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منشور بخصوص طالبي اللجوء
حول الفحص الطبي عن طريق مكاتب الصحة
أنت طالب لجوء في والية ساكسونيا ويتم فحصك طبيا ً من مكتب الصحة المختص .يراد عن طريق ھذا الفحص التعرف
بأسرع طريقة ممكنة على األمراض المعدية وعالجھا والقيام باإلجراءات الالزمة لمنع انتشارھا .ويھدف ھذا الفحص
بالدرجة األولى تحقيق مصلحتك وكذلك مصلحة اآلخرين الذين يسكنون معك في مكان واحد.
يشمل الفحص فحصا ً طبيا ً عاما ً )طالما كان ھذا ضروريا ً للتعرف على المرض المعدي( وعمل أشعة سينية للتعرف على
القفص الصدري )بداية من سن  15عاما ً( ،فضالً عن فحص البشرة للتعرف على مرض السل ال قدر ﷲ لدى األطفال حتى
سن  15عاما ً وكذلك لدى الحوامل ،فضال عن إجراء فحص للدم بداية من سن  13عاما ً للتعرف على وجود االلتھاب الكبدي
 Aو ) Bاليرقان المعدي( وكذلك لمعرفة المناعة ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية والجدري المائي .وفي حال
االشتباه بوجود المرض يتم فحص البراز لمعرفة السبب في االلتھابات المعوية.
وفي حال اكتشاف الطبيب بمكتب الصحة أسبابا ً أخرى ألمراض أخرى يمكن طلب إجراء المزيد من الفحوصات الطبية.
وبعد انتھاء الفحوصات يتم استخراج إفادة طبية لك.
وعند وجود ضرورة لمنع انتشار مرض مع ٍد أو وجود ما يشير إلى وجود مرض يستدعي العالج لديك فسوف يقوم مكتب
الصحة بإعادة إرسال نتائج الفحص إلى الجھات المعنية األخرى.
وفي الحاالت األخرى لن يتم إعادة إرسال نتائج الفحص إلى الجھات المعنية األخرى إال في حال موافقتك على ھذا.
تحصل على المزيد من المعلومات حول الرعاية الطبية للباحثين عن اللجوء في المركز الرئيسي لمؤسسة شئون األجانب
ومكتب الصحة المختص بك الحقا ً.
ومطلوب منك القيام بتعبئة بيانات استمارة التاريخ المرضي )أسئلة حول تاريخ المرض( التي يتم تسليمھا لك يدويا ً وتسليمھا
لطبيب مكتب الصحة الذي سوف يقوم بالفحوصات.
نرجو القيام بتعبئة بيانات استبيان لكل طفل من أطفالك.
يمكن تقديم استشارة لك بخصوص مرض اإليدز/نقص المناعة وفيروس  Cوغيرھا من األمراض المعدية التي تنتقل عن
طريق االتصال الجنسي فضال عن االختبارات المعملية األخرى التي تقع خارج نطاق الفحص األولي وذلك عن طريق
مكتب الصحة المحلي المختص إذا لزم األمر .ويكون ھذا مھما ً في حال وجود خطر اإلصابة بالعدوى بھذه األمراض في
الماضي أو في حال كون عالمات ھذه األمراض المذكورة قد ظھرت لديك من قبل .ھذه الفحوصات ھي اختيارية تماما ً وال
تتم إال بعد موافقتك .وسوف يتم طبعا ً التعامل مع نتائج الفحوصات الطبية بسرية وأمانة.

تنبيھات بخصوص أمراض أخرى
عدوى اإليدز/نقص المناعة
ً
اإليدز ھي اسم لمرض نقص المناعة والذي يظھر بسبب مرض إضعاف المناعة المعروف اختصارا بالحروف ).(HIV
يقوم فيروس إضعاف المناعة ) (HIVبإصابة وتدمير خاليا الحماية في الجسم.
بعد العدوى بالفيروس ) (HIVبأسابيع قليلة يمكن أن تظھر في البداية شكوى مثل اإلصابة بالحمى عبر ارتفاع حرارة
الجسم وآالم في المفاصل .ثم تسير العدوى بفيروس  HIVبشكل مختلف حسب كل حالة .يمكن أن تحدث بسبب تضرر
نظام حماية المناعة عدوى بأمراض خطيرة في النھاية ال يمكن لجھاز المناعة السيطرة عليھا ومقاومتھا وقد يؤدي إلى
اإلصابة ال قدر ﷲ بأمراض سرطان نادرة وغيرھا من المراض الخطيرة في النظام العصبي المركزي.
فيروس االلتھاب الكبدي C
ً
تظل العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب المعروف باسم فيروس سي ) (HCVغير ملحوظة غالبا .ومع ذلك يبقى
اإلنسان الذي يحمل الفيروس معديا ً لغيره .في حال وجود عالمات المرض فإنه تظھر أعارض مثل فقدان الشھية والضعف
وآالم في العضالت والمفاصل وآالم في البطن العلوي والغثيان والقيء وحمى خفيفة .باإلضافة إلى ذلك تصبح البشرة
وملتحمة العين صفراء اللون .ونادراً ما يتم شفاء فيروس  HCVمن تلقاء ذاته .ففي ثالثة من كل أربع حاالت يصبح
تطور المرض مزمنا ً .وبعد مرور بضعة أعوام يؤدي ھذا إال تلف كبير بالكبد.
الزھري
ً
الزھري )المعروف علميا باسم  (Luesھو مرض معدي منتشر في العالم كله .يظھر الزھري بسبب بكتريا حلزونية
مجھرية .ويمر اإلصابة بالزھري بمراحل عديدة .وتبدو أعراض المرض مختلفة ومتنوعة تماما ً.
فيمكن مثالً أن تتكون بعد حوالي  3أسابيع من العدوى كرات صغيرة في أماكن اإلصابة )مثل األعضاء التناسلية( وبعدھا
قرحات تظھر بدون ألم في البداية تم تشفى تلقائيا ً .ولكن ھذا ال يعني ھزيمة العدوى بالضرورة ألن األمر قد يتطور ليصبح
مرضا ً مزمنا ً .ويمكن أن يظھر بالجسم كله طفح جلدي وتضخم بالغدد اللمفية .وبعد مرور سنوات طويلة من العدوى يمكن
أن يصل األمر إلى حدوث مشاكل صحية بالعديد من أعضاء الجسم مثل القلب والشريان األورطي والكبد والعظام والجھاز
العصبي.
وفي حال حدوث الزھري أثناء الحمل فيمكن أن تؤدي ھذه البكتريا إلى حدوث مشاكل كبيرة للجنين.

