
 
 

 (:متخ) ليسجتلا زكمر وأ غيلبتلا بجوال ضعاالخ صخالش ننواعو سما

 رغوبندنوبرا ینلبر لیتياوب ناسرطلا ضرلم ي 
 ىضرلمل تامولمع

 ،لمرضىا يئزاعأ

   ُ  هاتبشا مكيدل دجاوتي زھاالج يف ديمح بورم نصابوم مكنأ وأ ،ثيبالخ الورم نم كرةبم لمرح يف مكنأ وأ ،(ناطرس) ثيبخ ورم دوجوب رربم
 كب ةلصلا تاذ تمامعلوبال كغلابإب تاسسلمؤا كذلكو نوجالعملا اءبطاأل زمتیل .راضماأل ذهه حدأ شخیصت لعفبال تم دق وأ ركزي،ملا يبالعص

  ٍ كشب غوربندناربو نيلرب يف ناطرسلا رضم لجس يف ةدوجلموا هنم ينعات يلذا الورمبو ناطرسلل يريرسلا لجسلا نم ةدافتسلاا نيعتي .يصخش ل
 .نيرلبو ورغبندنبرا يتيوال نيب ةيلحكوما ةيقفاتاال بجوبم هسيتأس متو امرولأا ضىرمل لطبیةا ایةعرلا دةوج نحسيت في

 يأ كيدل تناك ذاإ .ةيصخالش كتانايبل هيف متت يتلا ةعالجمالو ھايؤدي نأ هيلع نيعتي يتلا امهملاو ناطرللس يريالسر لجالس ليي مايف كل عرضنس
 (.لباألسف رظنا لاتصاال تمامعلو) بورغندنرابو نيبرل يتيوال يف ناطرللس يريالسر لجبالس وأ جالعملا بيبطلاب لتصااال ىفیرج ،ىرأخ ةلئأس

 .اي◌ً  باتك رةيخلأا ةحفصلا ىلع تامولعملا تامولعملا هذه ملست كلذكو ا◌ً ديج مھاوفھ ةيالتلا تمامعلولا لماتاس یدكأت كنم نرجو

 ىضلمرل ضرغلاو فدهلا
 ةراجعمل سساألا يه لمرضىا نم نكمم ددع ربألك ضرملا تاورطتو تمت يتلا تاجلاعلاو ◌ً لاامجإ ةيناطرسلا اضرملأا لوح تامولعملا

 ةيضرم ةلاح كفصوب تانايبلا عمج نم ◌ً رةشابم ةدافتسلاا كنكمي امك .رمتسم ل
 

  ٍ  كشب اهنيسحتو اي◌ً  لاح متت يتلا ناطرالس تعالجا
 تضرتعا ذاإ لاإ ،م◌ّ ◌َ دقم بلط ىلع ء◌ً  انب ناطرسلل رييرسلا لجسلا يف كتلاح لوح تامولعم نع ملاعتسلاا نيجلاعملا ءابطلأل نكمي      •

   ً  يأ رملأا ذاه قبطني .يريالسر ناطرسلا لسج يف كتانايب ظحف على اهمداختسا متيو .ضرملا ةدوع أو لاقتنلاا أو بيبطلا ریيغت دنع اض أ
 .نكمم و◌ٍ  حن لضفأ ىلع كجلاعل

   ً  يأ مهئلامز عم وراشتلا نوجلاعملا كؤابطأ عيطتسي ساسلأا ذاه ىلع
 .لورامأا مراضأ ترامتمؤ

 يف ال◌ً  ثم ك،ل جلاع لضفأ امو كل لضفلأا تاصوحفلا لوح اض
 

• 

 حانج ىدم نايبل مباألورا ةلقعتملا تمایيقتلا صملخ ىعل لوصحلا يف تايشفتوالمس تادايعلا عدساي لمرأا اذه نإف كلذ لىإ ةفباإلضا •
 .ناطالسر ىضمر عيجمل ھاب تقوم يتال تعالجاال

