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دليل العناية الصحية في
مدينة برنو لألجانب من
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مرحباً،

وأهالً وسهالً بكم في مدينة برنو.

اإلنتقال للعيش إلى مدينة أخرى قد يكون ممتعاً بقدر ماهو متعب وشاق.

مدينــة برنــو مــكان جميــل للزيــارة والســكن أيضــاً. لكــي تشــعروا هنــا كأنكــم فــي وطنكــم األم عليكــم 
العثــور علــى أصدقــاء جــدد وتعلــم اللغــة التشــيكية وتجربــة الحيــاة بــكل نواحيهــا فــي هــذه المدينــة.

ــة  ــي مدين ــة ف ــات الصحي ــات أساســية عــن الخدم ــر معلوم ــل الُمختصــر لتوفي ــذا الدلي ــف ه ــم تألي ت
برنــو، ثانــي أكبــر مدينــة فــي جمهوريــة التشــيك. تــم تطويــر هــذا الدليــل فــي إطــار مشــروع  مدعــوم 
مــن برنامــج اإلتحــاد األوروبــي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. هــذا الدليــل مخصــص لألجانــب مــن 

خــارج اإلتحــاد األوروبــي.

مــن المســتحيل إصــدار هــذا الدليــل بــدون مســاعدة مركــز جنــوب مورافيــا لألجانــب لتلبيــة إحتياجات 
األجانــب فــي مدينــة برنو.

هــذا الدليــل متوفــر علــى موقــع إقليــم جنــوب مورافيــا اإللكترونــي بــكل اللغــات. نــود أن نشــكر قســم 
التأميــن اإلجتماعــي فــي إدارة مدينــة برنــو وغيــره مــن الهيئــات واألفــراد.

ــا  ــوب مورافي ــز جن ــن مرك ــل م ــاون المتواص ــدون التع ــتحيلة ب ــب مس ــاعدة األجان ــا لمس محاولتن
ــر  ــل متوف ــو. هــذا الدلي ــة برن ــي مدين ــة ف ــة الصحي ــب مــن الناحي ــة إحتياجــات األجان ــب لتلبي لألجان
علــى موقــع إقليــم جنــوب مورافيــا اإللكترونــي. نــود أن نشــكر قســم التأميــن اإلجتماعــي فــي إدارة 

ــراد.  ــات  واألف ــره مــن الهيئ ــو وغي ــة برن مدين

نأمــل أن هــذه المعلومــات ستســاعدكم لفهــم قوانيــن الرعايــة الصحيــة المحليــة بشــكل أفضــل 
ــو. ــة برن ــي مدين ــاة ف ــن الحي ــزء م ــم اليتج ــا  قس بإعتباره

MyHealth فريق برنامج

المركز الدولي للبحوث الطبية

مستشفى سفاتا آنا في مدينة برنو
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1 . التأمين الصحي

ــن صحــي نظامــي ســواء  ــة تأمي ــن التشــيكيين بطاق ــدى كل المواطني يجــب أن يكــون ل
ــي  ــن الصح ــوع التأمي ــط. ن ــارة فق ــي زي ــيك أو ف ــة التش ــي جمهوري ــكنون ف ــوا يس كان
يختلــف حســب مــدة اإلقامــة فــي جمهوريــة التشــيك. إن كانــت إقامــة قصيــرة )أقــل مــن 
90 يومــاً( يكفــي تأميــن صحــي ســياحي )علــى األقــل 30.000 يــورو(. إن كانــت إقامــة 

طويلــة )أكثــر مــن 90 يومــاً( تختلــف هنــا الشــروط تمامــاً.

فــي جمهوريــة  الصحــي  التأميــن  هنــاك نوعــان مــن 
ــن الصحــي  التشــيك: تأميــن صحــي عــام وخــاص. التأمي
العــام مخصــص لجميــع المواطنيــن فــي جمهوريــة التشــيك 
وكل مــن لديــه إقامــة دائمــة فــي جمهوريــة التشــيك. التأمين 

ــاً كافــة الخدمــات الصحيــة. الصحــي العــام يغطــي تقريب

ــن خــاص أو عــام  ــى تأمي ــة الحصــول عل ــة دائم ــن يملكــون إقام ــن الذي يحــق للمواطني
حســب جنســيتهم وعقــد عملهــم. قواعــد التأميــن الصحــي يختلــف للمواطنيــن مــن اإلتحاد 
األوروبــي وخــارج اإلتحــاد األوروبــي. هــذا الدليــل يحتــوي علــى معلومــات للمواطنيــن 

مــن خــارج اإلتحــاد االوروبــي.

