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األطباء الدنماركّيون 
والمستشفيات الدنماركية

واجب السرّية التامة 
يجب على كل المعلومات التي تعطيها لطبيب 
العائلة أو العاملين في المستشفى أن تبقى 

سرية بحيث ال تصل إلى اشخاص آخرين – حتى 
لو كان هذا الشخص هو زوجك/زوجتك، أو 

أبناءك أو أي فرد من أفراد العائلة. يسّمى هذا 
بواجب السّرية التامة. أنت فقط من يقرر من 
يمكنه اإلّطالع على حالتك المرضية. يجب أن 

تجيب بالقبول )نعم( بأن يّطلع أشخاص آخرين 
على معلومات عن حالتك المرضية. هذا يعني 

أنه بإمكانك وبكل ثقة و طمأنينة، أن تخبر 
األطّباء والممرضات عن نفسك وعن حالتك 

المرضية.

يمكنك الحصول هنا على 
معلومات عن األطباء الدنماركيين 

والمستشفيات الدنماركية. كما 
يمكنك أن تقرأ عن، إلى أين يمكنك 

الذهاب إذا كنت مريضا، واألماكن 
التي يمكنك إجراء فحوصات طبية 

فيها. تستطيع هنا أيضا أن تقرأ عن 
الفحوصات الطبية التي بامكانها 

أن تساعدك وتساعد عائلتك على 
التعافي.

البطاقة الصحّية )بطاقة التأمين الصحي(
تصدر البلدية بطاقة صحية )بطاقة تأمين صّحي( 
لجميع األشخاص الذين يعيشون في الدنمارك 

بشكل دائم. بإمكان جميع حاملي البطاقة 
الصحّية ) بطاقة التأمين الصحّي( تلّقي اي عالج 
من قبل األطّباء او في المستشفيات. يجب أن 
تظهر البطاقة الصحّية )بطاقة التأمين الصحي( 
في كل مّرة تراجع فيها الطبيب أو تذهب فيها 
إلى المستشفى. إن كل من زيارة الطبيب أو 

الكشف الطبي مجاني في أغلب األحيان.
 

لدى جميع األشخاص الذين يعيشون في 
الدنمارك الحق في تلّقي العالج المجاني 

في حالة المرض. كما يحق للزائرين من 
بلدان اخرى أن يتلّقوا العالج المجاني 

في المستشفى أيضا. 

تم إعداد هذه المادة اإلعالمية بناءا على كتّيب 
بعنوان »نظام الرعاية الصحّية الدنماركي« الصادر 

عن مديرية الصّحة العامة ومؤسسة مكافحة أمراض 
السرطان للمغتربين. وقد تم إعداد هذه المادة 

ضمن إطار مشروع بحثي بعنوان »التدّخالت من 
أجل أسلوب الحياة الصحّية المستديمة للمغتربين/ 

 Towards Sustanaible Healthy Lifestyles 
»Interventions for Migrants (SULIM) 
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المترجم
من المهم جدا أن يفهم كّل من الطبيب 

والعاملين في المستشفى ما تود قوله. فإذا 
كان هناك مشكلة تتعّلق باللغة، بإمكان العاملين 

إستدعاء مترجم لهذا الغرض. إنها من مهمة 
العاملين القيام بذلك. 

إذا كنت بحاجة إلى مترجم عند الطبيب، أو القابلة 
القانونية، أو ممرضة األطفال، عليك ذكر ذلك 
عند حجز موعد للمعاينة. لست انت المسؤول 

عن تغطية أجر المترجم.

طبيبك العائلي
إذا كنت تعيش بصفة دائمة في الدنمارك، 

بإمكانك حينها أن تختار الطبيب العائلي الذي 
تريد. بمقدورك اإلتصال أو الذهاب إلى الطبيب 

عندما تكون مريضا. بإمكان الطبيب أن يعطيك 
اللقاحات الالزمة، كما يمكنه أيضا أن يرشد 

النساء في موضوع كيفية اإلمتناع عن إنجاب 
المزيد من األطفال. وإذا كانت لديك مشكلة 

تتعّلق بزيادة الوزن، أو بالتدخين المفرط، يمكنك 
دائما التحدث عن أّي من هذه المشاكل مع 

طبيب العائلة.  
قد تتفاجأ احيانا من أمر معين قد يسألك عنه 

الطببيب. ويعود السبب إلى رغبة الطبيب بأن 
تفكر شخصيا بما تود فعله لتجّنب المرض. 