 (ئيابولا) ناسكلاب مرتبطلا ناطسرلا ليسجت دئاوف
 ندو كتيوه ددح◌ُ ت يتلا تانايبلاو (جلاعلا عونو مورلا صيخشتو ةماقلإا لحمو دلايملا ةنسو رهشو ،سنجلا) كب ةتصالمخ ةئيابلوا تانايبلا لنق متي
 )www.berlin.de/gkr/(. ناكبالس طتبمرلا (يئابولا) كرمشتلا ناطسرلا لجس ىلإ ناطسرلل يريالسر لجالس نم كب ةاصخلا نيمأتلا تانايب

 ةد◌ّ ◌َ دحم◌ُ  لا ليجستلا طقانمو ةيناطرسلا اضرملأا رةثكو روهظ تانايب عيمجتل قفارم يه ناكسلاب ةطتبرملا (ةئيابولا) ناطرسلا تلاسج
 رفوت اهنأ امك .اهورطتو ةيناطرسلا اضرملأا بابسأ نع ديزملا ةفرعمل ام◌ً  ي◌ّ  ق اس 

 
  ً اسأ ناطرسلا تلاجس رفوت اهنايبو ھاليتحلو تانايبلا ھذه

 .ميلعلا ثحبلل ساسيأ لبشك صدرملا ةمجھول

 يلمعلا ثبحلل دئاوف
 ىلع ء◌ً  انب (رةاعتسم ءامسأ) رةَ◌◌ّ فشملا أو ةلوهجملا تانايبلا لاإ ناطرسلل رييرسلا لجسلا لقني لاف كتقفاوم ىلع لوصحلا متي مل املاط

    
◌َ دقم

 يتلا كتانايب ذكر عم لاإ يثبح مشروع إجراء نكمملا نم نیك لم إذا .طبیةلا ایةعرلا تاخدم ثوبحل ةد◌ّ ◌َ دحم عيراشم ةجلاعم ضرغب صاخشأ ىلإ  
 .ذاهب اميللق كبناج من ةقبمس ةيطخ ةقفوام ميقدت بفیج ال،ثملا ليبس لىع ىلمرضا لىع ةئيقصاتاس تاسراد إجراء نيتعي نأل ،كتيوه ددح◌ُ ت

Fassung vom 13.02.2017 

 

 

http://www.berlin.de/gkr/


 
 

 :نارطسلل يریرسلا لجسلا ىلإ اهلاسإر تمي تامولمع

 ةصيخشلا كتانايب ایةحم
 طبضوالا ىلإ تانايبلا لرساإ إعادةو ،خدامتواس ن،يتخز قروط ،قاطن نم لك ضعخي .ةمالصار ةيصوصخلا نانوق عدقوال ناطرالس لسج ضعخي

 ،ةينانوقال
 .نيرلبو ورغ،بندنبرا نيلدبلل تانايبلا ةيماح لىع نيفشرملا ةبقارو

 ؤملا ناطرسلل يريرسلا لجسلا يف طقف اي◌ً  صخشو اي◌ً  نقت ورصحم قاطن يف اهتجلاعمو كصخش لوح ةيوررضلا تامولعملا عيمج ظحف متي ل
 .مالصار نماتكلا بجاول نضعوخيو ةيصخالش كتانايب لىإ لوصولا نوعيطتیس نم طفق ھم حيصر لبشك نونيعمو دونودمح خاصشأ .خاص     

 .كتيصخلش یدحدت ندوب متت تانايبلل ةئيصاحاإل ةجلعاملل رىخلأا تاوطالخ عيجم
 لظ يف لاإ ىرأخ ةيملع تاسسؤم ىلإ وأ 1 يئابولا كرتالمش ناطرالس لسج ىلإ وأ ىرخأ نبلدا يف ناطسر تلاسج لىإ تانايبلا لنق نكمي ال