 1.1 تأمين صحي عام

يحق لكم الحصول على تأمين صحي عام في الحاالت التالية:

• 	ً إن كنت مواطناً تشيكيا
• لديك إقامة دائمة في جمهورية التشيك	
• موظف في شركة في جمهورية التشيك على عقد عمل نظامي	
• شخص تحت الحماية الدولية حتى إنتهاء فترة الحماية	
• طالب حماية دولية، حتى إنتهاء فترة الحماية	
• أبناء/بنات شخص أجنبي ذو إقامة دائمة في جمهورية التشيك	
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• إبن/ إبنة شخص أجنبي ذو إقامة دائمة في جمهورية التشيك 	
• مواطــن دولــة ذات إتفاقيــة مــع جمهوريــة التشــيك فــي مجــال الرعايــة الصحية 	

أو التأميــن اإلجتماعي.

 فــي عــام 2019 تشــمل الــدول التاليــة: اليمــن، كوبــا، الجبل األســود، مقدونيا، 
صربيــا، تركيــا، إســرائيل، البوســنة والهرســك، تونس، أمريــكا، اليابان.

ــى صاحــب  ــة التشــيك يجــب عل ــي جمهوري ــل ف ــد عم ــك عق ــد عمــل – إن كان لدي عق
العمــل تســجيلك لــدى شــركة التأميــن الصحــي العــام أو شــركة أخــرى حســب إختيــارك.

يتــم تســجيلكم فــي التأميــن الصحــي مــن أول يــوم فــي الوظيفــة مــع أنــك قــد تســتلم بطاقــة 
التأميــن الصحــي فــي غضــون شــهر أو شــهران ولكــن مــع ذلــك يمكنــك البــدء بإســتخدام 
التأميــن الصحــي. عندمــا ينتهــي عقــد عملــك يجــب علــى صاحــب العمــل فــوراً إخبــار 
شــركة التأميــن الصحــي وإيقــاف دفــع التأميــن. إن إســتمريت بالعمــل بعقــد جديــد اليتــم 

إيقــاف التأميــن الصحــي وإال يجــب عليــك شــراء تأميــن صحــي خــاص.

أشــخاص فــي نظــام الحمايــة الدوليــة أو طالــب لجــوء. إن كنــت شــخص تحــت الحمايــة 
الدوليــة أو طالــب لجــوء أو تحــت الحمايــة الدوليــة المؤقتــة  تقــوم الهيئــات المختصــة 

بتســجيلك فــي التأميــن الصحــي العــام. 

  2.1 تأمين صحي خاص 

إن لــم يحــق لكــم الحصــول علــى تأميــن صحــي عــام )أنظــر أعــاله( يجــب عليكــم شــراء 
تأميــن صحــي خاص.

يحق لكم الحصول على تأمين صحي خاص في الحاالت التالية:

• ــراد 	 ــي ألف ــك وتنتم ــى ذل ــا إل ــل وم ــت زوج أو زوجــة أو طف إن كن
ــي. ــن خــارج اإلتحــاد األوروب ــة شــخص موظــف م عائل

• طالب في برنامج دراسي غير مدعوم بإتفاقية بين دولتين	

• رجل أعمال حرة	
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• مواطن من خارج جمهورية التشيك	

• شخص أجنبي يتلقى من الدولة إعانة في األمومة	

أنواع التأمين الصحي الخاص:

إن أردتــم اإلقامــة فــي جمهوريــة التشــيك فتــرة قصيــرة بفيــزا ســياحية )أقــل 	 
مــن 90 يومــاً( يمكنكــم شــراء برنامــج »رعايــة صحيــة فوريــة وطارئــة«  من 
ــة  ــة صحي ــى رعاي ــوي فقــط عل ــن يحت ــن تجــاري. هــذا التأمي أي شــركة تأمي
طارئــة وإســتثنائية.  بعــض النــاس عليهــم شــراء هــذا التأميــن ألنــه شــرط مــن 

شــروط  الحصــول علــى فيــزا.

ــم شــراء تأميــن 	  ــى تأميــن صحــي عــام وأردت ــم يحــق لكــم الحصــول عل إن ل
صحــي خــاص فــي إقامــة طويلــة )أكثــر مــن 90 يومــاً( عليكــم شــراء تأميــن 
يســمى »تأميــن صحــي شــامل«. عليكــم اإلنتبــاه إلــى األســعار المختلفــة 
المتنوعــة.  الخــاص  التأميــن  لــدى شــركات  المختلفــة  الخدمــات  ونطــاق 
ننصحكــم بدراســة دقيقــة لــكل أنــواع هــذا التأميــن الصحــي قبــل إختيــار واحــد 

ــبكم. يناس
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الشــائعة  األخطــاء  ماهــي    3.1
ــي  ــدد ف ــن الج ــا الزبائ ــي يرتكبه الت

التأميــن شــركات 

دائمــاً  هــو  لألجانــب  شــيء  أهــم 
ــل  ــوا أق ــض وأن يدفع الســعر المنخف
علــى  ليحصلــوا  المــال  مــن  قــدر 
تأميــن صحــي، ولكــن مــن المهــم 
النواحــي  بعــض  دراســة  أيضــاً 

األخــرى:

• ــن 	 ــن مــع شــركة التأمي ــن والمستشــفيات متعاقدي ــاء والمختصي كــم مــن األطب
ــي إخترتهــا؟ الصحــي الت

