
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gesundheitswegweiser wurde in verschiedene Sprachen übersetzt. 
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. إذا كنتم تبحون عن اللجوء في ألمانيا، فأنتم ليس مؤمٌن  في ألمانيا تعتمد الرعاية الطبية على التأمين الصحي 

هيئاٌت حكومية رعايتكم الصحية من خالل إصدار قسيمة عالج. ومن بين عليكم طبًيا في البداية. لذلك تكفل 

هذه الهيئات مصلحة الشؤون االجتماعية أو مكتب وزارة الصحة.  يندرج ضمن الرعاية الصحية العالج لدى 

مة طبًيا   .طبيب أو طبيب أسنان، إلى جانب التطعيمات الوقائية الضرورية وفحوصات الرعاية الُمقدَّ

لعالج ال تسري في العادة إال لفترة زمنية قصيرة. وتتلقون هذه القسيمة من الهيئة الحكومية )مثل قسيمة ا

م للطبيب.  مصلحة الشؤون االجتماعية(، عندما تمرضون. وقسيمة العالج هذه يجب أن ُتقد 



 

    الصحي التأمين

 
ن .الصحي   التأمين لصندوق حر واختيارٌ  الصحي   بالتأمين إلزامٌ  ألمانيا في يوجد  صندوق في المعتاد في العمال على ُيؤمَّ
 إعانة متلقو ويبقى .مناسب بقدرٍ  مرتفع داخل توفر حالة في خاص صحي تأمين اختيار يمكنكم أو حكومي صحي تأمين
 الحكومي   الصحي   التأمين قسط مقدار ويتحدد .لهم الحالي   الصحي   التأمين في الغالب في االجتماعية واإلعانة IIو I البطالة
 العاملين غير األزواج ُيشرك أن ويمكن .بكم الخاص الصحي   التأمين لصندوق العامة األقساط وتعريفة الدخل حسب

 .محددة اشتراطاتٍ  ظل في مجاًنا الحكومي   الصحي   التأمين في سنة 25 من أصغر واألطفال
 

 إلحضار الحاجة دون من مباشرًة، طبيبكم استدعاء تستطيعون بهذا .العالج شهادة اإللكترونية الصحية البطاقة تستبدل

  .مسبًقا الحكومية السلطات من شهادة

 

ن .خاصة صحية بطاقة   العائلة في فرد كل يتلقى  وإذا .التأمين ورقم الميالد وتاريخ االسم قبيل من الشخصية البيانات عليها ُتخزَّ

ن وافقتم، ما  البطاقة ُتحفظ أن يجب .المزمنة واألمراض الحساسية وأنواع الدم فصيلة مثل الصحية، بياناتكم أيًضا عليها ُتخزَّ

ي .السنوي   الفصل في للطبيب األولى الزيارة عند وُتبزر بعناية الصحية  .الصحي   التأمين مع مباشرةً  ثم من حسابه الطبيب يسوِّ
 

 واألعضاء للروشتة المستوجبة األدوية تكاليف الصحي   التأمين يتحمل للمرضة المنزلية واإلقامات الطبيب زيارات جانب إلى

 .االستشفاء وعمليات العالجية والعمليات الصحية الرعاية وفحوصات االصطناعية
 

 أقصى وبحد يورو، 5 أدنى بحد) الصحي   التأمين صندوق إعانات أغلب في %10 قدرها خاصة حصة   تسددوا أن عليكم يجب

 األطفال وُيعفى أقصى، بحد العام في يوًما 28 نظير اليوم في يورو 10 تدفعون للمرضى المنزلية اإلقامات في .(يورو 10

 .عاًما 18 حتى والشباب
 

 المستوجبة المساعدة ووسائل األدوية نظير اإلضافية المدفوعات من أيًضا سنة 18 من أصغر والشباب األطفال ُيعفى

 أسعار بمقدار سنة 18 من أصغر والشباب لألطفال النظارات عدسات تكاليف ُتدفع) .السمع أجهزة قبيل من ( للروشتة

 الرياضة لممارسة رياضية نظارة أيًضا مثالً  (اإلبصار حدة تغير عدم حالة في أيًضا سنة 14 حتى ولألطفال التعاقد،

 ).المدرسية

يورو، وبحد  5% في أغلب إعانات صندوق التأمين الصحي  )بحد أدنى 10يجب عليكم أن تسددوا حصًة خاصة قدرها 

صى، وُيعفى يوًما في العام بحد أق 28يورو في اليوم نظير  10يورو(. في اإلقامات المنزلية للمرضى تدفعون  10أقصى 