 ققحتلل ةلباقو ةد◌ّ ◌َ دحم
 

  ُ  فوظر

 نارطسلل يریرسلا لسجلا راطخإب لقعتي اميف ضاعترالا حق
 يتلا كتانايب لاإرس متي ةحاللا ذهه يف .ريقارتلا لكل وأ حداو ريقرتل كذلو ن،اطرللس يريالسر لجالس يف ةيبطلا كتانايب ظحف لىع راضتعاال كنكمي
 اكذه .كب ةاصخلا نيمأتلا تانايب لاو هنم يناعت يذلا مورلاب ةقلعتملا ةيبطلا تامولعملا سيلو ن،اطرسلل رييرسلا لجسلا ىلإ كتيوه ددح◌ُ ت

 .ذاهل كتضراعم ببسب ةيبط تانايب دوجو دمعل ار◌ً  ظن قحال ثحبب مايقلا وزجي ال هنأ ناطرسلل رييرسلا لجسلا لمعي طفق
 ليوحتو هيف ةظوفالمح ةيبطلا تانايبلا فذح متي ن،اطرسلل ریريسلا لجسلا يف تالومعملا ةفاك ظحف لىع عدب مايف راضتعا تدمق ذاإ ةلاح يفو

 .ناطرسلل سریريلا لجسلا ىلإ تانايبلل ةماعلا رورملا ةكرح يف اهكارشإ متي ال ثيحب ،ةلصفنم تانايب ةعومجم ىلإ كتيوه ددح◌ُ ت يتلا كتانايب

 وأ لباألسف ليسجتلا كزابمر لتصااال تانايب تجدس .ناطرللس يريالسر لسجبال ةياعالر قسم لىإ وأ جالعملا كبيبط لىإ راضتعاال ميقدت كنكمي
 .debrbk.kwww. :لياتلا عقلموا لىع تنرتناإل ةكبش على

   ً  ارتعا تدمق إذا .طانش يأب تقوم نأ لىإ ةجاح يف تفلس ،الھعأ رةوذكملا دعوللقوا ناطالسر لجس فداهأل نيديلمؤا نم نتك إذا ظفح ىلع اض
 .تانايبلا ذهه خدامتاس قح طیسق ن،اطللسر يريسرلا لجالس يف ةيبطلا كتانايب

 ناطسرلل ئيابولا لسجلا راطخإب قلتعي افیم
   ً  يأ مهيدل غروبندانرب الیةو يف یسيئرلا مهكنس لحم یقع ینذلا مرضىلا - ةيبطلا مهتانايب ظحف لىع راضتعلاا قح عن ظرنلا غضب - قحلا اض

 .طفق ئيابلوا ركتالمش ناطرالس لجس لىإ ناطرسلل سریريلا لجسلا للاخ من ةئيابلوا تانايبلا لنق ةضارعم يف

 ناطرللس يريرسال لجالس للاخ نم ةئيابلوا تانايبلا لنق لىع راضتعاال يف قحلا ینلرب والیة يف ئیسيرلا مهنكس لحم یقع نيذلا ضىرلمل سلي
 عاضخلا خصشلا نم كتيوه ددح◌ُ ت يتلا كتانايب عم بنج ىلإ اب◌ً  نج تانايبلا هذه لقن بجي يلاتلابو .طقف يئابولا كرتشملا ناطرسلا لجس ىلإ
 بواجل

        

 تلاهنأ-اينوسكساو نرموبروف-غروبنلكمو غروبندنرابو نيلرب تايلوال كرتمش نطارس لجس 1
 .نغنروتو رةحلا اينوسكوسا
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 يناعت يذلا نارطسلا  ضرم عن ةمهلما لطبیةا تاوملمعلا
 :اص  ً  وصخو ،منھ

