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المریضحقوق
رقممعلوماتالطبیبوواجبات

اللغة"فھماأللمانیةباللغةالناطقینالمواطنینعلىالصعبمنیكونماغالبًا
تعرفھاالأواأللمانیةاللغةتعرفالكنتإذاصعوبةأكثراألمرسیكونالطبیة".

االختالفاتبسبباالتصالفيصعوباتھناكتكونقد،ذلكإلىباإلضافة.جیًدا
.عادةًالترجمةتكالیفالقانونيالصحيالتأمینیغطيالالثقافیة.

لسوء.الفردیینللمرضىالوقتمنالقلیلسوىًعمومالألطباءیُتاحال،ألمانیافي
بحقوقكإبالغكنودلذلك.للغایةمعقداأللمانيالصحیةالرعایةنظامفإن،الحظ

أیًضانشیر.أفضلبشكلاأللمانيالصحیةالرعایةنظامفھمیمكنكوكیفكمریض
.االتصالفيصعوباتوجودحالةفيالدعمإمكانیاتإلى

:التالیةباللغاتأیًضامتاحةالمعلوماتھذه
...،الروسیة،البولندیة،الفرنسیة،اإلنجلیزیة

جمیعدائًمانعنيفإننا،النصيفالمذكرصیغةاستخدمناأویليمافي"مریض"أو"دكتور"كتبناإذا
للقراءة.أسھلالنصیجعلھذامتنوع)./أنثى/(ذكراألجناس
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طبیبي؟ مع أتواصل كیف

فھم یكون فقد ، األلمانیة اللغة تفھم كنت إذا حتى
صعبًا. أمًرا العالج أو الطبیة المشورة

یوجد ما غالبًا الخصوص، وجھ على الكبرى المدن في
العثور یمكنك األم. لغتك یتحدثون معالجون أو أطباء

عبر ، المثال سبیل على ، ھذا على
h�ps://www.kbv.de/html/arztsuche.php.

عائلتي من الترجمة على مساعدة
یتحدث عائلتك في شخصواحد كان إذا رائعة میزة إنھا

جیًدا أناعتباركفيتضعأنیرجىلكن.األلمانیة
بعضترجمةفيعاطفیًایتأثرونقداألطفال

والمعرفةالمصطلحاتیمتلكونالقدأوالموضوعات
.الالزمةالطبیة

الترجمة في الفوریینالمترجمینقبلمنمساعدة
یكونسأویرافقكمترجمتعیینأیًضایمكنك،ذلكومع

.الفیدیوعبرالطبیبمعالمناقشةأثناءحاضًرا
الشفویةالترجمةتكالیفالصحيالتأمینیغطيال

بینالتكالیفتتراوحأنیمكن.بنفسكتدفعھاأنویجب
مادیا،مقتدرغیرنتكاإذا.الساعةفيیورو85و70

.خاصةشروطًافاطلب
التىحمعكمترجًماستحضرأنكمسبقًاالطبیبأخبر

.للموعدكافیًاوقتًاسیأخذوأنھاالنتظارإلىتضطر
أيذلكفيبما،الوقتطوالللمترجمتدفعأنیجب
.انتظاروقت
أیًضاالمھاجرینمؤسساتتقدم،الفردیةالحاالتفي

.النصوصترجمةفيطوعیةمساعدة

المستشفىفيالترجمةمساعدة
ماغالبًا،مستشفىالفيالداخلیینالمرضىرعایةأثناء
یتحدثالموظفینمنشخصتواجدفرصةھناكتكون
توافقكنتإذا،مجانًالكالترجمةفيللمساعدةلغتك
.ذلكعلى

األطباءوواجباتالمریضحقوق
فيأجنبي.بلدفيخاصة،حقوقكتعرفأنیجب
القانونفيالمریضحقوققانونھناكان،ألمانیا
ملخصیليفیما.2013فبرایرمنذ(BGB)المدني
:كمریضالرئیسیةلحقوقكموجز

األطباءاختیارحریة
عضًواكنتإذا.الخاصطبیبكاختیارفيالحقلدیك
علیكفیجب،القانونيالصحيالتأمینصندوقفي

الصحيالتأمینصندوققبلمنمرخصطبیباختیار
على،عناوینعلىالعثوریمكنكخاًصا).طبیبًا(ولیس
القانونيالصحيالتأمینأطباءرابطةفي،المثالسبیل

).(h�ps://www.kbv.de/html/arztsuche.php

العالج واجب
كان إذا مریض. كل الفریق طبیب یعالج أن یجب

أیًضایمكنھ،الثقةانكسرتإذاأوباألعباءمثقًالالطبیب
خطرھناككانإذا،الطوارئحالةفيالعالج.رفض
.طبیبأيیعالجكأنیجب،واألطرافالحیاةعلى

