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 صحيمعلومات حول الفحص ال
 

ً للفحص الطبي من أجل الكشف عن أمراض ُمعديّة ُمحتملة والقيام  مقدمات ومقدمو طلب اللجوء يخضعون جميعا
ً . بمعالجتها إذا تم رفض هذه . ومجاني) من قانون اللجوء 62المادة (الخضوع لهذه الفحوصات هو أمر ُملزم قانونيا

طلب اللجوء أو ُمقدم طلب اللجوء، يحق للجهات الرسمية  من قانون اللجوء من قبل ُمقدمة 62الفحوصات بموجب المادة 
المسؤولة عن إيواء الالجئين عندئٍذ أن تُرغم مقدمي طلب اللجوء على الخضوع بوسائلها الخاصة إلجراء الفحوصات 

 . الطبية

 

فهذه ). البرازنتائج فحوصات الرئة والدم وربما (في إطار الفحص الصحي يتم جمع بيانات صحيّة ُمعّينة تتعلق بكم 
 .  المعلومات ضرورية لتشخيص األمراض المعدية سريعاً والقيام بمعالجتها ووقاية األشخاص اآلخرين من العدوى بها

 

يتم إخبار الجهة الرسمية المسؤولة عن اإليواء بنتائج الفحص الطبي لكي تُعلمك بدورها ما إذا ُكنت ُمصاٌب بإحدى 
ة الصحة المسؤولة عن مكان إقامتك يكما يتم إخبار مدير. جراءات الالزمة لمعالجتكاألمراض الُمعدية ولكي تتخذ اإل

 ).من قانون الوقاية من األمراض الُمعدية 28والمادة  25من قانون اللجوء والمادة  62المادة (
 .يمكنك شخصياً اإلطالع على نتائج الفحوصات والحصول على نسخة منها إذا رغبت بذلك

 
 )شعاعياً (فحص الرئة 

 )الستقصاء أمراض الرئة الُمعدية 15اعتباراً من سن الـ (
غالباً ما يبدأ هذا . داء السل هو مرض رئوي ُمعدي قد يُؤدي بال عالج إلى تخريب الرئة والموت من جراء ذلك 

يمكن السل الرئوي . المرض دون شكايات ولكنه يُؤدي مع مرور الوقت إلى سعال أو انخفاض الوزن أو التعّرق
كما يمكن لداء السل إذا لم يتم تشخيصه أن . تشخيصه شعاعياً والشفاء منه عن طريق األدوية بعد تشخيصه

األمر الذي يُشير إلى أن التشخيص الُمبكر عن طريق . يُصيب أعضاء أخرى من الجسم ويُلحق بها إذيّة دائمة
 . الفحص الشعاعي أمر ُمهٌم للغاية

 .)IGRA-Test/ اختبار ايغرا(عند األطفال والنساء الحوامل بفحص الدم يُستعاض عن الفحص الشعاعي  
 

 فحص الدم
 )كبدالاستقصاء أمراض ُمعدية في الدم وفي (

هو مرض فيروسي ُمعدي تتم العدوى فيه عن طريق الدم أو الجماع الجنسي، وهو : Bالتهاب الكبد اإلنتاني  
 . يُسبب التهاباً في الكبد

 HIV I  وHIV II : مرض فيروسي ُمعدي تتم العدوى فيه عن طريق الدم أو الجماع الجنسي مسبباً ما يُعرف بالـ
 . الذي يُؤدي إلى الموت إذا لم تتم ُمعالجته) ُمتالزمة القصور المناعي الُمكتسب(اإليدز 

 
 فحص البراز في بعض الحاالت

ثالً، إثر إصابتك باإلسهال أو ظهور عالمات مرضية عند أشخاص ، م)استقصاء أمراض ُمعدية في األمعاء إن لزم األمر(
 . آخرين احتكيت بهم

 )TPE/إي.بي.تي(مجموعة الجراثيم الُمسببة اللتهاب األمعاء، التيفوئيد والنظيرة التيفية والسالمونيال  
 .وهو فحص الستقصاء اإلصابة بجراثيم قد تُسبب حالة إسهال 

 
 اللقاحات

 . ثر اإلجراءات الوقائية فعالية في الطب، فهي تقي من األمراض اإلنتانية الُمعديةتُعد اللقاحات من أك
من األمراض الُمعدية ـ الحصبة على سبيل المثال ـ راجع مركز الخدمة الطبية  لكي تحمي نفسك وتحمي أسرتك 

 .في مكان إقامتك من فضلك أو راجع إحدى العيادات الطبية للحصول على اللقاحات مجاناً 
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 الصحية  كمفحوصاتعن معلومات 

 )شعاعياً (فحص الرئة 
  15صورة شعاعية للرئة اعتباراً من سن الـ 

 )يُستعاض عنه بفحص الدم عند األطفال والنساء الحوامل(

 فحص الدم
 HIV IIو  B ،HIV Iالتهاب الكبد اإلنتاني : 15اعتباراً من سن الـ 

 لدى األطفال والحوامل

 
 في بعض الحاالت فحص البراز 

 حاالت تتطلب إجراء هذا الفحص للكشف عن جراثيم في األمعاءهناك 
 وأحياناً طفيليات، مثالً في حاالت اإلسال

 
 اللقاحات

 تقدم اللقاحات مجاناً 
 لمقدمات ومقدمي اللجوء بال استثناء

 معلومات
 CMS – Cross Media Solutions GmbH, Würzburg: الشكل                      وزارة الصحة والرعاية في مقاطعة بافاريا    : الناشر

    fotolia.com: Alexandra Gl; annzakharchenko : رصد الصورة         Haidenauplatz 1, 81667 München               
                Druckerei Schmerbeck GmbH, Tiefenbach                                        الطباعة: www.stmgp.bayern.de               

2015نوفمبر : تاريخ النشر  
stmgp_asyl_00          2رقم المقال: 
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