• ماهي الخدمات المغطاة والغير مغطاة في التأمين الصحي الذي إخترته؟	

• كم عدد زيارات الطبيب التي يغطيها التأمين الصحي الذي إخترته؟	

التنسوا: 

• 	ً التأمين الصحي الخاص اليشمل أي مشاكل صحية موجودة لديكم سابقا

• إن لــم تكونــوا موافقيــن علــى التأميــن الصحــي الــذي عندكــم وتريــدون تجربــة 	
تأميــن صحــي آخــر التنســوا أن شــركة التأميــن الصحــي الجديــدة ســتنظر إلــى 
ــي ظهــرت خــالل تأمينكــم الســابق وتعتبرهــا مشــاكل  ــة الت مشــاكلكم الصحي

صحيــة موجــودة ســابقاً. 

• هناك تأمين خصوصي للحوامل وفترة مابعد الوالدة	

• اإلصابات الرياضية مغطاة  ببرامج تأمين صحي فرعي	
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للنســاء  العــام  الصحــي  التأميــن   4.1  
مــل لحوا ا

إن كنتــم ســتصبحون أبــاً وأمــاً يجــب عليكــم 
الحوامــل.  للنســاء  صحــي  تأميــن  شــراء 
مكتــب  عــن  مســبقاً  بالبحــث  ننصحكــم 
إستشــاري لتتجنبــوا أي تكاليــف غيــر الزمــة 

أو باهظــة تتعلــق بالحمــل والــوالدة.

التنسوا:

• اليوجد تأمين صحي خاص يغطي تكاليف الحمل	

• توجــد برامــج تأميــن صحــي خاصــة بالنســاء الحوامــل تشــمل رعايــة ماقبــل 	
الــوالدة و فتــرة الــوالدة ومابعــد الــوالدة لــألم والطفــل

• يجــب علــى النســاء الحوامــل خــوض فحــص طبــي فــي البدايــة )بعــض 	
الحــاالت الخطــرة يمكــن أن تقــف عائقــاً أمــام شــراء التأميــن الصحــي(

• ــاً 	 ــك وفق ــبقاً وذل ــن الصحــي مس ــذا التأمي ــدء ه ــخ ب ــى تاري ــاق عل يجــب اإلتف
ــن. ــركة التأمي ــات ش إلمكاني
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   5.1 كيفية حساب تكاليف التأمين الصحي لألجانب في جمهورية التشيك

ــوارق  ــة الف ــدول لرؤي ــذا الج ــة ه ــم تجرب يمكنك
ونطــاق  شــركات  عــدة  بيــن  التكاليــف  فــي 
ــذا  ــوا أن ه ــرة. التنس ــة المتوف ــات الصحي الخدم
الجــدول اليشــمل كل شــركات التأميــن الصحــي 
https://infocizinci.cz/en/health	  الموجــودة

/	insurance	calculator

6.1 التأمين الصحي العام والخاص: ماهو الفرق بينهما؟

التأمين الصحي الخاصالتأمين الصحي العام
حــدود  أي  التوجــد  المبــدأ  حيــث  مــن 
والشــركة تدفــع كافــة تكاليــف العالجــات 
تمديــد  رفــض  أو  إلغــاء  والتســتطيع 
التأميــن إن كنتــم تســتوفون كافــة الشــروط 

المنصــوص عليهــا

ــض  ــاء أو رف ــن إنه ــركة التامي ــن لش يمك
أصبحــت  إن  الصحــي  التأميــن  تمديــد 

تكاليــف العــالج مكلفــة كثيــراً

مــرات  عــدة  الطبيــب  زيــارة  يمكنكــم 
خــالل الســنة الواحــدة ولســتم مقيــدون 

بــأي حــدود

الطبيــب  وزيــارات  العالجــات  عــدد 
محــدودة

يمكــن للشــخص الــذي لديــه تأميــن صحي 
ــج  ــيك أن يتعال ــة التش ــي جمهوري ــام ف ع
فــي أي مــكان فــي جمهوريــة التشــيك 
وتقريبــاً كل طبيــب عنــده عقــد مــع كل 

ــة. ــة العام ــن الصحي ــركات التأمي ش

تأميــن  يملــك  الــذي  للشــخص  يمكــن 
فــي  فقــط  يتعالــج  أن  خــاص  صحــي 

العقــد فــي  المذكــورة  المستشــفيات 
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األطبــاء غيــر مقيــدون فــي تقديــم خدماتهم 
لطبية  ا

معالجــة  دائمــاً  األطبــاء  علــى  يجــب 
المريــض وفــي نفــس الوقــت عــدم تخطــي 
الحــدود التــي حددتهــا شــركة التأميــن 
الخــاص ومعالجــة ذلــك المريــض يرتبــط 

بمعامــالت طويلــة ومعقــدة

7.1 قائمة شركات التأمين الصحي في جمهورية التشيك

 1.7.1 شركات التأمين الصحي العام

أكبــر شــركة تأميــن صحــي فــي جمهوريــة التشــيك هــي شــركة التأميــن الصحــي العــام. 
أغلــب المواطنيــن فــي جمهوريــة التشــيك مســجلون لــدى هــذه الشــركة الحكوميــة.