المواعید
قد كنت فیجب،الطبیبمكتبمعموعًداحددتإذا

فيإلغائھأوالموعدبھذااالحتفاظوالطبیبأنتعلیك
ساعة).24(األقلعلىواحدیومقبل،المناسبالوقت
على(قصیروقتفيالحضورعلىقادرغیركنتإذا

فيالعیادةأبلغ،مرض)أوحادثبسببالمثالسبیل
الطبیبمنكیطلبقد،ذلكخالفممكن.وقتأقرب
.اإللغاءرسوم

الطبیبتغییر
راض غیر كنت اختیاریمكنك،الطبیبعالجعنٍإذا

ناءأثاألطباءتغییرفيترغبكنتإذا.آخرطبیب
شركةإبالغعلیكیجب،(لألسنان)المستمرالعالج
لمإذاالعالجإنھاءأیًضاللطبیبیمكنالصحي.التأمین
متبادلة.ثقةھناكتكن

المستشفىاختیار
اختیار في حر أیًضا .قیودھناكلكن،المستشفىأنت

أوقریبمستشفىإلىالطبیبسیحیلك،عامةكقاعدة
عنبعیًدامستشفىاخترتإذامتخصصة.عیادةإلى

التكالیفتحملعلیكفسیتعین،مستشفىأقرب
حرخیاریوجدالبنفسك.السفر)تكالیف(مثلاإلضافیة
الطبیبقبلمنعالجكسیتم،المستشفىفيللطبیب
فيأحرارالخاصونالمرضى.الوقتذلكفيالمناوب
.طبیبھماختیار

العالجعقد
الطبي علیكیجبطبیبك.وبینبینكعقًداینشئالعالج

لكیدین.التسجیلعندبكالخاصةالتأمینبطاقةإبراز
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كمریضوأنت،علیھالمتفقبالعالجالمعالجأوالطبیب
تغطيالالصحيالتأمینشركةكانتإذابالدفعملزم

الحقوقمنالمزیدالعالجعقدعنینشأالتكالیف.
.لكلیكماوااللتزامات

دفععلیكفسیتعین،صحيتأمینلدیكیكنلمإذا
فيتوجد،ذلكومعخاص.بشكلالطبيالعالجتكالیف
الفحصتوفردعمأنظمةوالمجتمعاتالمدنبعض
اإلصابةأوالمرضحالةفيالطارئةوالرعایةاألولي

التبرعاتخاللمنالعروضھذهإدارةتتم.الحملأو
.تطوعيالعملوال

ملزمونألمانیافيالمقیموناألشخاص:انتباه
مراكزستنصحكصحي.تأمینغطاءعلىبالحصول
.الشأنبھذابناالخاصةاالستشارة

والتشخیصالمریضسوابق
الوقتیمنحكأنیجب.جیًداالطبیبیفحصكأنیجب

یجوزالالحالیة.والشكاوىالسابقةاألمراضلوصف
ذلككانإذاإالوالمرھقةالخطرةالفحوصاتإجراء

بالمخاطرإخطاركوتمللتشخیصللغایةضروریًا
.موافقتكومنحت

والمعاملةالعالج
العالج یتم أن المعرفةإلیھتوصلتماألحدثوفقًایجب

.ذلكعلىوالقدرةالطبیة

المشتركةوالتكالیفالخدمات
للطبیبیمكن،قانونًاعلیھمالمؤمنلألشخاصبالنسبة
تكونأنیجبأي،النقدیةبالمزایایسمىماتقدیمفقط

ومناسبةوكافیةالطبیةالناحیةمنضروریةالمزایا
واقتصادیة.

تدفع أن الخدماتمنالعدیدمقابلإضافیًامبلًغاعلیك
لألدویةالمثالسبیلعلى،یورو10و5بینماعادةً

یورو10أوالنقلوتكالیفوالمساعداتوالعالجات
اإلضافیةالمدفوعاتھذهدفعیجب.المستشفىفيیًایوم
٪2أي(الفرديتحملالحدوھو،معینمبلغحتىفقط
بإیصاالتاحتفظلذاالسنویة).أرباحكإجماليمن

اإلضافیة.المدفوعات
الدخلذويمنعلیھمللمؤمنخاصةأحكامھناك

.المنخفض

توضیح
یخبرك أن وأثناءلقبمفھومةبطریقةالطبیبیجب

التشخیصعلىخاصبشكلینطبقوھذاالعالج.
الضروریةوالتدابیروالعالجالمحتملالصحيوالتطور

المخاطرعلىأیًضاینطبقوھذا.وبعدهالعالجأثناء
لألدویة.المحتملةالجانبیةواآلثار
كانإذاالممكنةالبدائلإلىیشیرأنالطبیبعلىیجب
مخاطرأوضغوطإلىرقطعدةتؤديأنالممكنمن
.للشفاءتماًمامختلفةفرصأو
التأمینیغطیھالنالعالجتكالیفأنالطبیبعلمإذا