 .عاًما 18األطفال والشباب حتى 

سنة أيًضا من المدفوعات اإلضافية نظير األدوية ووسائل المساعدة المستوجبة  18ُيعفى األطفال والشباب أصغر من 

سنة بمقدار أسعار  18للروشتة )من قبيل أجهزة السمع(. ُتدفع تكاليف عدسات النظارات لألطفال والشباب أصغر من 

سنة أيًضا في حالة عدم تغير حدة اإلبصار )مثالً أيًضا نظارة رياضية لممارسة الرياضة  14ولألطفال حتى  التعاقد،

 ).المدرسية

 

                     

 )األماميةنموذج من بطاقة صحية )الجهة )                              نموذج من بطاقة صحية )الجهة الخلفية           
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 الصيدليات
 

تحصلون في ألمانيا على األدوية والضمادات من الصيدليات. يمكنكم هناك شراء أدوية بناًء على روشتة 

 .طبية أو من دونها. بالنسبة لألدوية المستوجبة للروشتة الطبية تحتاجون إلى روشتة من طبيبكم المعالج
 

م لكم الصيدليات أيًضا المشورة في   .المسائل المتعلقة بصحتكمتقدِّ
 

إلى جانب مواعيد العمل النظامية، توجد أيًضا خدمة طوارئ ليالً وفي أيام نهاية األسبوع والعطالت. 

وسوف تعرفون من الصحافة اليومية المحلية أو على أبواب الصيدليات، ما هي الصيدلية التي تتوفر بها 

 .خدمة طوارئ

 

 

 نموذج لـ                    
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 Apotheken in Wolfsburg 

  (الصيدليات في فولفسبورغ)         

 
                     

Adler-Apotheke Saarstr. 4 38440 WOB *Englisch, Italienisch
 

Apotheke am Hoffmannhaus Westerstr. 6 38442 WOB *Englisch, Französisch 

Apotheke am Klinikum Sauerbruchstr. 13 38440 WOB *Englisch, Türkisch, Französisch 

Bären-Apotheke Reislinger Str. 16 38446 WOB *Russisch, Englisch 

Drömling-Apotheke Amtsstr. 7 38448 WOB *Englisch, Russisch 

Flora-Apotheke Schlesierweg 22 c 38440 WOB *Polnisch, Englisch 

Galerie Apotheke Porschestr. 45 38440 WOB 
*Englisch, Kurdisch, Türkisch, 

Russisch, Rumänisch, Italienisch 

Hansa-Apotheke Hansaplatz 12 38448 WOB 
*Russisch, Kurdisch, Englisch, 

Spanisch 

Heidgarten-Apotheke Meinstr. 107 38448 WOB *Russisch, Englisch 

Mohren-Apotheke Rothenfelder Str. 23 38440 WOB *Englisch 

Neue Apotheke Detmeroder Markt 11 38444 WOB *Türkisch, Russisch, Arabisch, Englisch 

Olympia-Apotheke Kaufhofpassage 5/7 38440 WOB 
*Albanisch, Englisch, Türkisch, 

Russisch 

Osterloh-Apotheke Westerstr. 23 38442 WOB *Englisch, Italienisch,Russisch 

Phönix-Apotheke Schachtweg 27 38440 WOB *Englisch, Französisch 

Phönix-Apotheke Ehmen Mörser Straße 53 38442 WOB *Englisch, Russisch 

Phönix-Apotheke-real,- Brandgehaege 9 38444 WOB *Englisch, Russisch 

Porsche-Apotheke Porschestr. 41 E 38440 WOB *Englisch, Russisch 

Reislinger Apotheke Gerta-Overbeck-Ring11 38446 WOB *Englisch., Russisch, *Italienisch 

Spitzweg-Apotheke Mörser Str. 49 38442 WOB *Englisch, Französisch 

Stadt-Apotheke Porschestr. 40 38440 WOB *Englisch, Russisch 

Widukind-Apotheke Goethestr. 59 a 38440 WOB *Englisch 

Wolf-Apotheke Brandenburger Platz 5 38440 WOB *Englisch, Russisch 

                                                        

                             *) Diese Sprachen werden  vom Personal gesprochen. 

 .العمل طاقم يتحدثها اللغات هذه                                         (* 
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 زيارة الطبيب
 

ُيجرى التشخيص والعالج الالحق لمرض ما في الغالب على يد أطباء يعملون في عيادة خاصة أو 

ُيسمَّى هؤالء أطباء "مقيمون". ُيصدر األطباء المقيمون أيًضا روشتاٍت مستشفى عام مع زمالء آخرين. 

