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برگه راھنما برای پناھجويان در خصوص معاينات پزشکی توسط ادارات
بھداشت عمومی
شما بعنوان يک پناھجو در ايالت فری ساکسونی وارد شده ايد و بايست از نظر پزشکی توسط اداره بھداشت
عمومی مسئول معاينه شويد .با بررسی بيماريھای واگيردار با سرعت ممکن ،آنھا بايست تشخيص داده و درمان
شوند و در مقابل انتشار آن بايست اقدام شود .بنابراين تحقيق در وھله اول عالقه خود شما ،اما نيز عالقه افرادی
که با شما در يک جامعه اقامتی زندگی می کنند را می طلبد .اين بررسی شامل يک معاينه جسمی عمومی ) تا
حدودی که برای تشخيص يک بيماری واگيردار ضروری باشد( ،اشعه ايکس از سينه )از  15ساله ھا( يا يک
آزمايش پوستی بخاطر سل در کودکان حداکثر تا پانزدھم روز تولد و در زنان حامله بعالوه ،آنھايی که شامل
 13ساله ھا ھستند با يک آزمايش خون بخاطر ھپاتيت ای و بی ) يرقان واگيردار ( ھمچنين ايمنی سرخک،
اريون ،سرخچه و آبله مرغان خواھد بود .وقتی که بيماری مشکوک می شود ،يک آزمايش مدفوع در مورد
بيماريزای ) پاتوژن ( عفونت ھای روده ايی انجام می شود.
اگر پزشک اداره بھداشت عالئمی از بيماری ديگر بيابد ،ممکن است آزمايشات بيشتری ترتيب بدھد .بعد از
تکميل آزمايشات ،يک گواھی نامه پزشکی برای شما صادر می شود .اگر از گسترش يک بيماری واگيردار يا
عالئم بيماری که وجود دارد جلوگيری شود و نياز به درمان داشته باشد ،ضروری است و اداره بھداشت نتايج
تحقيقات را به مراجع ديگر منتقل خواھد کرد .در موارد ديگر ،اگر شما از موضوع رضايت داريد نتايج
تحقيقات فقط به آژانس ھای ديگر ارسال می شود.
برای اطالعات بيشتر در خصوص مراقبت پزشکی از پناھجويان ،آنھا در اداره ثبت خارجی ھای مرکزی در
دسترس می باشد و اينکه بعدھا مسئول اداره بھداشت عمومی شما است.
از شما خواسته می شود فرم شرح حال را پر کنيد ) سئواالتی در خصوص تاريخچه پزشکی ( و دست شما داده
و آن را به پزشک اداره بھداشت تحويل می دھيد يعنی کسی که اين تحقيق را ھدايت خواھد کرد.
لطفا پرسشنامه را برای ھر يکی از بچه ھايتان پر کنيد.
يک جلسه مشاوره در خصوص اچ آی وی ) ويروس ايدز(  /ايدز ،ھپاتيت سی و ساير عفونت ھای منتقل شده
از طيق جنسی و ھمچنين متناسب با آزمايشات آزمايشگاه ممکن است توسط اداره بھداشت عمومی محلی کارآمد
که خارج از آزمايش اوليه می باشد ارائه می شود وقتی که ضروری باشد.
اگر شما ريسک داشته باشيد که در گذشته با ھمين بيماری زا مبتال شده ايد يا اگر با عالئمی که در گذشته شرح
داده شد تجربه داشته باشيد آن مفيد می باشد .اين بررسی ھا کال داوطلبانه است و تنھا با رضايت شما انجام می
شود .نتايج آزمايش شما بطور محرمانه درمان می شود.

اطالعات در مورد بيماریاچ آی وی ) ويروس ايدز ( /ايدز
ايدز نام گذاری شده به بيماری ضعف ايمنی بدن می باشد که در نتيجه عفونت با ويروس ضعف ايمنی بدن
انسان ) اچ آی وی ( اتفاق می افتد .ويروس ضعف ايمنی بدن انسان ) اچ آی وی ( مخصوصا سلول ھای ايمنی
در بدن مبتال و از بين می برند .چند ھفته بعد از ابتال به اچ آی وی ،ابتدا عالئم آنفوالنزا مانندی نظير طب و
درد مفصلی اتفاق می افتد .دوره بيشتر ابتال به اچ آی وی بيشتر فردی است .بخاطر افزايش آسيب به سيستم
ايمنی بدن ممکن است سرانجام منجر به عفونت ھای جدی با بيماری زا ) پاتوژن ( شود که می تواند به يک
سيستم ايمنی سالم آسيب وارد نمايد و ھمچنين سرطان نادر و بيماريھای جدی از سيستم عصبی مرکزی باعث
شود.

ھپاتيت سی
ابتال به ويروس ھپاتيت سی ) اچ سی وی ( اغلب پنھانی باقی می ماند .با وجود اين شخص مبتال به ويروس
آلوده می باشد .اگر عالئم ظاھر شد عالئمی نظير کمبود اشتھاء ،خستگی ،درد مفصل و ماھيچه ،درد فوقانی
شکم ،تھوع ،استفراغ و طب ماليم اتفاق می افتد .بعالوه پوست اضافی و ملتحمه چشم زرد رنگ می شود.
درمان نادر از بيماری ويروس ھپاتيت سی ) اچ وی سی ( خودش است.در سه چھارم از تمام موارد ،دوره
مزمن است .بعد از چند سال سپس آسيب کبدی بطور جدی می تواند اتفاق بيفتد.

سيفليس ) کوفت (
سيفليس ) سيفليس ھمچنين ناميده می شود ( يک دنيای مشترک بيماری واگيردارمی باشد .سيفليس از طريق يک
باکتری مارپيچی ميکروسکپی سبب می شود .بيماری سيفليس در چندين مرحله شروع می شود .عالئم آن بسيار
متفاوت و مبھم می باشد .ممکن است حدود سه ھفته بعد از ابتال در نقطه ورود بيماری زا ) پاتوژن ( ) به
عنوان مثال اندامھای جنسی ( از تاول ھا و زخم ھای بعدی وجود داشته باشد که بدون درد ھستند و خودبه خود
بھبود می يابند .عفونت وجود دارد اما لزوما غالب نمی شود و می تواند تبديل به يک فرايند مزمن شود .سراسر
بدن سپس حساسيت ھای پوستی و ورم غدد لنفاوی ممکن است اتفاق بيفتد .چندين سال بعد عفونت ممکن است
اتفاق بيفتد معموال آسيب ھای دائمی به اندام ھای گوناگونی نظير قلب ،شريان بزرگ ) شاھرگ ( ،کبد،
استخوان ھا و سيستم ھای عصبی وارد می نمايد.
.اگر سيفليس در طول دوره حاملگی حاصل شود ،باکتری می تواند باعث آسيب جدی به بچه متولد نشده شود

