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كتيب معلومات للمهاجرين في هامبورغ

من املفترض أن يساعدك هذا الكتيب على التعرف على النظام الصحي األملاني.
ونريد أن تحصل على املساعدة املناسبة بسرعة.

سوف تجد معلومات حول
J تأمني الصحي

J تأمني الرعاية التمريضية
J الرعاية الصحية.

سوف تجد أيًضا نصائح ملوعدك مع الطبيب

سوف نستخدم صيغة املذكر فقط في النص التالي.
يمكن قراءة النص هكذا بسهولة. لكننا نعني دائًما الرجال والنساء.

الرعاية الصحية في أملانيا

تنبيه
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تقوم بدفع اشتراك معني في التأمني الصحي الخاص بك شهرًيا.
ثم يقوم التأمني الصحي على سبيل املثال بدفع تكاليف

J عالجك لدى الطبيب
J عالجك في املستشفى

J األدوية الالزمة.

تحصل على العالج الذي تحتاجه.
وبغض النظر عن عدد املرات، تدفع دائًما االشتراك نفسه.

 
ُتحدد اشتراكاتك في التأمني الصحي العام بناًء على دخلك الشهري.

وإذا كانت لديك وظيفة ، سيتم خصم االشتراك من راتبك مباشرًة.
وسوف يدفع لك صاحُب العمل نصَف االشتراك.

  إذا كنت عاطاًل عن العمل ، تقوم الدولة بدفع اشتراكات التأمني
الصحي عنك ، حتى يصبح لديك وظيفة مرًة أخرى.

مهمة التأمني الصحّي العام

يجب أن يمتلك كُل فرد في أملانيا تأميًنا صحًيا.
وُيسمَّى التأمني الصحي أيًضا باسم صندوق التأمني الصحّي.

وينظم القانون هذا األمر. وُيسمَّى هذا التأمني اإللزامّي.

ومعظم الناس في أملانيا هم أعضاٌء في تأمنٍي صحٍي عام.
وهناك العديد من مقدمي خدمات التأمني الصحي العام.

 وينبغي أن يضمن التأمني الصحي العام
J بقاء هؤالء األعضاء في صحٍة جيدة

J تحسن صحة األعضاء
J تعافى األعضاء تماًما بعد املرض.

 
يجب أن يحصل جميع األعضاء على العالج الذي يحتاجونه.

يعاني بعض الناس من املرض كثيًرا، والبعض اآلخر بشكٍل نادر.
البعض يحتاج إلى أدوية مرتفعة الثمن.

والبعض اآلخر ال يحتاج إلى األدوية إال نادًرا.

ويعمل التأمني الصحي العام طبًقا ملبدأ : األعضاء يساعدون
بعضهم بعًضا.

وُيقال أيًضا : األعضاء متضامنون.
ُيعامل جميع األعضاء على قدم املساواة.

ويعد التأمني الصحّي العام شركًة تضامنية.

يعمل التأمني الصحّي العام على النحو التالي :

التأمني الصحّي في أملانيا
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معظم الناس في أملانيا مشتركون في شركة تأمني صحي عام.
وتقدم جميع شركات التأمني الصحي العام املزايا نفسها لجميع املشتركني.

وهي، على سبيل املثال، تكاليف
 J العالج لدى الطبيب

J العالج في المستشفى

كما تقدم بعض شركات التأمني الصحي مزايا إضافية.
على سبيل املثال، خدمات الوقاية من األمراض.

ويختلف ارتفاع مبالغ االشتراك في التأمني الصحي العام.
وذلك لكثرة عدد شركات التأمني الصحي في أملانيا.

استعلم بنفسك على اإلنترنت.
أو لدى مكاتب شركات التأمني الصحي.

وليس من السهل مقارنة مزايا شركات التأمني الصحي.
ولذلك ربما تحتاج إلى مترجٍم معك.

ال يتاح ألي فرٍد االشتراك في التأمني الصحي الخاص، إال إذا
كان صاحب دخٍل مرتفٍع ) على األقل 57.600 يورو في السنة ).