• 	.www.vzp.cz :شركة التأمين الصحي العام في جمهورية التشيك

 شركات التأمين الصحي العام األخرى هي:
	• Vojenská zdravotní pojišťovna ČR )www.vozp.cz(

	• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna )www.cpzp.cz(

	• Oborová zdravotní pojišťovna )www.ozp.cz(

	• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda )www.zpskoda.cz(

	• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR )www.zpmvcr.cz(

	• Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna )ww.rbp	zp.cz(
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  2.7.1 شركات التأمين الصحي الخاص هي:
	• UNIQA )www.uniqa.cz(
	• Slavia )www.slavia	pojistovna.cz(
	• Ergo )www.ergo.cz(
	• AXA Assistance )www.axa	assistance.cz(
	• Maxima )www.maximapojistovna.cz(
	• General Health Insurance Company for Foreigners PVZP  

)www.pvzp.cz(.

 عــدد شــركات التأميــن الصحــي الخــاص المســجلة لتوفيــر الخدمــات الصحيــة لألجانــب 
يــزداد فــي اآلونــة األخيــرة.

ــارة  ــن زي ــب يمك ــي لألجان ــن الصح ــول التأمي ــة ح ــات إضافي ــى معلوم ــول عل للحص
ــة ــوزارة الصح ــي ل ــع اإللكترون الموق

https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/	private	 ly	purchasedtravel	health	
insurance_2664_23.html

مواقع مفيدة:
	• www.portal.gov.cz
	•  https://www.portal.gov.cz/en/health	care
	•  https://www.vzpforforeigners.cz
	•  http://www.cicpraha.org/upload/soubory/Ke%20stažen%C3%AD/  

       letaky%20infoServisu/Infoservis_Narozeni_ditete_AJ_NEW.pdf
	•  http://www.cicpraha.org/en/socialni	poradenstvi/manzelst 

       vi	narozeni	ditete	rodina/narozeni	ditete	cizince.html
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   2 .  كيف نجد طبيباً مناسباً

التؤجلــوا الموضــوع بــل عليكــم التســجيل لــدى الطبيــب العــام أو طبيــب األطفــال )إلــى 
عمــر 19 ســنة( فــي أســرع وقــت لتتجنبــوا بذلــك أي مشــاكل وتصبــح العنايــة الطبيــة 
متاحــة لكــم بــكل ســهولة. إن أردتــم زيــارة الطبيــب )ماعــدا الطبيــب النســائي أو طبيــب 
األســنان أو أخصائــي فحــص البصــر( ســتحتاجون  لورقــة تحويــل مــن طبيبكــم العــام 

الــذي سيرســلكم لهــؤالء االطبــاء.

التخطيط لموعد مع الطبيب

إســألوا شــركة التأميــن لديكــم لتعطيكــم قائمــة األطبــاء المتعاقديــن معهــا. 
يمكنكــم أيضــاً العثــور علــى هــذه المعلومــات فــي الموقــع اإللكترونــي لشــركة التأميــن. 
ــدؤوا  ــا. إب ــم تحديثه ــم يت ــة ول ــا قديم ــات ربم ــك المعلوم ــوا أن تل ــب أن تعلم ــن يج ولك
ــب  ــا ســيعطيكم الطبي ــة ألخــذ موعــد. ربم ــي القائم ــن ف ــاء الموجودي باإلتصــال باألطب

موعــد بعــد عــدة أســابيع أو حتــى فتــرة أطــول.

في عيادة الطبيب

عليكــم الحضــور فــي الوقــت المحــدد أو مــن األفضــل أن تأتوا قبــل الموعد 
ــخصية.  ــة الش ــة الهوي ــي وبطاق ــن الصح ــة التأمي ــوا بطاق ــل. التنس بقلي
ــم  ــم التتكلمــون اللغــة التشــيكية يمكنكــم إحضــار مترجــم. حّضــروا أنفســكم أنك إن كنت

ســتدفعون ثمــن الزيــارة نقــداً. ســيتم الحقــاً إرجــاع ذلــك المبلــغ لكــم.