 :اص  ً  وصخو ك،سفن نع ةيفيرعت تامولعم
 

 مالور ناكمو وعن      •
 صيشختلا خيتار      •
 صيشختلا ديكأت نوع      •
 ةيبنجالا ارثاآل كلذ يف ماب ،هئجاتنو هتمدو هتيدابو جلاعلا نوع      •
 .لمرضا تاورطت      •

 ةقبلساا اءملسااو لواأل لسمااو بلقلا        •
 يسيئالر كنكس نعنوا        •
 دلايملا خيتار        •
 سنالج        •
 كب ةصلخاا تاناعلإاو الصحي، كنيمأتب ةاصخ تانايب        •
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 االستعالم في حقك
 بیج .ناطرسلل سریريلا لجسلا يف ةوظالمحف كب ةتصالمخ تانايبلا نع لماعتاالس يف قالح لك

 تافظوم أو يفظوم دحأ قيطر نع اي◌ً  باتك ةلجسم ورةصب متي هنأ كلذ ينعي ،قرملا يف دنتمس رةوص يف وأ ةيباتك رةوص يف بطللا ميقدت
 نياونعلا) ناطرسلل يريرسلا لجسلا ليجست ةیئه يف دمق◌ُ يو ك،عيقوتب طقفو ن،اطرسلل رييرسلا لجسلا

 د◌ّ ◌َ دح◌ُ ت نأ كنم بلط◌ُ يس .سييئالر نكالس ننواعو ،الديملا خيارتو ،قبلساا لسمااو ،لواأل مواالس ،ةلئعالا ماس لىع بطللا يوتیح نأ بیج (.فلخلاب
 هنكمي ىتح ،هيلإ لجالس يف ةظفوحملا تانايبلا نع ةبتوكملا تماولعملا ناطرللس يريالسر لجالس لقني كيل نانأس بيبط وأ يادع بيبط مسا اي◌ً  باتك
 لجسلا للاخ نم ةبوتكملا تامولعملا لاصيإ متي ن،انسأ بيبط أو يداع بيبط أي مسا د◌ّ دِ◌◌ّ  ح◌ُ ت مل ذاإ .ينهم لكشب كل تانايبلا هذه حيضوت
 ناطرسلل رييرسلا

  أ    
 

 تانالعإل نيمستحقلا وأ/و صاخ لكشب مهيلع نؤملماب صاخلا باسحلا صئاخص
  ٍ كشب مهيلع نمَ◌◌ّ  ؤم◌ُ  لا يحصلا نيمأتلا ءلامعل (ريقارتالو ليجستلا ومسر) ةحقتسملا تقافنلا ةفضاإب ناطرسلل يريسرلا لسجلا یقوم

 ◌ً رةشابم - ادةتعملا تاقفنلا فلابخ - تاناعلإل نيحقتالمس
 أو/و خاص ل

 تاناعاإل مركز :لثم) ذاهل ةلزمالا تمامعلوال جالعملا كبيبط نم بطلا كذلل .صتالمخ تاناعاإل مركز وأ/و مهب صخالا حيصلا نيمأتلا إلى
  ٍ كشب كاعرت يتلا يحصلا نيمأتلا ةكرش عم رةشابملا ةبساحملا ةلاح يف (.صتخملا كتانايبل كرتشم لدابت ثدحي دق ،تاناعلإا زكرم وأ/و صاخ ل

 .ناطرللس يريرسلا لجسلا يف ةيبطلا تانايبلا نيتخز ىعل راضتعا يأ كيدل نیك لم ذاإ ،ةبحاسملا ةيلملع ةلزمالا ةيصخالش

 تاوملمعلا من ديلمزا
 gGmbH": نيرلبو دبورغنبرا يف ناطرللس يريسرلا لجالس"

Dreifertstraße 12 
Cottbus 03044 

0-49493 0355  : فتھا  
489-78010 0355 : سكاف  

 kkrbb@laekb.de :اإللكتروني البرید
www.kkrbb.de 
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 ناسرطلل يریرسلا لجسلاب ليتسجلا راكزم
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 :سبوتوك مقر
 