بإمكانك على سبيل المثال تناول كمية قليلة من 
السكر ومزاولة المزيد من اللياقة/الحركة البدنية. 

من المهم أن تحافظ جيدا على جسدك.
 

يعطيك الطبيب دائما العالج والدواء الذي 
تحتاجه.

كثير من األشخاص لديهم نفس الطبيب العائلي 
لسنوات عديدة. وهذا أمر جيد، ألنه بهذه 

الطريقة يستطيع الطبيب العائلي أن يتعّرف 
عليك وعلى عائلتك بطريقة أعمق. يتذكر الطبيب 

جميع حاالت المرض في العائلة أيضا.

لدى طبيبك العائلي معرفة بجميع أنواع 
األمراض العامة. الطبيب العائلي متخصص 

باألمراض العاّمة. لهذا السبب فهو بمقدوره 
أن يساعدك في أغلب الحاالت المرضية، التي 
تعاني منها، وإعطائك العالج والدواء المناسب 

لذلك. 
وفي بعض األحيان يقوم الطبيب بتحويلك 

إلى طبيب آخر متخصص أو إلى المستشفى. 
فتذهب أنت إلى هناك ليتم فحصك وربما 

تلقي الدواء والعالج أيضا.

تجد اسم الطبيب وعنوانه ورقم هاتفه على 
البطاقة الصحية )بطاقة التأمين الصحي(. تفتح 
العديد من العيادات الطبية أبوابها بين الساعة 
08.00 و الساعة 16.00، كما تفتح مساءا أيضا 
مرة واحدة في االسبوع. يمكنك دائما اإلتصال 
بطبيبك العائلي للتكّلم معه بين الساعة 08.00 

والساعة 09.00 صباحا.

يجب عليك دائما اإلتصال لحجز موعد 
عند طبيبك العائلي. ال يمكنك الذهاب 
إلى هناك بدون موعد مسبق. تذّكر بأن 

تتصل بالطبيب لتخبره عن عدم قدرتك 
على المجيئ في الوقت المحدد، إذا 

تعّذرعليك ذلك. 

عندما تنتقل إلى عنوان آخر، يمكنك 
الحصول على طبيب عائلي جديد مجانا. 

وبمقدورك تغيير الطبيب إذا أردت، ولكن 
سيكلفك ذلك مبلغا من المال قدره 150 

كرون دنماركي. إقرأ المزيد على صفحة 
 .www.borger.dk

المترجمون أشخاص محترفون، وال يحّق لهم أن 
يخبروا ما يسمعونه أثناء الترجمة إلى أشخاص 
آخرين. ليس من الجيد أن تصطحب معك فردا 
من العائلة لهدف الترجمة. عادة ما يكون لدى 
هذا الفرد مشاعر خاصة تجاهك ولهذا السبب 

فإنه لن يستطيع اإلنصات واإلنتباه جيدا 
لكل ما يقال.  وقد ال يجيد قريبك المعاجم  

والمصطلحات الطبية ولهذا لن يكون بمقدوره 
أن يترجم بصورة دقيقة وصحيحة ما يريد الطبيب 

إطالعك عليه.
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الوصفات الطبية واألدوية 
يعطيك الطبيب وصفة طبية، عندما تكون بحاجة 

إلى دواء. يمكنك شراء الدواء الموصوف لك 
في الصيدلية فقط. أما الدواء المسكن ألوجاع 
الرأس واألنواع األخرى من األدوية، فبإمكانك 

 )Matas( شراءؤهم من السوبرماركت، والماتاس
أو في الصيدلية ولكن من دون وصفة طبية.