 
وفي حالة التأمني الصحي الخاص، يدفع كُل مشترٍك مبلًغا مختلًفا.

يتحدد املبلغ حسب 
 J العمر

J الحالة الصحية

شركات التأمني الصحي العام 

شركات التأمني الصحي الخاص

عند وصولك إلى هامبورغ سوف تصبح عضًوا في التأمني الصحي
 لدى شركة أيه أو كيه بريمن/ بريمرهافن 

يمكنك البقاء في هذا التأمني فقط خالل األشهر الخمسة عشر
األولى بعد وصولك.

بعد ذلك عليك أن تختار تأميًنا صحًيا آخر.

يوجد نوعان مختلفان من التأمني الصحي.
هناك تأمنٌي صحّي عام وآخر خاص.

اختيار التأمني الصحي

.(AOK Bremen/Bremerhaven(

تنبيه

.1

.2
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في حال ذهبت إلى عيادة أحد األطباء، يجب عليك تقديم بطاقتك الصحية.
وسيقومون هناك بتسجيل البيانات الخاصة بك وسبب العالج.

 وسيقوم الطبيب باقتطاع تكاليف عالجك مباشرًة
من شركة التأمني الصحي الخاصة بك.

  في حال تسجيلك في إحدى شركات التأمني الصحي، سوف تحصل
على بطاقٍة ذكيٍة، تسمى بالبطاقة الصحية.

ويكون على البطاقة صورة لك. وتكون مزودة أيًضا برقاقة ذاكرة.
تصلح هذه البطاقة فقط لك وألطفالك أقل من 15 عاًما.

ويجب عليك التوقيع عليها، واالحتفاظ بها معك دائًما.

ُتَخزن بياناتك الشخصية على البطاقة، على سبيل املثال :

البطاقة الصحية

تنبيه

J اسمك وعنوانك
J تاريخ ميالدك

J اسم شركة التأمني الصحي الخاص بك
J الرقم التأمينّي الخاص بك
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في أملانيا، يمكنك اختيار طبيبك بحرية. أواًل، ابحث عن طبيٍب لألسرة، في.
منطقتك إذا كان ذلك ممكًنا وطبيب األسرة هو طبيب عام.

وهذا يعني، أنه هو املسؤول عن جميع املشاكل الطبية الخاصة بك،
والذي يجب عليك دائًما التوجه إليه أواًل، في حال كنت مريًضا.

إذا لزم األمر، يمكن لطبيب األسرة إحالتك إلى طبيٍب متخصص.
وسوف يعطيك ألجل ذلك استمارًة معبأًة، ُتسمى بالتحويل الطبي.

والطبيب املتخصص هو طبيب متخصص في مجال طبيٍّ معني.

إذا كانت لديك املشاكل التالية، فاذهب مباشرًة إلى طبيٍب متخصص :
J إذا كنت تعاني من ألٍم في األسنان أو مشاكل في الفم،

J فاذهب إلى طبيب األسنان مباشرًة.
J بالنسبة لجميع األسئلة المتعلقة بالحمل والوالدة وصحة المرأة،

J اذهبي إلى طبيب أمراض النساء مباشرةً.
J إذا كان طفلك مريًضا، فاذهب إلى طبيب األطفال مباشرًة.

يدفع التأمني الصحي تكاليف العالج لكل طبيٍب.

إلى أي طبيٍب يمكن أن تذهب إذا كنت مريًضا؟

املوعد لدى الطبيب
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كيف يمكنك تحديد موعد مع الطبيب؟ كيف تستعد ملوعدك مع الطبيب؟

قبل التحدث إلى الطبيب يجب عليك تحديد موعد أواًل.
 ويمكنك القيام بذلك عن طريق الهاتف، أو في عيادة

الطبيب بشكٍل مباشٍر.

املوعد هو اتفاق ثابت، عليك االلتزام به.
ويجب أن تكون في عيادة الطبيب في

اليوم والوقت املتفق عليه تماًما.
يجب عليك أحياًنا االنتظار قلياًل.

وسوف يأخذ الطبيب ما يكفي من الوقت معك.