 .لألدوية ويمكن أن يحيلوا مرضاهم للمعالجة الالحقة أيًضا في مستشفى ما
 

ي األطباُء المقيمون حساب عملهم مع مصلحة الشؤون االجتماعية أو مع صندوق تأمين صحي  يسوِّ

هم لدى أحد األطباء بأنفسهم. عليكم أن تنتبهوا أنكم حينها حكومي. ويستطيع المرضى دفع رسوم عالج

 .سيتعين عليكم تحمل التكاليف بأنفسكم. ويمكن أال ُيعاد إليكم المبلغ المدفوع الحًقأ
 

. ال ُيسمح لهم بتمرير المعلومات المعهود إليهم بها إلى  يجب على األطباء االلتزام بواجب الكتمان الطبي 

أمراٌض ُمعدية محددة، من قبيل السل والسالمونيال، يجب إبالغ مكتب وزارة أشخاٍص آخرين. هناك 

الصحة عنها. بهذه الطريقة وحدها يمكن منع انتشار األمراض المعدية. وال يؤثر هذا اإلبالغ على 

 .إجراءات اللجوء بأي حاٍل من األحوال
 

. يعمل األطباُء العوام والممارسون العوام ُيميَّز في ألمانيا ما بين األطباء المنزليين واألطباء المختصين

 ، دائًما كأطباء منزليين، وأحياًنا أيًضا كأطباء باطنة. باألساس يبحث المرء في البداية عن طبيٍب منزلي 

 .والذي يحيل المريض بدوره إلى طبيٍب مختٍص متخصص، إذا دعت الحاجة لذلك

الوعكة الصحية المصحوبة بقيء أو إسهال يجب في حاالت األعراض األبسط مثل البرد أو اآلالم أو 

. في بعض األمراض يكون من المفيد البحث عن طبيب مختص في الوقت  عليكم استدعاء طبيبكم المنزلي 

نفسه، فمثالً يمكن أن تظهر نزيف غير واضحة السبب في البطن، حينها يلزم عليِك كسيدة استدعاء طبيب 

ديكم إصاباٌت في العينين، فلتذهبوا مباشرًة إلى طبيب عيون. وفي أمراض نساء على الفور. وإذا كانت ل

حالة آالم األسنان اذهبوا مباشرًة إلى طبيب األسنان. واألمر نفسه ينطبق على األطفال، وهؤالء ُيعالجون 

 .في الغالب على يد طبيب أطفال
 

األربعاء،  عد ظهيرة يومإذا لم يمكنكم الوصول إلى طبيبكم ليال  أو في عطلة نهاية األسبوع أو ب

  Sauerbruchstr. 7  ، شارع05361 19292تستطيعون التوجه إلى خدمة الطوارئ الطبية، هاتف 

38440 grubsfloW. 

 

 ُينصح لكن .العام ربع فترة انقضاء بعد أيًضا وتغييره بحرية طبيبك اختيار تستطيع مريض بصفتك

 .لألطفال أطفال طبيبو معيَّن منزلي طبيب باختيار

 أن الحاجة عن ويمكن المرضي   تاريخكم يعرف الطبيب هذا .األولي   التشخيص المنزلي   الطبيب ُيضع
 .مختص لطبيبٍ  يحولكم

 

 .تحويل شهادة يعطيكم ذلك وألجل
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 إلى الذهاب بمقدوركم يكن لم إذا الموعد، إلغاء تنسوا وال موعد على الطبيب زيارة قبل اتفقوا
 .الطبيب

 :مهم

 المستشفى في أو األسنان طبيب أو الطبيب زيارة عند الصحية البطاقة    

 المختص للطبيب التحويل شهادة 

 الحمل عند األمومة جواز 

 األطفال طبيب زيارة عند األطفال فحوصات كراسةو التطعيمات كتيب 
 

 منكم ُيرجى إضافية، أخرى لغاتٍ  األلمانية اللغة جانب إلى يتحدث طبيب، عن تبحثون كنتم إذا

 الرابط عبر اإلنترنت في البحث

http://www.arztauskunft-niedersachsen.de/arztsuche/index/action 

 

 المستشفى
 .كافًيا   يجري عالجكم في المستشفى فقط عندما ال يكون العالج على يد طبيب مقيم   

وبصفتك مريض تستطيع اختيار المستشفى، الذي ُتعالَج فيه، بحرية. ومن أجل العالج في المستشفى 
 )اإلقامة المستقرة( تحصلون من طبيبكم المنزلي  أو من طبيبكم المعالج على شهادة إيداع.

