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التأمين الصحي للباحثين عن اللجوء في ألمانيا
ال خيضع الالجئون عادة إىل مظلة التأمني الصحي عند قدومهم إىل أملانيا .حىت مع احلصول على السماح باإلقامة أو اإلقامة
املؤقتة ال ميكن لالجئني الدخول مباشرة وبشكل غري حمدود إىل نظام التأمني الصحي االقتصادي .فال ميكن املطالبة جبميع
اخلدمات اليت حيصل عليها املواطنون األملان أيضاً إال بعد إقامة تدوم ألربع سنوات يف أملانيا .مت تنظيم الرعاية الصحية يف قانون
تقدمي اخلدمات للمتقدمني للحصول على اللجوء (املادة  4من القانون  AsylbLGواملادة  6من القانون  .)AsylbLGوبناء
عليه ميكن للحاصلني على إذن إقامة مؤقتة او الباحثني عن اللجوء من احلاصلني على موافقة باإلقامة أو يف حالة جلوء طلب
اخلدمات التالية يف السنوات األربع األوىل.

•
•
•
•

الرعاية الصحية ،املساعدة الطبية (لألسنان) أو غري ذلك من اخلدمات الالزمة بالنسبة لألمراض احلادة أو املؤملة
أو اليت تتطلب العالج لكوهنا حادة
استبدال األسنان طاملا أن هذا ضروري بشكل فوري ومباشر
اخلدمات املقدمة يف إطار احلمل والوالدة :اخلدمات الطبية لدى الطبيب ويف املستشفى ،ومجيع الفحوصات الوقائية
لألم والطفل ،واملساعدة اليت تقدمها مساعدة األم ( )Hebammeوالدوية واملواد الشفائية.
"غريها" من اخلدمات الطبية اليت "ال غىن عنها لتأمني الصحة" ،مثل :التكاليف اإلضافية لتغذية خاصة عند وجود
أمراض معينة ،وإجراءات إعادة التأهيل والعالج النفسي.

بالنسبة لألشخاص غري احلاملني ألوراق إقامة سارية ( )Sans Papiersفال حيق هلم طلب خدمات التأمني الصحي .استثناء:
العالج احلتمي يف حالة الطواريء اليت يتوجب القيام هبا باملستشفى .وهنا يطبق الصمت اإللزامي من جهة األطباء مما يعين أنه ال
يسمح باإلبالغ عن حمل إقامة املعين باألمر.

طلب بطاقة صحية
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قائمة املراجعة الصحية
حيصل على اخلدمات الطبية
من يرغب يف احلصول على اخلدمات الطبية يف أملانيا باعتباره إنسانا يف حالة جلوء يف السنوات األربع األوىل إلقامته ميكنه الذهاب
بسهولة إىل الطبيب .يف أغلب احلاالت يتعني على املقصود احلصول على ما يعرف باسم البطاقة الصحية من مكتب الشئون
اإلجتماعية املختص .من املفيد عدم الذهاب إىل هذا املوعد دون االستعداد له .ميكن يف أحسن احلاالت االستعداد كما يلي:
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هتیه استشهادنامه و یا گواهی ،مثال یک گواهی از طرف مدرسه که کودک نیاز به مسعک دارد.
حاول مجع براهيم واضحة عن عمليات عالجك ،كأن يكون عدم استبدال األسنان لديك قد يؤدي مثالً
إىل سوء حالتك الصحية (عالج اللم ضروري ،األسنان األخرى تتأمل اخل).
إذا مت رفض الطلب قم بتقدمي معارضة عليه .يف هذا احلالة سيتم فحص طلبك ثانية.
إذا مل تكن متأكداً توجه إىل اخلرباء املختصني .وتعترب رابطات الالجئني مكاناً جيداً هبذا اخلصوص.

التأمين الصحي بعد أربع سنوات من الحصول على الخدمات سال
إذا مت احلصول على خدمات ملدة أربع سنوات وفقاً لقانون تقدمي اخلدمات للمتقدمني للحصول على اللجوء يصبح من حق
اإلنسان املوجود يف حالة جلوء طلب اخلدمات املقدمة وفقاً للمادة رقم  2من قانون اللجوء ( .)AsylbLGوهذا يعين :يتاح
للمعنيني مجيع اخلدمات الصحية اليت يقدمها التأمني الصحي احلكومي للمواطنني األملان وبنفس احلجم .وحيصل املعنيون على
بطاقة تأمني صحي ( )egKوميكن الذهاب إىل الطبيب مباشرة .وتقوم الشئون اإلجتماعية بتحمل طلب بطاقة التأمني الصحي
ودفع التكاليف نظري اخلدمات املقدمة.
تنويه :ال ميكن احلصول على خدمات الرعاية الصحية بسهولة .فيجب موافقة الشئون اإلجتماعية على هذه اخلدمات أوال.
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املزيد من املعلومات حول التأمني الصحي والرعاية الصحية
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