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معلومات عن طريقة التقييم 
الطبي للعناية الصحية 

ARABISCH

عزيزيت القارئة، عزيزي القارئ،
لقد قدمتم طلباً إىل صندوق تأمني العناية الصحية املشرتكني فيه من أجل الحصول 

عىل املزايا من رشكة تأمني العناية الصحية.ومن أجل ذلك قام صندوق تأمني العناية 
 (Medizinischer Dienst) الصحية بتفويض الخدمة الطبية 

بالقيام بتقييم طبي لوضعكم الصحي. 
والخدمة الطبية هي خدمة مستقلة لالستشارة والتقييم الطبي، التي تدعم 

صناديق التأمني الصحي القانوين وصناديق تأمني العناية الصحية القانونية يف 
الشؤون الطبية والعناية الصحية.

أين يتم القيام بالتقييم الطبي؟
تحرض خبرية أو خبري التقييم من الخدمة الطبية إىل منزلكم من أجل القيام بالتقييم 

الطبي، وميكن أن يتم هذا أيضاً يف دار رعاية كبار السن أو يف دار العناية الصحية.
وتقوم الخدمة الطبية بوقت مسبق بتقديم إقرتاح لكم عن املوعد. ويقوم خرباء 
التقييم أثناء زيارة املسكن بإثبات مدى استطاعتكم تدبري شؤون حياتكم اليومية 

باستقالل ذايت )دون حاجة اآلخرين( ويف أية حالة تحتاجون أنتم للمساعدة. 
وتقدم الخدمة الطبية يف التقييم الطبي اقرتاحات أيضاً، حول كيفية إمكان تحسن 

حالتكم، عىل نحو القيام بإعادة التأهيل الصحي أو عن طريق مادة مساعدة. 
ويكون هذا مثالً كالعكاز ذو الدواليب أو مساعدة لإلستحامم يف حوض االستحامم أو 

لالغتسال. ورمبا يكون رضورياً أيضاً القيام بتناسب مسكنكم مع وضعكم.

كيف يسري عمل التقييم الطبي للعناية الصحية؟
خبرية أو خبري التقييم هم من قوى العناية الصحية أو طبيبات أو أطباء مدربون 

بشكل خاص عىل ذلك. إنهم يَحرضون إليكم لتكوين إنطباع عن حالة عنايتكم 
الصحية الشخصية. لذا ارسدوا لهم أية قيود ومشاكل يف العناية الصحية يجب عليكم 

أن تتغلبوا عليها ومالذي يسبب لكم صعوبات يف الحياة اليومية. 
اطلبوا برجاء من أحد األشخاص املوثوق بهم أن يكون موجوداً معكم أثناء زيارة 
املسكن. وبذلك تستطيع الخدمة الطبية أن تحصل عىل تصور شامل عن حالتكم.

الرجاء أن تنتبهوا: ميكن أن تستغرق زيارة املسكن وقتاً يصل إىل ساعة.

ما الذي يتم االنتباه إليه عند األشخاص املصابني مبرض العتة )الخرف( أثناء التقييم 
a الطبي للعناية الصحية؟

يف البداية تتكلم خبرية أو خبري التقييم أثناء زيارة املسكن مع الشخص املحتاج 
للعناية الصحية، وبالتحديد أيضاًعندما تترضر املحادثة بسبب مرض العتة )الخرف(. 

لكن سيتكلم خرباء التقييم مرة أخرى عن املعلومات مع األقرباء املتواجدين يف 
املنزل. 

كيف ستسري األمور بعد التقييم الطبي للعناية الصحية؟
يلخص خرباء التقييم النتائج والتوصيات يف تقرير التقييم الصحي، ومن أجل درجة 

العناية الصحيةأيضاً، ويرسلوه إىل صندوق تأمني العناية الصحية. 
وإذا كانت املادة املساعدة عىل سبيل املثال رضورية، فتعطي خبرية أو خبري تقييم 

العناية الصحية هذه املعلومات كذلك مع موافقتكم إىل صندوق تأمني العناية 
الصحية. وال تحتاجون إىل تقديم طلب منفرد لذلك. 

