؤون اإلجتماعية )Gesundheitsamt( الصحة

وقد قمنا بجمع أهم المعلومات لكم:

حقكم في العناية واإلمداد الطبي
لديكم الحق في العناية واإلمداد الطبي األساسي والِسني وفقًا 

 للقانون األلماني للميزات االجتماعية لطالبي اللجوء 
)Asylbewerberleistungsgesetz(، وذلك أثناء إقامتكم في األشهر 

الـ 15 األولى. 

وتشمل العناية واإلمداد الطبي عالج األمراض الحادة واآلالم 
واألدوية ومواد الضماد، وكذلك الفحوصات الطبية الوقائية الضرورية 
واللقاحات بشكل جزئي. وينضم لذلك أيضًا العناية واإلمداد الطبي 

والرعاية أثناء الحمل وأثناء وبعد الوالدة.

إذا كان لديكم احتياجات خاصة معترف بها وفقًا لقانون اإلقامة، 
ر أو أشخاص عانوا من التعذيب  على سبيل المثال: كأشخاص ُقَصّ

واالغتصاب، أو أشكال عنف نفسي وجسدي أو جنسي قاسية، 
فيمكنكم الحصول على العناية واإلمداد الطبي األشمل.

 أية واجبات تترتب علي بالنسبة 
لصحتي وصحة اآلخرين؟

إذا تم إيوائكم في مؤسسة استقبال الالجئين أو في مركز إقامة 
جماعي، فيجب عليكم الخضوع لفحص صحي تقوم به إدارة الصحة 
 )Gesundheitsamt(، وذلك وفقًا للمادة رقم 62 من قانون اللجوء 

.)AsylG 62 §(

ويشمل ذلك: 
الفحص الجسدي لوجود أمراض قابلة للعدوى  ■

الفحص الطبي من أجل نفي وجود مرض السل في جهاز التنفس   ■
)بعد اتمام العام الـ 15 من العمر: صورة باألشعة السينية بعد اتمام 

العام الـ 10 من العمر وحتى اتمام العام الـ 15 من العمر. وفحص 
مناسب آخر مثل فحص الدم(.

فحص الدم )إلتهاب الكبد فئة ب ))Hepatitis B( وفيروس   ■
))HIV( نقص المناعة البشرية

فحص البراز إذا لزم األمر )ما يتعلق بهذا األمر فقط(  ■

إن مشاركتكم في الفحص الطبي تؤدي إلى منع انتشار األمراض 
الُمعدية وتحمون بذلك أنفسكم واآلخرين. 

كيف أطالب بحق العناية واإلمداد الطبي؟
إذا كنتم مرضى أو تعانون من آالم فيجب عليكم أواًل إحضار 
وثيقة العالج )Behandlungsschein(، التي يمكنكم بها بعد 

ذلك الذهاب إلى الطبيب أو طبيب األسنان. وُتصدر الموظفة أو 
الموظف المسؤول عنكم في إدارة الشؤون اإلجتماعية في والية 

بايرن وثيقة العالج هذه.

ويتم تقديم العالج الطبي بشكل جزئي عن طريق مراكز األطباء 
مباشرة في مؤسسات استقبال الالجئين األولى.

وتتلقون معلومات عن عيادات األطباء القريبة من مكان سكنكم 
في مؤسسة إستقبال الالجئين أو في مركز اإلقامة الجماعي، أو من 
إدارة الشؤون اإلجتماعية )Sozialamt( عنما تستلمون هناك وثيقة 

عالجكم.

أهاًل بكم في بايرن!
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