إذا لم تستطع االلتزام باملوعد، ٌيرجى إخطار
 عيادة الطبيب في الوقت املناسب.

ويمكنك أيًضا االتفاق على موعٍد جديد.
 

يمكنك الذهاب إلى عيادة الطبيب في أي يوٍم
من االثنني إلى الجمعة. 

أما يوما السبت واألحد تكون العيادات الطبية مغلقة.

إذا كنت بحاجٍة إلى طبيٍب في عطلة نهاية األسبوع،
فقم بطلب خدمة الطوارئ الطبية.

رقم الهاتف في هامبورغ

(040) 116 117 
أو اذهب إلى إحدى املستشفيات.

وينطبق هذا بصفٍة خاصٍة على حاالت الطوارئ،
أو إذا احتجت إلى طبيٍب في ساعات الليل.

اقرأ املزيد في الصفحتني 31 و 32.

سوف يحتاج طبيبك إلى بعض املعلومات الهامة منك.
قم بتسجيل :

 J ما الذي تشعر به؟
J أين تتألم؟

J ما األسئلة التي لديك؟
J ما األدوية التي تتناولها؟

J هل هناك أدوية معينة ال تتحملها؟
J هل ذهبت إلى الطبيب مؤخًرا؟

J ألي طبيٍب ذهبت آخر مرة؟
 
 
 
 

إذا كنت تتكلم األملانية قلياًل فقط :
 J اسأل، إذا كان هناك من يتحدث لغتك في العيادة أم ال،

 قبل ذهابك إلى الموعد     
 J فكر في: من يمكن أن يرافقك إلى هناك؟

يجب أن يكون الشخص ذا معرفة جيدٍة بك، ويتحدث
.األملانية بشكٍل جيٍد. 

تذكر : األطفال ليسوا دائًما مناسبني لهذه املهمة.

ربما تحتاج إلى مترجٍم.
وهناك مترجمون يعملون باملجان.

اسأل عن ذلك.
 J في مسكنك

 J في دورة اللغة األلمانية.
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يرجى أن تحضر معك :
 J بطاقتك الصحية

 J أسئلتك المتعلقة بمرضك

ربما تكون لديك وثائق أخرى.
قم بإحضارها معك أيًضا.

على سبيل املثال :
 J استمارة التحويل الطبي

 J وثائق عن األمراض السابقة
 J دفتر اللقاحات الخاص بك

 J بطاقة الحساسية الخاصة بك
 J صور األشعة

هل تتناول األدوية؟ قم بجلب األدوية أيًضا معك.

يمكنك أن تحضر معك مرافًقا بالًغا بكل سرور.
يمكن لهذا املرافق أن يترجم لك.

حتى تكون متأكًدا من فهمك للطبيب بشكٍل صحيٍح.

ماذا تحتاج أن تأخذ معك إلى موعد الطبيب؟



تنبيه
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 في أول موعٍد لدى الطبيب سوف تحتاج إلى تعبئة استبيان.
يجب عليك، على سبيل املثال، اإلجابة أسئلة حول ماهية 

األمراض أو الحساسية، التي لديك.

في غرفة المعالجة، سوف يسألك الطبيب لماذا أتيت إليه.

من المهم : تحدث بصراحٍة عن مشاكلك الصحية.
أجب على جميع األسئلة بصراحة.

عندئٍذ فقط يمكن للطبيب أن يساعدك حًقا.

في ألمانيا، يلتزم جميع األطباء بعدم البوح بالمعلومات.

وهذا يعني :
ما تقوله للطبيب، يجب على الطبيب أن يبقيه لنفسه.

ويجب أال يتحدث إلى أي شخٍص عنك وعن مرضك.

بعد المحادثة، قد يقوم الطبيب بفحص جسدك، وقد تضطر
عندها إلى خلع مالبسك.

كيف تسير املعالجة لدى الطبيب؟
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قد تحتاج إلى أدوية.
فيقوم الطبيب بكتابة روشتة طبية لك.