كتابیًاإبالغكعلیھفیجب،بالكاملبكالخاصالصحي
.العالجبدءقبلالمتوقعةبالتكالیف

ثانيطبیبرأي
یمكنك،العالجبشأنقراراتخاذالضروريمنكانإذا

بالنسبة.آخرطبیبمنآخررأيعلىالحصولأیًضا
زرع(مثللھاالتخطیطیمكنالتيالعملیاتلبعض
فيقانونيحقھناك،اصطناعي)ركبةمفصل

.ثانطبیبرأيعلىالحصول

موافقة
عندما علىموافقتكوتعطيالطبیبتفسیراتتفھمفقط
أخبرهالعالج.یبدأأنللطبیبیجوز،الطبيالعالج
.شیئًاتفھمالكنتإذاالفورعلى

المسبقةالمریضتوجیھات
فيطوعيمكتوببیانعنعبارةالمسبقةالتوجیھات

بنفسكالموافقةعلىمامرحلةفيقدرتكعدمحالة
ھذهفيخطیر).مرضبسببالمثالسبیلعلى(

إجراءیجبكانإذاماتحدیدیمكنك،التعلیمات
.الأممعینةطبیةإجراءاتأوعالجاتأوفحوصات

توثیق
على األساسیةالخطواتجمیعكتابةالطبیبیجب
بھذهاالحتفاظعلیكیجبالعالج.مواعیدوجمیعللعالج

.سنواتعشرلمدةالمستندات

المرضىسجالتعلىالحصول
مقابلغالبًاكنسخالمستنداتھذهعلىالحصولیمكنك
حاالتفيإالنسخالأوالفحصرفضیمكنالرسوم.

مھمة"عالجیةأسباب"معتتعارضكانتإذااستثنائیة:
.ثالثة"أطراف"حقوقأو

السریة
الممرضات(الصحیینالمھنیینمنغیرھمأواألطباء

یخضعون...)النفسیینوالمعالجینوالممرضات
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على أیًضا السریة على الحفاظ واجب ینطبق للسریة.
السریة من طبیبك إعفاء یمكن ، ذلك ومع كاألقارب.

.رسميبتوكیل
السریةعلىالحفاظفيالطبیبعلىواجبأیًضاھناك
التنظیمولكن،القصروالشباباألطفالوالديتجاه
علىیجب،ذلكومع.المبدأحیثمنمعقدالدقیق
والديتجاهالطبیةالسریةمراعاةأیًضااألطباء
.عاًما15عنأعمارھمتزیدالذینالمرضى

الفردیة(IGeL)الصحیةالخدمات
IGeLالنفسيوالعالجاألسنانتخصطبیةخدماتھي
لیستفھيألنفسھم.دفعھاًعموماالمرضىعلىیتعین
التأمینشركاتتقدمھاالتيالخدماتنطاقمنجزًءا

األمورھذهمناقشةالطبیبعلىیجبالقانوني.الصحي
.كتابةًالموافقةعلىالحصولوالعالجبدءقبلمعك

أخرىأسئلة
إذا،لكبالنسبةواضحغیریزالالشيءھناككانإذا
الشكاوىمناقشةفيترغبأوأسئلةأيلدیككان

یمكنك.بنااالتصالیرجى،مستشفىأوبطبیبالمتعلقة
ألمانیافيالمرضىاستشاراتمراكزعناوینمعرفة
.میونیخفيمكتبنامن

والنصائحالمعلوماتالمرضىاستشاراتمراكزتقدم
معالتعاملیتم.الخبراتوتبادلالشكوىوخیارات

دونالمشورةیطلبونالذینأولئكمنالمعلوماتجمیع
محایدةالمرضىإرشادمراكز.ھویتھمعنالكشف
.المریضلصالحوتعمل،ومستقلة

المعلوماتخیاراتمنالمزید
مجموعةألعضاءالمشورةزمراكعلىالتعرفیمكنك
فيالمرضىلمراكزالفیدرالیةالعمل
(BAGP)المرضىلمراكزالفیدرالیةالرابطةمكتب

Astallerstr. میونیخ14،80339
089/76755131:ھاتف
089/7250474:فاكس

الدوام ظھرا12منالخمیسالثالثاء:ساعات
www.bagp.deاإللكترونيالموقععبرأو

2022أكتوبر:المعلوماتھذهتحدیثتم