بعد زيارة الطبيب

إن وصــف لكــم الطبيــب دواء أو قمتــم بدفــع ثمــن الزيــارة إحتفظــوا بكافــة 
الوصفــات والفواتيــر مــن الطبيــب وقومــوا بملــئ النمــوذج )تجدونــه عنــد 
ــوان شــركة  ــى عن ــك النمــوذج إل ــن الصحــي الخاصــة بكــم( وأرســلوا ذل شــركة التأمي

التأميــن باإلضافــة إلــى تقريــر الطبيــب  وفواتيــر الطبيــب والصيدليــة.
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مواقع مفيدة:
https://wwwbrno.cz/lekari/

https://www.zdravotniregistr.cz/

https://www.registrlekaru.cz/

https://www.eucpremium.cz/en 

https://blog.foreigners.cz/english	speaking	doctors	in	brno/ 

https://www.brnoexpatcentre.eu/im	an	expat/medical	services/
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3 .  أين نتصل في حالة الطوارئ

155

ــة  ــي جمهوري ــم اإلســعاف ف ــذا رق ه
هــي  المســتخدمة  اللغــة  التشــيك. 
اللغــة التشــيكية. يمكنكــم إســتعمال 
هــذا الرقــم فــي حــال وجــود أي خطر 
ــك ربمــا سيســتغرق  ــاة اإلنســان. مــن المحتمــل أن يكــون الخــط مشــغول لذل ــى حي عل

ــم أحــد. ــرد عليك ــا ي ــاً بينم وقت

عندمــا يــرد عليكــم أحــد سيســألكم بعــض األســئلة ليــرى إن كان مــن الضــروري إرســال 
ســيارة إســعاف أم ال.

112

هــذا رقــم طــوارئ مشــترك فــي أوروبــا حيــث يتكلــم العاملــون بفضــل برنامــج الترجمــة 
ليــس فقــط باللغــة التشــيكية بــل أيضــاً باللغــة اإلنجليزيــة واأللمانيــة والبولندية والروســية 
ــاء  ــاذ )الشــرطة واإلطف ــة وحــدات اإلنق ــا مرتبطــون مــع كاف ــون هن والفرنســية. العامل
واإلســعاف( ممــا يوفــر الوقــت إن حصــل حــادث ســير يســتدعي وجــود كافــة وحــدات 
اإلنقــاذ. يمكنكــم اإلتصــال بهــذا الرقــم مــن الخــط األرضــي ومــن الهاتــف النقــال حتــى 
ــد  ــن أيضــاً تحدي ــاً. يمك ــال ضعيف ــد أو كان اإلرس ــم شــريحة أو رصي ــن لديك ــم يك إن ل

مــكان المتصــل. هــذا أفضــل رقــم إن كنــت تحتــاج ألي خدمــة إنقــاذ فــي البلــد.
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1.3 ماذا نفعل في حالة الطوارئ

يجب أن تقولوا للعامل في التلفون:

ماذا حصل بالتحديد؟

أين حصل الحادث؟

من المتصل؟ »إسمي ..... وأتصل من الرقم ......«

التغلــق الســماعة حتــى يقــول لــك العامــل ذلــك ألنــه بالتأكيــد سيســألك بعــض األســئلة 
ــة. اإلضافي

التنسوا:

يمكنكــم اإلتصــال بســيارة اإلســعاف فقــط فــي حالــة الطــوارئ أو إن كان أحــد فــي خطــر 
ــم المســاعدة  ــيارة اإلســعاف لتقدي ــال س ــيتم إرس ــة. س ــة بالغ المــوت أو مصــاب بإصاب

والعــالج ونقــل المصــاب إلــى المستشــفى فــي حــال الضــرورة. 

مايلي بعض أمثلة الحوادث الخطيرة التي قد تحدث:

• جلطة قلبية وألم في منطقة الصدر	

• ــر 	 ــي األطــراف أو تعث ــدان حساســية مفاجــئ ف ــة وفق جلطــة دماغي
ــكالم ال

• ضيق شديد في التنفس	

•  حاالت تسمم	

• إصابات كبيرة	

• إستفراغ أو سعال مصحوب بالدم	

• محاوالت إنتحار	

• حاالت إغماء وما إلى ذلك	
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2.3 حاالت طوارئ بعد الدوام العملي أو في عطلة نهاية األسبوع أو األعياد

ــت  ــس الوق ــام وبنف ــم الع ــم إنتظــار دوام طبيبك ــن أو مرضــى واليمكنك ــم مصابي إن كنت
حالتكــم ليســت جديــة لدرجــة تســتدعي مجــيء ســيارة إســعاف يحــق لكــم حينهــا تلقــي 
عنايــة فــي حالــة إســتثنائية. إن لــم تتســجلوا بعــد عنــد طبيــب عام يمكنكــم حينها إســتغالل 

هــذه اإلمكانيــة. إن لــم تســتطيعو زيــارة طبيبكــم العــام عندكــم مجاليــن:

    Úrazová nemocnice v Brně مستشفى الحوادث في مدينة برنو

  +420 545 538 111 

Ponávka 6 قريبة من مركز المدينة

مستشفى تستقبل الحاالت الطارئة للكبار وقسم طوارئ لألسنان، يجب دفع 90 كورون 
للعالج