    

                                   

 .الطوارئ حالة في إال اإليداع شهادة دون من مستشفى عن تبحثوا ال

 .الصحي   التأمين صندوق يتحملها المستشفى في والعالج اإلقامة تكاليف كل 

 .خاص قسط صورة في يوًما 28 أقصى بحد يومًيا يورو 10 مبلغ تدفع كمريض أنت                

 الرابط عبر فولفسبورغ مستشفى حول معلوماتٍ  على تحصلون 

www.klinikum.wolfsburg.de 
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 المستشفى في اإليداع شهادة

 

 

 المستشفى في اإليداع شهادة
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واِرئ ِرعاَيةُ   الطَّ
 

 .الساعة مدار على المستشفى في طارئة طبية رعاية   الطبية الطوارئ حاالت في تتلقون

 

 الحرجة؟ الطوارئ حالة في تفعلون ماذا
 الحالة وهذه .عاجالً  طبًيا عالًجا يقتضي بحيث الخطورة من يكون وإصابة، مرض كل هي الطوارئ حالة
 في.للوعي مفاجًئا فقداًنا أو تسمًما أو التنفس في ضيًقا أو حاًدا نزيًفا أو الساق في كسًرا تكون أن يمكن

 وجود عند .الفور على إسعاف سيارة استدعاء عليكم يجب حياتكم، على خطًرا تعتبرونها التي الحاالت
 ألمانيا أرجاء كافة في 112 رقم طلب تستطيعون .112 الهاتف رقم عبر المساعدة اطلبوا طوارئ حالة
  .ممكنة دقة بأقصى الطوارئ حالة نوع صفوا .مسبق كود دون الثابت الهاتف عبر أو الجوال الهاتف عبر

 
 :ضرورية التالية البيانات

 حدث؟ ما وقع أين
 حدث؟ ماذا
 المرضى؟/المصابين عدد كم
 األمراض؟/اإلصابات هي ما

 !االستفسارات على لإلجابة انتظروا
 
  19240 0551! السموم طوارئ برقم الفور على االتصال ُيرجى التسمم حاالت في
 
 !الطارئة الحالة نوع حول الضرورية األسئلة كافة استيضاح عند إال الهاتفية، المحادثة تنهوا ال
 
 :المثال سبيل على الطبية الطوارئ حاالت بين من

 الحاد التنفس ضيق 

 الصدري   القفص في الحادة اآلالم 

 الحادة البطن آالم 

 الحاد اإلغماء 

 وإصابة حادث 

 الحمل فترة في شكاوى 

 حادة نفسية اضطرابات 

 حاد انتحار خطر 

 التسمم 

 حساسية صدمة 

 الغيبوبة أو الوعي اضطراب 
 
 .طبيب أو طوارئ هيئة أو إسعاف هيئة من مباشرةً  المساعدة طلب عليكم يجب الحاالت هذه في
 

 هذه في .مباشرةً  اإلسعاف بهيئة تربطكم اللون، برتقالية طوارئ هواتف السريعة الطرق على تجدون
 الدقيق الموقع أيًضا ُيبيَّن الطوارئ عمود وعلى .فقط السماعة ارفعوا وإنما رقم، أي تطلبوا ال الهواتف

 .فيه تقفون الذي
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  grubsfloWeo Nrtolbe  

Notrufe in der 
Stadt Wolfsburg 

emergency 
numbers for the 
city of Wolfsburg 

numeri 
d'emergenza per 

la città di 
Wolfsburg 

Вызов службы 
экстренной 

помощи в городе 
Вольфсбург 

مكالمات الطوارئ 
في مدينة 
 فولفسبورغ

 
Gazîkirina tengasiyê 
li bajarê Wolfsburg ê 

 
 

 
 

 
Polizei police polizia Полиция شرطة Polîs 

 
110 

Feuerwehr/ 
Rettungs- 

dienst/Notarzt 

fire brigade / rescue 
service / emergency 

doctor 

vigili del fuoco / 
ambulanza / 

guardia medica 

Пожарная и 
спасательная 

службы / Скорая 
помощь 

إطفاء الحرائق / 
خدمة اإلنقاذ / 

 اإلسعاف

 
Agirtemrandin, 

xelaskirin, bijîşkê di 
tengasiya de 

 