تبدو الروشتة هكذا :

ُيكتب في الروشتة األدوية.
وسوف يتحدث الطبيب معك عن هذه األدوية.

ُيفضل تسجيل ما يقوله لك الطبيب، حتى ال تنسى ذلك.
ومن املهم جًدا أن تتناول الدواء بشكٍل صحيٍح.

اسأل الطبيب إذا كنت ال تفهم شيًئا ما.

يمكنك الحصول على األدوية في الصيدليات.
وهذا هو رمز تلك الصيدليات:

قم بإعطاء الروشتة إلى الصيدلي.
ثم تحصل على الدواء الخاص بك.

إذا كان لديك أي أسئلة، يمكن للصيدلي مساعدتك.

يمكنك أيًضا شراء بعض األدوية دون روشتة طبية.
على سبيل المثال، أقراص اآلالم الخفيفة.

انتبه جيًدا :
ال ُيسمح لألطفال بتناول الدواء بأنفسهم.

بالنسبة لمعظم األدوية، عليك أن تدفع 5 يورو.
هذا هو اشتراكك في تكلفة الدواء.

 وُيسمى هذا بالرسوم اإلضافية، والتي يجب عليك دفعها
باإلضافة إلى اشتراكك في التأمين الصحي.

يمكن إعفائك من هذه الرسوم اإلضافية.
عليك تقديم طلب. اقرأ المزيد في الصفحة رقم 22.

األدوية األملانية فعالة بشكٍل جيٍد للغاية.
تناول فقط األدوية التي وصفها لك الطبيب.

ال تتناول أكثر من الالزم، وال أقل من الالزم.

 إذا كنت ال تتحمل دواًء معيًنا بشكٍل جيٍد، فتحدث إلى
الطبيب حول هذا املوضوع.

األدوية أين تحصل على األدوية؟

تنبيه
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قد تحتاج إلى أدويٍة كثيرٍة. على سبيل المثال :
 J ألنك مريض جًدا أو

 J ألنك تعاني من آالٍم شديدٍة

ُيمكن أن يكلف هذا الكثير من المال.
وربما ال يكون لديك ما يكفي من المال لدفع ثمن الرسوم اإلضافية للدواء.

فيمكنك تقديم طلٍب لإلعفاء من الرسوم اإلضافية.
وتقوم يتقديم الطلب لدى صندوق التأمين الصحي الخاص بك.

ويتم هذا كالتالي :
قم بجمع كل إيصاالت األدوية واألشياء التي يصفها لك الطبيب.

اذهب إلى شركة التأمين الصحي الخاصة بك.
إذا وافقت شرکة التأمین الصحي علی الطلب، فال یتعین علیك دفع أي شيء.

وسوف يتم إعفائك من الرسوم اإلضافية.

طلب اإلعفاء من الرسوم اإلضافية
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الرعاية الصحية

يتم في ألمانيا تقديم عروض فحوصات للكشف عن األمراض وعالجها مبكًرا.
وهذا ما ُيسمى بالرعاية الصحية.

العديد من العروض مجانية لك وألسرتك.
احصل على المشورة من قبل الطبيب الخاص بك.

هذه هي العروض المجانية للرعاية الصحية :

 من سن 6 إلى
18 سنة

 
13/14 

 

لمحلا 

 
  من سن 0

إلى 6 سنوات
 

 
  من سن 0

إلى 6 سنوات
 
 

U1 الفحوصات من 
U9 إلى

فحوصات
قبل طبيب األسنان من 

 
كل عام

 
إلى السادس/   الشهر 

السابع الشهر 

 مرة واحدة في فترة
لحمل ا

مرات في فترة الحمل 

 مرة واحدة في فترة
لحمل ا

 
فحص 1

بالسنوات الزمنيالجنسالعمر  العرضالجدول 

األمراض عن  للكشف  فحوصات 
) التوثيق في كتيب فحص األطفال ) 

الفم األمراض في  تشخيص 
30 إلى الشهر 42 رقم 1: من الشهر 
49 إلى الشهر 52 رقم 2: من الشهر 
60 إلى الشهر 72 رقم 3: من الشهر 