   Pohotovost pro dospělé مستشفى طوارئ للكبار  

07:00	17:00 :اإلثنين إلى الخميس

24 ساعة :العطل واألعياد/عطلة نهاية األسبوع

طوارئ أسنان للكبار واألطفال 

 24:00	18:00 :اإلثنين إلى الخميس  

 20:00	08:00 :العطل واألعياد/عطلة نهاية األسبوع 

مستشفى األطفال في مدينة برنو 

+420 532 234 935

Černopolní 9

 07:00	15:30 :اإلثنين إلى الخميس 

24 ساعة :العطل واألعياد/عطلة نهاية األسبوع
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 3.3 حاالت طوارئ في فترة الدوام

 خــالل فتــرة الــدوام )أنظــروا إلــى أوقــات دوام طبيبكــم العــام( فــي حــال حصــول أي 
مشــكلة صحيــة عليكــم أوالً زيــارة طبيبكــم العــام، وفــي فتــرات أخــرى )فــي أيــام الــدوام 
فــي ســاعات متأخــرة مــن اليــوم وفــي الليــل وعطلــة نهايــة األســبوع واألعيــاد( يمكنكــم 

إســتخدام الخدمــات الصحيــة الطارئــة والذهــاب إلــى المستشــفى.
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 4. الصيدليات

ــة  ــط. بعــض األدوي ــات فق ــي الصيدلي ــيك ف ــة التش ــي جمهوري ــة ف ــن شــراء األدوي يمك
التحتــاج لوصفــة مــن الطبيــب وبعضهــا اليمكــن شــرائها إال بوصفــة منــه. هــذا النظــام 

غيــر موجــود فــي كل الــدول، لذلــك تحتاجــون وقــت لتتعــودوا عليــه.

ــات  ــي بمعلوم ــم الصيدالن ــث يخبرك ــو حي ــة برن ــي مدين ــات ف يوجــد عشــرات الصيدلي
عــن حالتكــم الصحيــة باإلضافــة إلــى توجيهــات  عــن كيفيــة إســتخدام الــدواء وماهــي 
الحــاالت التــي يمنــع فيهــا إســتخدام الــدواء الموصــوف أو األدويــة التــي التحتــاج إلــى 

ــدم خدمــات تشــخيص المــرض أو إستشــارة، مثــال: ــات تق ــة. بعــض الصيدلي وصف

Dr. Max )https://www.drmax.cz(, 
Benu )https://www.benu.cz(, 
Lékárna Kobližná )http://www.lekkoblizna.cz(, 
Chytrá Lékarna )http://www.chytralekarna.cz(

  فــي الصيدليــة Chytrá Lékárna  يعمــل صيدالنيــون يتقنــون اللغــة اإلنجليزيــة
ــل: ــعة مث ــات واس ــون خدم ويقدم

قياس ضغط الدم  •

قياس نسبة الجلوكوز في الدم  •

فحص الجلد واألظافر والشعر  •

إستشارة في  مجال الهوميوباثي )الطب البديل(  •

إستشارة في مشكلة سلس البول  •

إستشارة في مجال التغذية  •

علــى كل حــال وكمــا ســبق وذكــر أعــاله يوجــد فــي مدينــة برنــو عشــرات الصيدليــات 
ويمكنكــم إختيــار الصيدليــة التــي تناســبكم.

الصيدالنيــون بالعــادة اليتكلمــون فقــط اللغــة اإلنجليزيــة بــل أيضــاً لغــات أخــرى مثــل 
الروســية أو األلمانيــة.
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 1.4 متى ولماذا نزور الصيدلية

ــاكل  ــاعدتكم بمش ــم مس ــة ويمكنه ــة جامعي ــم دراس ــون ولديه ــاس مثقف ــون ن الصيدالني
صحيــة مختلفــة. يقدمــون لكــم اإلستشــارة وينصحونكــم باألدويــة المناســبة ويســاعدونكم 
ــة،  ــط األدوي ــي فق ــب أو تكف ــارة الطبي ــت مشــاكلكم تســتدعي زي ــرار إن كان ــاذ الق بإتخ
باإلضافــة للعديــد مــن الخدمــات األخــرى يســاعدونكم أيضــاً فــي الوقايــة ضــد األمــراض 
أو ينصحونكــم بكيفيــة تقويــة المناعــة. يمكنكــم أيضــاً فــي الصيدليــة شــراء أدوات 
ــدم  وغيرهــا.  ــاس ضغــط ال ــاز قي ــزان حــرارة أو جه ــل مي ــة مث ــة مختلف وأجهــزة طبي
ــة حســب  ــات مختلف ــح إمكاني ــب وتتي ــارة الطبي ــر مــن زي ــة أســرع بكثي ــارة الصيدلي زي
الوقــت والمــكان الــذي يناســبكم بــدون موعــد مســبق. يمكنكــم فــي أي وقــت وأي مــكان 

ــم. ــة تعجبك ــارة أي صيدلي زي

ــم  ــف  STOP	NON   يمكنك ــدون توق ــان تعمــالن ب ــو توجــد صيدليت ــة برن ــي مدين ف
ــت: ــي أي وق زيارتهــم ف