112 

Giftnotruf 
poison emergency 

number 

numero 
d'emergenza 

veleni 

Экстренный вызов 
в случае  

отравления 

مكالمات الطوارئ 
 عند التسمم

Gazîkirina tengasiyê 
dema jehrîketinê 

0551 19240 
 

Ärztlicher 
Notfalldienst 

emergency service guardia medica 

Телефон 
экстренной 

медеицинской 
помощи 

 Bijîşkê şevder الطبيب المناوب
05361 
19292 

 

Klinikum   
Wolfsburg 

hospital of the city 
of Wolfsburg 

ospedale della 
città di Wolfsburg 

Больница города 
Вольфсбург 

مشفى مدينة 
 فلفسبورغ

Xestexana bajarê 
Wolfsburg ê 

 
05361 80-0 

 

 
AWO Psychiatrie- 

zentrum 
 

psychiatric centre 
centro psichiatrico 

AWO 
Психиатрический 

центр AWO 
مركز آفو للعالج 

 النفسي
Sentera AWO ji bo 

nexweşîyên saykolojî 
05353 90-0 

 

Gesund- 
heitsamt 

local public health 
department 

ufficio d'igiene 
Ведомство по 

здравохранению 
 دائرة الصحة

 
Fermange- 

hatendurustîyê 

 
05361 28-

2020 
 

Sozialpsy-
chiatrischer Dienst 
und Krisendienst 

Social-psychiatric 
service 

and crisis service 

servizio social-
psichiatrico 

e servizio crisi 

Социальная 
психологическая 

служба и кризисная 
служба 

الخدمة النفسية 
اإلجتماعية وخدمة 
 الحاالت الطارئة

Xizmeta civakîya 
saykolojî û ya dema 

krîzan 

05361 28-
2040 

 

 

 اإلجازة المرضية

 

 .الطبيب إلى والذهاب عملكم رب إعالم عليكم يجب العمل، عن أقعدكم ما بمرٍض  وأصبتم موظفين كنتم إذا
 

ن .طبيبكم من العمل على القدرة عدم شهادة إلى الثالث المرض يوم من بدًءا تحتاجون العادة في  متى من الشهادة هذه في ُيدوَّ

لم .العمل إلى حضوركم عدم ُيتوقع متى إلى  رب إلى المرض بداية بعد الثالث اليوم في تقدير أقصى على الشهادة هذه تسَّ

 .بكم الخاص الصحي   التأمين صندوق وإلى العمل

  العمل على القدرة عدم شهادة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصحي  لصندوق التأمين                                                      ……لرب العمل                                                                                       ..…للشخص الخاضع للتأمين …..         
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 الصحية الرعاية فحوصات
 

 

 تكون .بانتظام الصحية الرعاية فحوصات إجراء عليكم يجب جيدة، صحيةٍ  بحالةٍ  تشعرون كنتم إن حتى

 في التكاليف الصحيّ  التأمين صندوق ويتحمل لكم، مجانية   الضرورية والتطعيمات الصحية الرعاية فحوصات

 .الصدد هذا

 الصحيّ  الفحص
 والكلى الدموية والدورة القلب أمراض فحص طلب يمكنكم العمر من والثالثين الخامسة سن من بدًءا

 أو الدم ضغط ارتفاع عن الكشف المثال سبيل على يمكنكم وبهذا .سنتين كل المنزلي   طبيبكم من واأليض
 .الالزمة العالج إجراءات وإتخاذ مبكًرا بالسكري   اإلصابة

 

 السرطان عن المبكر الكشف
 عن مبكر كشف إجراء طلب واألربعين الخامسة السنة من بدًءا والرجال العمر من العشرين السنة من بدًءا للسيدات يمكن

 .وتُعالَج مبكًرا تُكتشف أن شريطة اليوم، للعالج قابلةً  باتت السرطان أنواع من الكثير .العام في واحدة مرة السرطان

 !بشدة العالج فرص من يزيد المبكر الكشف :تذكروا

 التطعيمات

 تطعيم تم ما إذا .والفيروسات البكتيريا تسب بها التي األمراض، من بفعالية األشخاص التطعيمات تحمي
 من العامة بين مجدًدا تنتشر أال األمراض لهذه يمكن محددة، ُمعدية أمراض ضد األشخاص من الكثير
 عدة ُتؤخذ أن يجب التطعيم مواد وبعض .محددة تطعيمات تناول بمواعيد توصيات توجد ألمانيا في .الناس
 .للتطعيمات أخرى مواعيد على االتفاق الضروري   من يكون قد ولذلك .الوقائي   مفعولها ُتؤتي حتى مرات،