ويرسل إليكم صندوق تأمني العناية الصحية تقرير التقييم الصحي مع توصيات 
الخدمة الطبية مع قرار درجة العناية الصحية. 

ما الذي يحدث، إذا مل تكونوا موافقني عىل قرار صندوق تأمني العناية الصحية؟
إذا كان لديكم إعرتاضات عىل قرار صندوق تأمني العناية الصحية، فيمكنكم أن 

تقدموا اعرتاضاً قانونياً إىل صندوق تأمني العناية الصحية خالل مدة شهر واحد بعد 
تلقي القرار.
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شيئ جيد للمعرفة

العناية واإلمداد الذايت   
  كيف يستطيع اإلنسان يف الحياة اليومية أن يعتني وميد نفسه باستقاللية 

أثناء العناية الجسدية، والطعام والرشاب، وأثناء ارتداء أو خلع الثياب؟

  التغلب عىل املتطلبات واألعباء املتعلقة باملرض أو العالج والتعامل معها 
بشكل مستقل دون الحاجة إىل اآلخرين 

  أي دعم يحتاجه اإلنسان أثناء التعامل مع مرضه والعالجات؟ كم عدد 
املرات تكون املساعدة فيها رضورية أثناء إعطاء األدوية، وتغيري الضامد 

أو أثناء زيارة الطبيب؟ 

تدبري الحياة اليومية وأشكال التواصل االجتامعي   
  كيف يستطيع اإلنسان أن يتابع تدبري األعامل اليومية املنتظمة ويخطط 

أو يعتني بالتواصل مع اآلخرين؟

يتم أثناء تسجيل درجة العناية الصحية استعراض ستة مراحل من الحياة وتقديرها 
بشكل متباين:

التنقل   
  كيف ميكن لإلنسان أن يتابع تحركه بشكل مستقل )دون مساعدة 

اآلخرين( وأن يغري وضعية جسده؟ هل تكون متابعة التحرك يف املنزل 
ممكنة؟ وكيف يكون األمر مع صعود الدرج؟

أشكال السلوك وحاالت املشاكل االنفسية   
  كم عدد املرات التي يحتاج اإلنسان فيها إىل املساعدة بسبب مشاكل 

نفسية، عىل سبيل املثال أثناء السلوك العدواين أو املخيف؟

القدرات عىل املعرفة والتفاهم  
  كيف يجد الشخص طريقه مكاناً وزمناً؟ وهل يستطيع املترضر أن يتخذ 
قراراته بذاته؟ أن يتخذ القرار بذاته أو املترضرة أن تتخذ القرار بذاتها؟ 

وهل يستطيع اإلنسان أن يُجري محادثات وأن يبلغ عن حاجاته؟

 %15
قدرات املعرفة والتفاهم 

 - - - - - -
أشكال السلوك وحاالت 

املشاكل االنفسية

 %20
التعامل مع املتطلبات أو األعباء 

املتعلقة بشكل خاص باملرض أو بالعالج

 %15
تدبري الحياة اليومية 

وأشكال التواصل 
االجتامعي

 %10
التنقل

 %40
العناية واالمداد الذايت
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تستعرض خبرية أو خبري التقييم ستة مجاالت من الحياة، من أجل تحديد درجة 
العناية الصحية. وتجدون استعراضاً إجاملياً للمجاالت عىل الصفحة الخلفية.

و يعطي خرباء التقييم حسب الوضع عدداً من النقاط، ملدى الدعم الذي تحتاجونه 
يف حياتكم اليومية. ويأثر ثقل هذه النقاط بشكل متباين يف مجموع التقييم. 
فيحتوي مجال اإلمداد الذايت عىل سبيل املثال عىل ثقل أكرث من مجال التنقل. 
وتنتج يف النهاية قيمة املجموع الكيل للنقاط، الذي ميكن أن يُشتق منه درجة 

العناية الصحية. 

يوجد ما مجموعه خمس درجات للعناية الصحية:

:)PG 1( 1 درجة العناية الصحية   
 من 12,5 نقطة إىل أقل من 27 من مجموع النقاط
)أرضار قليلة يف اإلعتامد عىل النفس أو عىل القدرات(.  