Lékárna Koliště 

 +420 545 424 811 

Koliště 47

 http://lekarnakoliste.cz/

Dr. Max 

 +420 542 213 531

 Bašty 413/2 
)بجانب محطة القطار الرئيسية(

2.4 ماهو الفرق بين األدوية التي يصفها الطبيب واألدوية التي التحتاج لوصفة؟

الــدواء الــذي يصفــه الطبيــب يمكــن شــراءه فــي الصيدليــة فقــط إن كان عنــدك الوصفــة. 
ــب  ــي أغل ــي. ف ــن الصح ــوع التأمي ــه ون ــى نوع ــد عل ــدواء يعتم ــذا ال ــن ه ــة ثم تغطي
األحيــان العــالج مغطــى كلــه أو قســم منــه فقــط ولكــن فــي بعــض األحيــان عليكــم دفــع 
ــي برنامــج  ــر موجــودة ف ــط األمــراض الغي ــادر ويشــمل فق ــك ن ــه كامــالً. ولكــن ذل ثمن
ــم شــركة  ــن ســتدفع لك ــه ولك ــدواء كل ــن ال ــان ســتدفعون ثم ــي بعــض األحي ــن. ف التأمي
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التأميــن المبلــغ الكامــل الحقــاً. لذلــك عليكــم دائمــاً اإلســتعالم لــدى طبيبكــم ولــدى شــركة 
ــن الصحــي.  التأمي

مــن بيــن األدويــة التــي تحتــاج إلــى وصفــة مــن الطبيــب يوجــد مثــالً المضــاد الحيــوي 
أو دواء مضــاد فيروســات أو أدويــة قلــب وأوعيــة دمويــة أو ســتيرويد وغيرهــم. يجــب 
ــك الفتــرة  أن التنســوا أن كل وصفــة مــن الطبيــب لهــا مــدة صالحيــة وبعــد مــرور تل
لــن يبيعوكــم فــي الصيدليــة الــدواء المطلــوب. فــي هــذه الحالــة إرجعــوا إلــى الطبيــب 

واطلبــوا منــه وصفــة جديــدة.

التنسوا:

• الوصفــات التــي يعطوكــم إياهــا فــي اإلســعاف صالحــة فقــط يــوم واحــد بعــد 	
إصدارهــا

• وصفــات المضــاد الحيــوي وأدويــة  العــالج الكيميائــي ضــد الجراثيــم صالحــة 	
لمــدة خمــس أيــام

• كل الوصفات األخرى صالحة لمدة أسبوعان	

ــن  ــدة أطــول ولك ــح لم ــم دواء صال ــي بعــض الحــاالت أن يصــف لك ــب ف ــن للطبي يمك
أقصــى حــد هــو ســنة واحــدة. فــي اآلونــة األخيــرة أصبــح مــن الممكــن فــي جمهوريــة 
ــم إخبــار  ــم وصفــة إلكترونيــة عليك التشــيك إســتخدام وصفــات  إلكترونيــة. إن أردت

ــك.  ــم بذل طبيبك

ــي  ــة مــن الطبيــب ويمكــن شــرائها  ف ــى وصف ــاج إل ــة التحت ــة مــن األدوي ــة الثاني الفئ
أي وقــت مــن الصيدليــة والمريــض يدفــع ثمنهــا كامــالً. يوجــد أدويــة كثيــرة بالســوق 
متشــابهة أو لهــا نفــس المفعــول  لذلــك يعــود األمــر للمريــض أن يختــار الــدواء الــذي 
ــدواء  ــة إســتعمال ال ــي ســيخبركم عــن كيفي ــث الســعر. الصيدالن ــن حي ــر م يناســبه أكث

ــة. ــه الجانبي وماهــي تأثيرات

أدنــاه يمكنكــم رؤيــة بعــض األدويــة التــي التحتــاج لوصفــة مــن الطبيــب. ولكــن 
المعلومــات المكتوبــة بالجــدول التعــّوض إستشــارة الخبــراء بالموضــوع. عليكــم دائمــا 
مراجعــة العــوارض مــع الطبيــب أو الصيدالنــي. أغلــب األدويــة المذكــورة أدنــاه تصنــع 
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ــخ( ــال أيضــا ًوبأشــكال متنوعــة )حبــوب، شــراب، قطــرات، بخــاخ، ال لألطف

الدواء المشكلة الصحية

Tantum verde, Orofar, Strepsils, 
Streptabene, Strepfen, Streptofort ألم في الحلق

Paralen, Muconasal, ACC long, 
Erdomed, Neo	angin, Nurofen انفلونزا أو زكام

Stoptusin, Bromhexin, Ambrobene, 
Robituns, ACC long سعال

Kinedryl, Rennie, Iberogast حرقة المعدة، غثيان
Olynth, Otrivin, Sinex Vicks, 
Muconasal إنسداد وإلتهاب األنف

APO	Ibuprofen, Nalgesin, Panadol, 
Ibalgin

ألم الرأس والظهر وغيرها من اآلالم 
الشائعة

Imodium, Hylak forte, Enterol, 
Endiaron إسهال

ــيكية  ــة تش ــن صيدلي ــتريه م ــي أن أش ــل يمكنن ــر ه ــد آخ ــن بل ــة دواء م ــدي وصف عن
أيضــاً؟

فــي هــذه الحالــة عليكــم الذهــاب أوالً إلــى الصيدليــة حيــث يعطيــك الصيدالنــي معلومــات 
عــن ثمــن وتوافــر ذلــك الــدواء.