 

 تكونوا لم إذا .بالفعل عليها حصلتم التي التطعيمات فيها ُتثبت للتطعيمات، مستنًدا تمتلكوا أن الممكن من
 من التطعيم بعد بديلة شهادة أو التطعيمات كتاب على فاحصلوا بعد، التطعيمات مستند على حصلتم قد
 .األطباء أحد

     

 

 كتاب التطعيمات
 

                                      

 الغالف                                            الداخلية الصفحة
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 الحمل
 

يلزم على السيدات الحوامل من بداية فترة الحمل الذهاب إلى طبيب النساء بصورة منتظمة. يتابع الطبيب 

مسار الحمل وتطور الجنين. وتندرج ضمن ذلك فحوصاٌت منتظمة )مثل فحوصات الدم والبول 

والفحوصات بالموجات فوق السمعية(، والتحضير للوالدة والوضع والعناية الالحقة. تصحلون من طبيب 

ل فيه كل البيانات الضرورية ذات الصلة بالحمل   .النساء على جواز األمومة، والذي ُتسجَّ
 

 

 

 

    
 

      

 

 

 

 

ويجب على السيدات الحوامل اصطحاب جواز األمومة معهن دائًما، حتى يمكن مساعدتهن ومساعدة الطفل 

بصورة أفضل في أي موقف طارئ. يجب أن ُيبرز جواز األمومة لدى كل زيارة للطبيب أو المستشفى أو 

 .األدوية وإجراء بعض الفحوصاتطبيب األسنان. ال ُيسمح للسيدات الحوامل بتناول الكثير من 

 

وُتجرى عمليات الوالدة على يد قابالت وموظفي التوليد واألطباء. وتكون القابالت وموظفي التوليد 

 شركاء مهمين للحوار قبل الوالدة وبعدها.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األمومةصفحة غالف جواز  الصفحة الداخلية لجواز األمومة مع بيانات الفحوصات  
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ن فيها كافة فحوصات األطفال والشباب حتى سن الرابعة  عند والدة طفل تحصلون على كراسة فحوصات األطفال. ُتدوَّ
 :عشر من العمر

 

 

        
                   كراسة فحوصات األطفال             

 

 

 
تدفع صناديق التأمين الصحي  مقابل كشف السمع على المواليد الجدد في عيادة الوالدة أو في عيادة 

 .الطبيب

من الضروري  للغاية أن تذهبوا مع أطفالكم إلجراء فحوصات الرعاية الصحية. قد يؤدي ذلك إلى الكشف 

  المبكر عن أية اضطرابات صحية. 

من خالل التطعيمات تستطيعون حماية طفلكم من األمراض الخطيرة. إذا ما كانت لديكم مخاوف من 

 .ذلكاألعراض الجانبية، فتحدثوا إلى طبيب أطفالكم حول 

 فحوصات الرعاية الصحية والتطعيمات مجانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

ةالتسمي  عمر الطفل 

1أصغر من   بعد الوالدة 

2أصغر من  العاشر -يوم الحياة الثالث    

3أصغر من  الخامس -أسبوع الحياة الرابع    

4أصغر من  الرابع -شهر الحياة الثالث    

5أصغر من  السابع -شهر الحياة السادس    

6أصغر من  الثاني عشر -شهر الحياة العاشر    

7أصغر من  الرابع والعشرون -الحادي والعشرون شهر الحياة    

     a7  السادس والثالثون -شهر الحياة الرابع والثالثون    أصغر من  

8أصغر من  الثامن واألربعون –شهر الحياة السادس واألربعون       

9أصغر من  الرابع والستون -شهر الحياة الستون    

1السنة  الرابعة عشر -سنة الحياة الثالثة عشر    
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 رعاية األطفال  

 

  

 

 

  

 

ن فيها كافة            عند والدة طفل تحصلون على كراسة فحوصات األطفال. ُتدوَّ

  :فحوصات األطفال والشباب حتى سن الرابعة عشر من العمر 



  مكتب الصحة
مكتب وزارة الصحة هو جزٌء من النظام الصحي  العام، والذي ُتنظم واجباته قانوًنا. وتتمثل المهمة 