أمراض األسنان للكشف عن  فحص 

 
السكر أمراض  للكشف عن  فحص 

 
املتدثرية عن  للكشف  فحص 

 
الصوتية فوق  باملوجات   فحوصات 

البشري املناعي  العوز  بفيروس  العدوى  فحص 

طبي فحص 

 
 
 

بالسنوات العمر 

حتى سن 25 سنة

 
بداية من 30 سنة

 

 
من سن 35 سنة

 
من سن 35 سنة

 
 من سن 50 سنة

 
من سن 55 سنة

 
من سن 55 سنة

من سن 65 سنة

 
من سن 45 سنة

 
من سن 50 سنة

الزمني الجدول 

 
كل عام

 

 
كل عام

 
عامني كل 

 
عامني كل 

 
عامني كل 

 
كل عام

 
كل 10 أعوام

فحص 1

 
كل عام

 
عامني كل 

العرض

 
املتدثرية عن  للكشف  فحص 

السرطان للكشف عن مرض   فحص 
النساء ) أمراض  ) طبيب 

 
طبي فحص 

الجلد للكشف عن سرطان   فحص 
الجلدية ) ) طبيب 

للكشف عن مرض سرطان املعي فحص 

للكشف عن مرض سرطان املعي فحص 

للكشف عن مرض سرطان املعي فحص 
القولون ) ) تنظير 

 فحص للكشف عن ) تمدد أو توسع األوعية الدموية )
األبهر الشريان  في 

السرطان للكشف عن مرض    فحص 

الثدي للكشف عن مرض سرطان  فحص 
النساء ) أمراض  ) طبيب 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

الجنس

3

3
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يوصى في ألمانيا باللقاحات كوقاية من أمراٍض مختلفٍة.
بعض اللقاحات يجب أن تتكرر عدة مرات.

عندئٍذ فقط يمكنها حمايتك حًقا.
اللقاحات طوعية ومجانية.

وينبغي تطعيم األطفال الصغار بوجٍه خاٍص.
احصل على المشورة من قبل الطبيب الخاص بك.

مع التطعيم األول سوف تتلقى دفتر التطعيم من طبيبك.
كما أنه سوف يحصل طفلك على دفتر تطعيم أيًضا.

احتفظ بدفتر التطعيم الخاص بك.
واحتفظ بسجالت التطعيم األخرى ألسرتك.

وسيتم أيًضا تسجيل جميع اللقاحات األخرى.

هكذا يبدو دفتر التطعيمات:

اللقاحات
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يقوم تأمين الرعاية التمريضية بدفع خدمات الرعاية والمساعدة في الحياة اليومية.
بعض الناس بحاجٍة إلى الكثير من المساعدة، والبعض بحاجة إلى مساعدٍة أقل.

وتنقسم المساعدة إلى 5 مستويات من الحاجة للرعاية.
وكلما كان المرء بحاجٍة إلى مزيٍد من المساعدة، ارتفع مستوى الرعاية.

تقوم بالتقسيم وحدة الخدمات الطبية للتأمين الصحي.

إذا كنت بحاجٍة إلى الرعاية، هناك 3 خيارات:
 J يعتني األقارب أو الجيران بالمنزل

 J تعتني خدمة الرعاية بالمنزل
 J الذهاب إلى دار رعاية

مزايا تأمني الرعاية التمريضية

بدل الرعاية :
في حال كان يتم االعتناء بك في المنزل من قبل

األقارب أو الجيران.

الرعاية العينية :
وُتدفع الرعاية العينية عندما يتم رعاية.

أحد في المنزل من قبل خدمة الرعاية التمريضية.

خدمات أخرى للرعاية في المنزل :
وهذا يشمل أدوات المساعدة والمساعدات الفنية.

أدوات المساعدة هي، على سبيل المثال :
J القفازات أحادية االستخدام

J وسائل التطهير

المساعدات الفنية هي على سبيل المثال :
J أِسرَّة التمريض

J كراسي المرحاض
J العكازات

J مشايات كبار السن

خدمات المرضى الداخليين :
  يتم دفع خدمات المرضى الداخليين إذا تم

العناية بك في دار رعاية.