األطباء المتخصصين
الطبيب المتخصص هو أخّصائي، على سبيل 

المثال في األمراض الجلدية أو االمراض 
النسائية. يقوم طبيبك العائلي بفحصك 

ثم يقرر ما إذا كنت بحاجة إلى مراجعة طبيب 
متخصص. يملي لك الطبيب العائلي ورقة. 

وتسّمى هذه الورقة التحويل إلى أخصائي.  
في أغلب األحيان يعطيك طبيبك العائلي إسم 

طبيب متخصص جيد. ولكن باستطاعتك أنت 
أيضا أن تختار األخّصائي الذي تريد.  عليك أن 

تتصل شخصيا به لحجز موعد لديه. أطباء العيون 
واألنف والحنجرة هم أخّصائيون، عليك اإلتصال 

بهم بنفسك  لحجز موعد عندهم –  وذلك من 
دون أي تحويل طبي من طبيبك العائلي.  

الطبيب المناوب
يمكك اإلتصال بالطبيب المناوب إذا كنت 

مريضا وكانت عيادة الطبيب العائلي مغلقة. 
عليك اإلتصال به فقط إذا كنت مريضا جدا، 

وليس بمقدورك اإلنتظار حتى تفتح عيادة 
الطبيب العائلي بابها من جديد. بإمكان الطبيب 

المناوب أن يكتب لك وصفة طبية أو تحويلك 
إلى المستشفى. وقد يجد الطبيب المناوب 

بأنك لست شديد المرض. حينها سيطلب منك 
اإلتصال بطبيبك العائلي عندما تفتح العيادة 

ابوابها.

عليك الذهاب عادة بنفسك إلى عيادة الطبيب 
المناوب. وربما عليك اإلنتظار قليال في غرفة 

اإلنتظار، ألنه غالبا ما يكون المكان مكتظا 
بالناس. تفتح عيادة الطبيب المناوب بابها 

من الساعة 08.00 – 16.00 من اإلثنين إلى 
الجمعة. وفي عطلة نهاية االسبوع، تستقبل 

العيادة المرضى على مدار 24 ساعة.
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قسم الطوارئ 112
112 هو مركز قسم لطوارئ. اتصل بالرقم 112 

عندما تكون بحاجة إلى سيارة إسعاف. عليك 
اإلتصال أيضا إذا شهدت حادث ما. يبغي عليك 

اإلتصال بالرقم 112، إذا تعرض أي شخص 
لمرض شديد أو أصيب باإلغماء.

عّرف دائما عن هّويتك، وعما حصل، ومتى 
حصل ذلك، ومن أين تجري إتصالك.

 

قسم الطوارئ
يأتي إلى قسم الطوارئ أشخاص تعّرضوا 

إلى حادث ما، أو أناس اصيبوا فجأة بمرض، 
بحيث ال يكون بمقدور الطبيب العائلي أن 

يعالجهم. عليك الذهاب إلى قسم الطوارئ، 
إذا على سبيل المثال إذا أصبت بكسر في 

أصبعك. ينبغي أن تذهب إلى قسم الطوارئ 
في أقل من 24 ساعة بعد وقوع الحادث. 

القسم مشغول دائما، ويقوم الطبيب المناوب 
بمعاينة األشخاص األكثر مرضا أوال. لذا فمن 

الطبيعي جدا أن تجلس وتنتظر قليال في غرفة 
اإلنتظار. يمكن أحيانا أن تمتد فترة اإلنتظار 

إلى 2-3 ساعات. يوجد قسم للطوارئ في 
جميع المستشفيات، وعليك في بعض األحيان 

اإلّتصال مسبقا قبل التوجه إلى هناك. 

قسم الحاالت النفسية الطارئة
يخصص قسم الحاالت النفسية الطارئة 

لالشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية 
قوية. أناس ممن تجول في رؤوسهم أفكارا 

سّيئة أو يعانون من حاالت كآبة حادة جدا 
ومزمنة. بإمكانك اإلتصال شخصيا أو التوّجه 
مباشرة إلى قسم الحاالت النفسية الطارئة.
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القابلة القانونية 
يقوم الطبيب بإعالم القابلة القانونية عن 

حملك. فترسل القابلة لك رسالة، تبّلغك فيها 
عن المكان والموعد الذي تريد ان تعاينك فيه 
ألول مرة. يجب  دائما إحضار عينة من البول، 

في كل مرة تزورين فيها القابلة القانونية. كما 
ينغي أن تجلبي معك دفتر الحمل )أوراقك(. 