 األساسية لمكتب وزارة الصحة في الوقاية من العدوى ومراقبة النظافة الشخصية 

  .للمواطنين
 

م مكتب وزارة الصحة الخدمات المعلومات واالستشارية التالية  :عالوًة على ذلك يقدِّ

 الهيئة االستشارية لمرض السل 

 الجلسة الحوارية لمرض نقص المناعة المكتسبة )الفحص والمشورة( 

 الخدمة الصحية لألطفال والشباب 

 خدمة الفحوصات والرعاية للسلطات 

 الجلسة الحوارية لطب المسافرين 

 خدمة طب األسنان 
 

لة وبيانات اتصال تجدونها على الرابط   معلوماٌت مفصَّ

 http://www.wolfsburg.de/leben/sozialesgesundheit/gesundheit  

 

 

 النفسيّ  الطب
 .المزمن النفسي   المرض حالة وفي النفسية األزمات في دعًما االجتماعي النفسي   الطب هيئة تقدم 

، النفسي   الطبي هيئة إلى التوجه يمكنهم من هم وحدهم، المتضررون ليس   ذووهم أيًضا وإنما االجتماعي 
 .العمل في وزمالؤهم ومعارفهم وأصدقاؤهم

 نفسية وطبيبةٌ   النفسي والعالج انفسي   الطب في مختص طبيبٌ  االجتماعي   النفسي   اطب هيئة في يعمل
 .معالجة تربوية وطبيبة اجتماعيين وتربويين موظفين مع باالشتراك والشباب، لألطفال

 .مجانية المشورة .الكتمان بواجب الموظفون يلتزم
 

لة معلوماتٌ    الرابط على تجدونها اتصال وبيانات مفصَّ

http://www.wolfsburg.de/newsroom/2015/02/12/19/27/sozialpsychiatrischerdienst 

 
 

 17و 6عام، بينما األطفال بين يجب على البالغين الذهاب إلى طبيب األسنان مرًة واحدًة على األقل في ال
  .حتى وإن لم تكن هناك شكاوى –عاًما فيجب عليهم الذهاب مرتين في العام 

 ).يمكن أن ترتفع العالوة المالية، عندما ُتثبت فحوصات األسنان المنتظمة )كراسة الزيادات

م لألطفال والشباب من  مجانية. وهي تشتمل إلى  سنة في عيادة طبيب األسنان وقاية فردية 18إلى  6ُتقدَّ
جانب التنظيف الدقيق لألسنان، على معلوماٍت حول الغسل الصحيح لألسنان بالفلوريد. ومن أجل الوقاية 

 .من التسوس ُتختم الضروس المتبقية لألطفال فضالً عما سبق

خاصة للفم، وعلى القدر نفسه من األهمية الذي يكون للزيارات المنتظمة لطبيب األسنان تكون النظافة ال
 وبخاصة التنظيف المنتظم لألسنان. ويقدم لكم طبيبكم لألسنان معلوماٍت حول العناية السليمة باألسنان.

 

 طبيب األسنان
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  BERATUNGSSTELLEN  
 
donum vitae Wolfsburg 
staatlich anerkannte Schwangeren und Schwangerenkonfliktberatungsstelle 
für geflüchtete Frauen  
(Daniela Opitz opitz@donumvitae.org) 
Goethestr. 54  
38440 Wolfsburg 
Tel. 0 53 61-2 72 98 94 
Email: wolfsburg@donumvitae.org 

http://wolfsburg.donumvitae.org/Wir_sind_donum_vitae_Wolfsburg_Schwangerenberatung 

 
Diakonisches Werk des Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen 
Kirchenkreissozialarbeit Süd 
Flüchtlingshilfe  
Alexandra Fastnacht 
Jenaer Straße 39 B  
38444 Wolfsburg-Westhagen 
Tel.: 05361 8918141  

Email: fluechtlingsarbeit.wolfsburg@evlka.de 

http://www.kirche-wolfsburg-wittingen.de/dienste/diakonie/kirchenkreissozialarbeit_sued 

 
Stadt Wolfsburg - Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit 
Beauftragte für die Belange behinderter Menschen 
Susanne Deimel 
Porschestraße 49  
38440 Wolfsburg 
Tel. 05361 28-2908 

Email: susanne.deimel@stadt.wolfsburg.de 

http://www.wolfsburg.de/leben/sozialesgesundheit/behinderung 

 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Evangelischen Kirche 
Laagbergstr. 50 
38440 Wolfsburg 
Tel: 05361  13162 
Email: lebensberatung@wolfsburg.de 

http://www.lebensberatung-wolfsburg.de/index.html 
 
Stadt Wolfsburg – Gesundheitsamt 
HIV- Sprechstunde (Test und Beratung) 
Rosenweg 1a  
38446 Wolfsburg 
Tel. 05361 28-2020 