ويدفع تأمني الرعاية التمريضية، على سبيل املثال :

تأمني الرعاية التمريضية

 يحتاج العديد من كبار السن والمرضى وبعض األشخاص ذوي اإلعاقة إلى
الرعاية والمساعدة في الحياة اليومية.

بإمكانك رعاية نفسك بمفردك بعد اآلن. أنت بحاجٍة إلى الرعاية.

هناك تأمين الرعاية التمريضية.
في ألمانيا، يجب أن يحصل الجميع على تأمين رعاية طويلة األجل.
ويتم دفع اشتراكات تأمين الرعاية التمريضية مع التأمين الصحي.
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استشارة الرعاية التمريضية

ُيمكن لألشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية
ومقدمي الرعاية األسرية طلب المشورة بشأن 

مخصصات الرعاية التمريضية.
المشورة مجانية.

وسوف يأتي المستشارون إليك أيًضا.

مزيد من المعلومات متاحة لدى
J شركات تأمين الرعاية التمريضية والتأمين الصحي

J نقاط الرعاية.

يمكن العثور على نقاط الرعاية في مختلف
أحياء هامبورغ.

مساعدة ذوي اإلعاقة

هل تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من إعاقة؟
في ألمانيا يتم دعم األشخاص ذوي اإلعاقة:

يحصلون على المال.

ويحصلون على المساعدة حتى يتمكنوا
من تنظيم حياتهم اليومية.

مزيد من المعلومات متاحة لدى
J شركات تأمين الرعاية التمريضية والتأمين الصحي

J نقاط الرعاية.

ال يمكنك الذهاب إلى طبيبك في عطلة نهاية األسبوع وفي أيام العطل الرسمية وفي الليل.

وإذا كنت بحاجٍة إلى الطبيب في هذه األوقات، هناك 4 خيارات:

 J الخدمة الطبية عند الطلب

 J عيادة الطوارئ

 J قسم اإلسعاف والطوارئ في مستشفى بالقرب منك

 J سيارة اإلسعاف ) لحاالت الطوارئ )

الخدمة الطبية عند الطلب
ُيمكن الوصول إلى خدمة الطوارئ الطبية في هامبورغ عبر الرقم

عيادة الطوارئ
أوقات عمل عيادات الطوارئ :

من االثنني إلى الجمعة :  من الساعة 19:00 وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل

األربعاء : من الساعة 13:00 وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل

عطلة نهاية األسبوع / العطالت الرسمية : من الساعة 07:00 وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل

العناوين هي :

عيادة طوارئ ألتونا
Berner Heerweg 124

22159 Hamburg

 عيادة طوارئ فارمسن
Streesemannstraße 54 

22769 Hamburg

في حالة الطوارئ

(040) 116 117

تحتاج إلى الطبيب بشكٍل عاجٍل أو هناك حالة طوارئ



في حالة الطوارئ
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يمكنك أيضا الذهاب إلى إحدى املستشفيات.

 J سجل أواًل الدخول في قسم الطوارئ.

 J قم بتقديم بطاقتك الصحية وهويتك.

J ابقى في غرفة االنتظار حتى يقوم الطبيب بفحصك.
 

ربما تكون مريًضا جًدا وال يمكنك الذهاب إلى املستشفى وحدك.
قم باستدعاء سيارة إسعاف.

سيارة اإلسعاف ( لحاالت الطوارئ )
يجب التعامل مع حالة الطوارئ على الفور.

وتكون حالة الطوارئ على سبيل املثال :

 J حادث خطير

 J مرض يهدد الحياة

 J حالة تسمم

قم باستدعاء سيارة اإلسعاف فوًرا في حالة الطوارئ.
الرقم هو 112

يجب عليك اإلجابة على هذه األسئلة على الهاتف :

J ما اسمك؟

J أين أنت؟

J ماذا حدث؟

J كيف حالك أو حال املريض؟

قسم اإلسعاف والطوارئ في املستشفى

112
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