:)PG 2( 2 درجة العناية الصحية   
 من 27 نقطة إىل أقل من 47,5 من مجموع النقاط
)أرضار قوية يف اإلعتامد عىل النفس أو عىل القدرات(.  

:)PG 3( 3 درجة العناية الصحية   
 من 47,5 نقطة إىل أقل من 70 من مجموع النقاط

)أرضار شديدة يف اإلعتامد عىل النفس أو عىل القدرات(.  

:)PG 4( 4 درجة العناية الصحية   
 من 70 نقطة إىل أقل من 90 من مجموع النقاط
)أشد أرضار يف اإلعتامد عىل النفس أو عىل القدرات(.  

:)PG 5( 5 درجة العناية الصحية   
 من 90 نقطة إىل 100 من مجموع النقاط 

  )أشد أرضار يف اإلعتامد عىل النفس أو عىل القدرات مع متطلبات خاصة تجاه 
العناية واالمداد الصحي(. 

وينطبق عىل األطفال حتى سن الـ 18 شهراً رشوط خاصة أثناء القيام بالتقييم 
الطبي للعناية الصحية. ويتم تصنيفهم يف درجة عناية صحية أعىل. 

 متى توجد ضرورة للقيام 
لمحة عامةبالعناية الصحية؟

هكذا تستطيعون تهيئة أنفسكم لزيارة الخدمة الطبية:

فكروا مسبقاً ما الذي يسبب لكم متاعب مميزة يف حياتكم اليومية. 	
يف أية حالة تحتاجون للدعم وتتمنوه يف حياتكم اليومية؟ 	
ما الذي تستطيعون إنجازه بشكل مستقل يف حياتكم اليومية؟ 	

فكروا قبل أن تتم زيارة املسكن فيمن ترغبون برجائه ليكون موجوداً أثنائها.

 تَرَجوا الشخص الذي يعتني بكم صحياً بشكل أسايس أو يعرف وضعكم بشكل  	
جيد أن يكون موجوداً أثناء زيارة املسكن.

 الرجاء منكم يف حالة وجود إرشاف قانوين أن تُعلِموا املرشفة عليكم أو املرشف  	
عليكم عن زيارة املنزل. 

ما الوثائق التي تتم الحاجة لها؟ 

 الرجاء منكم أن تُجهزوا تقارير طبيبة أو طبيب أرستكم، ومن األطباء املختصني  	
أو تقرير مغادرة املستشفى، إن وجدت. لكن ال تحتاجون بشكل إضايف إىل 

طلب هذه الوثائق، إذا مل ينبغي عليكم عرضها. 
 الرجاء منكم أن يكون بني أيديكم املخطط الحايل لتناول األدوية.  	
 إذا كانت خدمة العناية الصحية تحرض إىل منزلكم، فأِعّدوا من فضلكم وثيقة  	

العناية الصحية أيضاً. 
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تجدون معلومات أخرى عن طريقة التقييم الطبي للعناية الصحية على صفحة الشابكة )اإلنترنيت(: 
www.medizinischerdienst.de

إذا احتجتم ملرتجم كتايب للغة اإلشارة، فالرجاء منكم التوجه إىل صندوق تأمني 
العناية الصحية املشرتكني فيه. وإذا مل تكونوا تتكلمون اللغة األملانية بشكل كايف، 

فينبغي عليكم أن تسمحوا بدعمكم أثناء التقييم الطبي للعناية الصحية عن طريق 
 األقرباء، واملعارف أو عن طريق 

مرتجمة أو مرتجم كتايب. 

تكون األسس القانونية لطرق التقييم الطبي موجودة يف املواد 14، 15 و 18 من كتاب القانون 

،(§§ 14, 15 und 18 des Sozialgesetzbuches (SGB) XI) 11 االجتامعي رقم 

 ويف املادة 60 وما يليها من كتاب القانون االجتامعي رقم 1 (ff. SGB I 60 §§) والتعليامت 

من أجل التقييم الطبي لرضورة القيام بالعناية الصحية وفقاً لكتاب القانون االجتامعي رقم 11.

معلومات صادرة عن الخدمات الطبية.
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