Email: gesundheitsamt@stadt.wolfsburg.de 

http://ww.wolfsburg.de/leben/sozialesgesundheit/gesundheit 
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  BERATUNGSSTELLEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aids-Hilfe Wolfsburg e.V.    
Kleiststraße 13 
38440 Wolfsburg 
Tel. 05361 1 33 32 

Email: aids-hilfe@wolfsburg.de 

http://www.aidshilfe-wolfsburg.de/ 
 
AWO-Familienberatungszentrum Wolfsburg  
Beratung zu Familienplanung, Schwangerschaft, 
Geburt, Säuglings- und Kleinkindberatung 
Bebelstraße 9  
38440 Wolfsburg  
Tel. 0 53 61 2 75 93 13  

Email: fbz@awo-bs.de 

 

Caritas Wolfsburg e.V. 
Beratungsstelle für Schwangere und Familien 
Antonius-Hollling-Weg 8 
38440 Wolfsburg 
Tel. 05361 89009-20 

Email: schwangerenberatung@caritas-wolfsburg.de 

 
Diakonisches Werk Wolfsburg e.V. 
Suchtberatungsstelle 
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention 
Nordsteimker Straße 3 
38446  Wolfsburg 
Tel. 05361 501 1800 

suchtberatung@diakonie-wolfsburg.de 

 
Dialog e.V.  
Fachstelle bei häuslicher Gewalt  
Fachberatung bei sexuellem Missbrauch für Frauen und Männer 
Mädchentreff – Rote Zora 
Goethestraße 59  
38440 Wolfsburg  
Tel. 05361 8912300 

Email: dialog@wolfsburg.de 

http://www.dialog-wolfsburg.de/ 
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  BERATUNGSSTELLEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ehe-, Familien- u. Lebensberatung der Kath. Kirche 
Kleiststr. 27 
38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 25325 
 
Ev. Familienbildungsstätte (Fabi) 
Im Haus der Kirche 
An der Christuskirche 3a 
38440 Wolfsburg 
Tel. 05361 89333-10 

Email:   info@fabi-wolfsburg.de 

www.fabi-wolfsburg.de 

 
pro familia Schwangerenberatung  
Stormhof 2 
38440 Wolfsburg  
Tel. 05361 25457 

Email: wolfsburg@profamilia.de 

 
Stadt Wolfsburg, Abteilung Prävention 
Koordination Frühe Hilfen, Koordination Familienbegleitung, 
Babybesuchsdienst und Elternschule 
Birte Neitzel 
Neuhäuser Straße 9, 38448 Wolfsburg 
Tel. 05363 81303630  
Mobil: 0151 54648107 

Email: birte.neitzel@stadt.wolfsburg.de 

www.wolfsburg.de/fruehehilfen 
 
Jugend- und Drogenberatung Wolfsburg  
Lessingstr. 27 
38440 Wolfsburg  
Tel. 0 53 61 27 90 0 

Email: info@drogenberatung-wolfsburg.de 

http://www.drogenberatung-wolfsburg.de/kontakt 
 
Stadt Wolfsburg -Sozialpsychiatrischer Dienst 
Rosenweg 1a 
38446 Wolfsburg 
Tel. 05361 28-2040 

Email: sozialpsychiatrischerdienst@stadt.wolfsburg.de 
http://www.wolfsburg.de/newsroom/2015/02/12/19/27/sozialpsychiatrischer-dienst  
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Quellennachweis 
  

 Hygienetipps  
Mit freundlicher Genehmigung und Unterstützung der  
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
Maarweg 149-161  
50825 Köln 
Weitere Abbildungen zu beispielsweise Übertragungswegen und Hygienetipps  
finden Sie auch im BZgA-Angebot unter 

http://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken/ 

 

 Formularmuster – Wolfsburger Arztpraxis 
 

 Bilder https://pixabay.com/de/ 
 

 Textquellen 
„Ratgeber Gesundheit für Asylsuchende in Deutschland„ 
Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.)  
Task Force Migration und Gesundheit 
Referat Z24 „Migration, Integration, Demografie und Gesundheit“ 
11055 Berlin 
Stand Februar 2016 (2. Auflage)  
  

 „Gesundheitswegweiser  -  
Migrantinnen und Migranten im Landkreis Darmstadt-Dieburg“ 
Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg (Hrsg.) 
Interkulturelles Büro 
Jägertorstraße 207 
64289 Darmstadt 
und 
Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg 
Krankenhausstraße 11 
64823 Groß-Umstadt 
Stand November 2014 
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