 سوبتوكب ليتسجلا ھیئة
Thiemstraße 111 

Cottbus 03048 
 

130 49493 0355 : فتاه  
139 49493 0355 : سكاف  

 
 sekr_cb@kkrbb.de :إلكتروني برید

 

 
 

 :نيرلب مقر
 

 نيلرب ليسجت مركز
Str.182 

Potsdamer 10783 
Berlin 

 
223 21993 030 : فتاه  
208 21993 030 : سكاف  

 
 uta.stoetzer@kkrbb.de :إلكتروني برید

 

 
 

 :نيبرووين مقر
 

 نيبوروينب ليتسجلا ھیئة
Fehrbelliner Straße 38 

Neuruppin 16816 
 

400 49493 0355 : فتاه  
409 49493 0355 : سكاف  

 
 sekr_np@kkrbb.de :إلكتروني برید

 

 
 

 (:ردأو) تكفورنراف مقر
 

 (وأ) تروفرانكفب ليتسجلا ھیئة
Müllroser Chaussee 7 

 Frankfurt 15236 )أو(
 

300 49493 0355 : فتاه  
309 49493 0355 : سكاف  

 
 birgit.kindt@kkrbb.de :إلكتروني برید

 

 
 

 :تديفش مقر
 

 دتفيشب ليتسجلا ھیئة
Auguststraße 23 
Schwedt 16303 

 
460 49493 0355 : فتاه  
469 49493 0355 : سكاف  

 
 birgit.kindt@kkrbb.de :إلكتروني برید

 

 
 

 :سدامتوب رقم
 

 مداستوبب ليتسجلا ھیئة
Charlottenstraße 72 

Potsdam 14467 
 

450 49493 0355 : فتاه  
459 49493 0355 : سكاف  

 
 doris.niepmann@kkrbb.de :إلكتروني برید
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 لیغبتلاب موقي من – ةم◌ّ ◌َ دقملا تامولعملا ديكأت
 وأ ةغلبمال ةبيبطلا /غلبملا بيبطلا

 (:غلبملا صخشلا) ةغلبملا نانسلأا ةبيبط /غلبملا نانسلأا بيبط

__ _   
 ةفيظولا

  _   
 األول االسم االسم،

 ةضيلمرا / ضيلمرا - دكيأت

 يننأ ھذا بوجبم أؤكد

 األول االسم االسم، خيارتب لودوملا

 ةيصخشلا يتانايب لقنب اي◌ً  باتكو اي◌ً  هفش يغلابإ بجي ،هلاعأ روكذملا ةبيبطلا /بيبطلا قيطر نع لجسلا لىإ (ةيصحلا تانايبلا اص
 نم ةخنس لىع تلصحو تمالوعملا تمهف قدل .رماأل ذاهب ةللصا ذات ةحقتالمس يققوحو ورغبندنرابو نيبرل يتيوال يف ناطرسلل السریري     

 .ھذه المعلومات نشرة

 هلثیم نم وأ ةیضمرلا/ضيمرلا عيقتو
 اي◌ً  نوناق

 خيارتال نكاملا

 غلبلما شخصلا - ديكتأ
 طقف ا◌ً يمازلإ نوكي) (.اغھيلبت مت يتلا تامولمعلا ىلع ةضيرمال/ضيرملا نم يباتك ديكأت كانه نوكي لا امنع

 يف ناطرسلل رييرسلا لجسلا ىلإ ةيصخشلا هتانايب/اهتانايب لقنب اي◌ً  باتكو اي◌ً  هفش هلاعأ وركوذملا ةضيرملا /ضيرملا غلابإ يلع هنأ دكأؤ
 يتيلاو

              

 خيارتال نكاملا توقیع غلبملا بيبطلا / ةغلبملا ةبیبطلا
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