سوف تتحدث القابلة القانونية معك عن 
وضعك الصحي وبماذا تشعرين. كما تقوم 

بفحص عّينة البول، وفحص بطنك، اإلستماع 
إلى دقات قلب الطفل.

الوالدة 
ستقومين وباإلتفاق مع طبيبك العائلي، بإختيار 
مكان الوالدة. وبإمكانك ايضا الوالدة في منزلك 

بمساعدة قابلة قانونية. 

اإلجهاض 
لدى النساء في الدنمارك الحق في اإلجهاض 

في المستشفى، ولكن في فترة زمنية ال 
تتجاوز 12 اسبوعا من تاريخ حدوث الحمل. تقرر 

المراة بنفسها ما إذا أرادت إجهاض الطفل، 
أم اإلحتفاظ به. وإذا اختارت اإلجهاض، فعليها 

حينئذ التحدث إلى  طبيبها العائلي. يقوم 
الطبيب بعد ذلك بتحويلها إلى المستشفى.  

 الحمل
يمكن فحص النساء الحوامل من قبل طبيب 

العائلة والقابلة القانونية لمرات عديدة، وذلك 
أثناء فترة الحمل. كما يوجد أيضا أنواعا مختلفة 

من الفحوصات الطبية في المستشفى، 
كالفحص بواسطة الموجات الفوق صوتية 

/ ultralydsundersøgelser مثال. بالنسبة 
للفحوصات في المستشفى، يقوم األطباء بها 

للتأكد من سالمة صحة المرأة و الطفل. في 
حالة وجود مشاكل فمن المهم أن يقوم األطباء 
بالتوصل الى حلها في وقت مبكر قدر االمكان. 

بإمكانك إصطحاب زوجك أو أي شخص تريدين 
معك إلى هذه الفحوصات.

طبيب العائلة
يحصل الكشف األول عند طبيبك العائلي. 

عليك حجز موعد بنفسك عند الطبيب، عندما 
تصبحين حامال. يقوم الطبيب بفحصك ويمأل 
 vandrejournal  / معلومات في دفتر الحمل

)بعض االوراق(، الذي يجب أن تجلبيه معك إلى 
كل الفحوصات الطبية. يسجل كل من الطبيب 
والقابلة القانونية في هذا الدفتر، معلومات 

عن كيفية نمو الطفل، وأنواع الكشوفات 
والفحوصات التي أجريتيها.

سوف يطرح الطبيب أسئلة أيضا عن نوعية 
الطعام، وإذا كنت من المدّخنين، وحول بعض 

األمراض في االسرة. 

وإذا كنت ال تجيد اللغة الدنماركية بطريقة 
جيدة، بإمكانك الحصول على مترجم لهذه 

الغاية. كا يمكنك التحدث إلى مرشد المريض 
في المستشفى. ومرشد المريض هو 

شخص يستطيع مساعدتك في أمور عديدة، 
على سبيل المثال في أمور العالج أو في 

السبل المتوفرة لإلنتقال إلى مستشفى آخر. 
وبإمكانك أيضا التحدث مع مرشد المريض عن 

أمور لم تفهمها، أو إذا أردت تقديم شكوى. 
لدى مرشد المريض في المستشفى واجب 

السرية التامة أيضا. 

المستشفيات
كّل من الطبيب العائلي، والطبيب المتخصص 
أو الطبيب المناوب لديه الصالحية ألن يرسل 

لك تحويال للذهاب إلى المستشفى. وستردك 
رسالة من المستشفى إلبالغك عن المكان 

وتاريخ وموعد الحضور. كما سيشرح لك في 
هذه الرسالة ما يترتب عليك  القيام بأمور 

معينة قبل المجيء إلى المستشفى، مثال 
أنه ينبغي أن ال تأكل أو تشرب أي شيء. وإذا 
مرضت فجأة مرضا شديدا، عليك الذهاب فورا 
إلى المستشفى وتبقى هناك لتلّقي العالج 

طبعا. تتوفر لدى العديد من المستشفيات 
العديد من الكتّيبات التي تحتوي على معلومات 

بلغات مختلفة. يمكنك أن تقرأ فيها عن قواعد 
المستشفى، وماهية حقوق المريض فيها. 
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فحوصات طبية لألطفال
ممرضة األطفال

ممرضة األطفال هي ممرضة متخصصة 
بأمراض األطفال. من ضمن وظيفتها 

أيضا اإلطمئنان على وضع االسرة. تقوم 
بزيارتك في بيتك بعد الوالدة. تجري 

الممرضة بعض الفحوصات على الطفل، 
كما تجيبك على أسئلتك، مثل األسئلة 

المتعّلقة بحبوب منع الحمل و الرضاعة. 
تقوم بزيارتك عدة مرات، إلى ان يبلغ 

طفلك عامه الثاني. تراقب نمو الطفل، 
وتقيس طوله و وزنه. كل ما تريده هو أن 

تكون األسرة بحالة جيدة. يمكن لممرضة 

الفحوص الطبية لألطفال واللقاحات/
التطعيمات عند الطبيب

بإمكان جميع األطفال الحصول على فحوص 
طبية و لقاحات / تطعيمات مجانية عند الطبيب. 
يجرى الفحص األول عادة عندما يبلغ عمر طفلك 
الخمسة أسابيع. يتم قياس وزن وطول الطفل، 

كما يكشف الطبيب عليه للتأكد من سالمة 
صّحته و نمّوہ السليم. يتلقى الطفل لقاحه 

األول في الشهر الثالث من عمره. الهدف من 
هذه اللقاحات هو لحمايته من أمراض خطيرة 

مختلفة.

عليك أن تتذكر بنفسك اإلتصال بالطبيب 
لحجز موعد للفحص الطبي لطفلك ولتلقيحه. 

ستحصل من ممرضة األطفال على كتاب صغير 
عن أوقات الفحوصات الطبية واللقاحات الالزمة 

لطفلك.

األطفال أن تشّكل مجموعة من السيدات، 
اللواتي وضعن أطفاال منذ فترة قصيرة. 

تسّمى هكذا مجموعة بـ ”مجموعة األّمهات”. 
يمكنك من خالل مجموعة األمهات اإللتقاء 

بنساء أخريات يسكنن في الجوار. تستطيعين 
التحدث معهن عن طفلك، وعن وضعك ضمن 

األسرة.

بإمكانك الحصول على مترجم، عندما تأتي 
ممرضة األطفال لزيارتك. 

فحوصات وقائية لسرطان عنق الرحم 
وسرطان الثدي

23 تحصل جميع السيدات ما بين عمر 23 
سنة و 59 سنة، كل 3 سنوات، على رسالة 
دعوة إلجراء فحوصات لسرطان عنق الرحم. 

يجري هذا الفحص عند طبيبك العائلي. يمكن 
للطبيب من خالل هذا الفحص إكتشاف 

مرض السرطان. إذا اكتشف الطبيب مرض 
السرطان في وقت مبكر، سيكون هناك 

فرصا جيدة للتعافي منه.  عليك اإلتصال 
بطبيبك العائلي لحجز موعد عنده، بعد تلقيك 

لهذه الرسالة.  

في بعض األماكن في الدنمرك، يتم دعوة 
السيدات بين عمر 50 سنة و 69 سنة إلجراء 

فحوصات بصورة األشّعة السينية لمنطقة 
الثديين كل سنتين. يدعى هذا الكشف 
بالماموغرافي/ mammografi. تتلقى 

السيدات رسالة فيها التاريخ والمكان والوقت 
المحدد.  

فحوصات نسائية – مشاكل في الجهاز 
التناسلي 

إذا كنت تعانين من مشاكل نسائية 
داخلية، عليك إجراء فحوصات عند 

طبيبك العائلي. يسمى هكذا نوع 
من الفحوصات بالفحص النسائي / 
 .gynækologisk undersøgelse

إذا كان لديك مشاكل نسائية معّينة 
في الجهاز التناسلي، بمقدورك 

الحصول على تحويل إلى طبيب(ة) 
نسائي(ة) متخصص(ة).
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الممرض )ة( المنزلي)ة( 
باستطاعة الكبار في السن الحصول على 

المساعدة في تناول الدواء. ويمكنهم 
أيضا الحصول على المساعدة لالستيقاظ، 
واإلستحمام / اإلغتسال، وإرتداء المالبس. 
يمكنك أيضا الحصول على هذه المساعدة 

في حال المرض. الطبيب هو  من يقرر ما إذا 
كنت بحاجة إلى المساعدة من قبل الممرض)ة( 

المنزلي)ة(.

بعد مغادرتك للمستشفى، تكون في بعض 
األحيان مريضا بعض الشيء عند العودة 

للمنزل. ربما كنت بحاجة إلى المساعدة. تخبر 
المستشفى البلدية إذا كنت بحاجة للمساعدة. 
قد ترسل البلدية إما مساعدا منزليا أو ممرضا 

منزليا لمساعدتك.

طبيب األسنان الخاص باألطفال 
يمكن لجميع األطفال في الدنمارك الذهاب إلى 

طبيب األسنان مجانا، إلى أن يبلغوا سن 18 
سنة. يكون عمر طفلك حوالي السنتين عندما 

يذهب إلى عيادة طبيب األسنان ألول مرة. 
سوف تتلقى رسالة مرفقة بدعوة للحضور. إذا 

كان لدى طفلك مشاكل في األسنان، قبل بلوغ 
السنة الثانية من العمر، بإمكانك حينها اصطحابه 

إلى طبيب األسنان الخاص باألطفال من دون 
دعوة مسبقة. كما بإمكانك أن تسأل ممرضة 

األطفال عن ذلك. 

عندما يبدأ طفلك في المدرسة، يدخل مباشرة/
أوتوماتيكيا في نظام زيارة طبيب األسنان 

الخاص بالمدرسة. 

الفحوص الطبية لألطفال في المدرسة 
عندما يبدأ طفلك في المدرسة، يقوم كل 

من طبيب البلدية وممرضة األطفال بالكشف 
عليه. يكشف الطبيب عليه للتأكد من أنه بصّحة 

جيدة وأنه ينمو بشكل طبيعي. يفحص الطبيب 
جميع األطفال في الصفوف التمهيدية )0. 

klasse( تقريبا، وعندما يصلون إلى الصفوف 
األخيرة. ستقوم ممرضة الطفال بالكشف على 

طفلك مرات عديدة في المدرسة. فهي تفحص 
العينين واألذنين، كما تقيس طول الطفل و 

وزنه.

إذا كان لدى طفلك مشاكل في المدرسة، يمكن 
لألسرة التحدث مع المحلل النفسي الملحق 

بالمدرسة.

البلدية والموّظفون البلديون في الدنمارك، 
هم الذين يهتّمون بشؤون المسّنين. يمكن 

للكبار في السن تلقي المساعدة في العديد 
من األشياء أثناء السكن في بيوتهم. لربما لم 

تستطع العائلة مساعدة الكبار في السن كل 
الوقت. لذا فإنه من الطبيعي أن يتلقى الكبار 

في السن المساعدة من البلدية.

خدمة المساعدة المنزلية  
باستطاعة الكبار في السن طلب المساعدة 
في أعمال التنظيف والتسوق/التبّضع. كما 

يمكنهم أيضا طلب المساعدة في اإلستحمام 
وإرتداء المالبس. يمكنك أيضا الحصول على 

هذه المساعدة في حال المرض. يجب أن تتصل 
بالبلدية للتأكد من إمكانية الحصول على هكذا 

مساعدة.

 
 المساعدة المقدمة من البلدية والرعاية المنزلية
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