• إن كان الــدواء موجــوداً فــي جمهوريــة التشــيك وثمنــه مناســب لكــم الشــيء 	
يمنعكــم مــن إســتخدامه.

• ــي وإشــرحوا 	 ــدواء إستشــيروا الصيدالن ــك ال ــر ذل إن كان مــن الصعــب توفي
لــه حالتكــم الصحيــة وهــو ســينصحكم بــدواء آخــر مماثــل يحتــوي علــى نفــس 

المــادة الفعالــة.

• إن كنتــم مصّريــن علــى ذلــك الــدواء الــذي عندكــم مــن الممكــن إحضــاره مــن 	
ــد الحــدود تفســير ســبب إســتعمالكم  ــة عليكــم عن بلدكــم ولكــن فــي هــذه الحال
ــاً  ــم دائم ــن عليك ــم. ولك ــن طبيبك ــي م ــر الطب ــطة التقري ــدواء بواس ــك ال لذل
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معرفــة ماهــي متطلبــات الجمــارك علــى حــدود البلــد الــذي تدخلــون إليــه مــع 
ذلــك الــدواء. 

هل تعلمون؟

العديد من الصيدليات توفر لكم أيضاً الخدمات التالية:

• 	 )e	shop( شراء أدوية أونالين

• مكّمالت غذائية	

• مستحضرات تجميل	

• أجهزة طبية	

• نصائــح طبيــة ومعلومــات )مســاعدة  فــي اإلقــالع عــن التدخيــن فــي صيدليــة 	
مستشــفى ســفاتا آنــا(
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5. اللقاح
ــراض  ــة ضــد األم ــم حماي ــر له ــاري ويوف ــيك إجب ــة التش ــي جمهوري ــال ف ــاح األطف لق

ــة: ــعة التالي التس

• الدفتيريا	

• الكزاز	

• السعال الديكي	

• المستدمية النزلية	

• إلتهاب الكبد  ب	

• شلل األطفال	

• الحصبة	

• الحصبة األلمانية	

• النكاف	

ــراض  ــض األم ــد بع ــاح ض ــن اللق ــة يستحس ــات اإلجباري ــذه اللقاح ــى ه ــة إل باإلضاف
ــم 1(  ــدول رق ــر الج ــاً )أنظ ــرى أيض األخ

الجدول رقم  1 برنامج لقاح األطفال في جمهورية التشيك

برنامج  لقاح األطفال في جمهورية التشيك

اللقاح اإلختياري اللقاح اإلجباري عمر الطفل

مرض السل )لألطفال المعرضين 
إلمكانية إصابة مرتفعة(

4 أيام إلى 6 أسابيع
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أمراض المكورة الرئوي، 
)يغطيه التأمين الصحي، 

الجرعة األولى(

Hexacima, Infanrix hexa# 
 الجرعة الثالثة

خناق، الكزاز، السعال الديكي، 
شلل األطفال، إلتهاب الكبد  ب، 

المستدمية النزلية

شهرين
أمراض الفيروس العجلي 

)الجرعة الثانية(

أمراض الفيروس العجلي 
)الجرعة الثالثة(

3 أشهر

أمراض المكورة الرئوية 
)يغطيه التأمين الصحي، 

الجرعة الثانية(

Hexacima, Infanrix hexa#

الجرعة الثالثة

 خناق، الكزاز، السعال الديكي،
 شلل األطفال، إلتهاب الكبد   ب،

المستدمية النزلية

4 أشهر

أمراض المكورة الرئوية 
)يغطيه التأمين الصحي، 

الجرعة الثانية(

Hexacima, Infanrix hexa#

الجرعة الثالثة

 خناق، الكزاز، السعال الديكي،
 شلل األطفال، إلتهاب الكبد   ب،

المستدمية النزلية

11 إلى 13 شهر

الجدري، الحصبة، 
الحصبة األلمانية، النكاف 

)الجرعة األولى (

Priorix الجرعة األولى

)الحصبة، الحصبة األلمانية، 
النكاف(

13 إلى 18 شهر

الجدري، الحصبة، 
الحصبة األلمانية، النكاف 

)الجرعة الثانية (

Priorix الجرعة األولى

)الحصبة، الحصبة األلمانية، 
النكاف(

5 إلى 6 سنوات
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الدفتيريا، الكزاز، السعال الديكي 5 إلى 6 سنوات

الدفتيريا، الكزاز، السعال الديكي، 
شلل األطفال

10 إلى 11 سنة

مرض فيروس الورم 
الحليمي البشري

13 إلى 14 سنة

الكزاز )إن لم يتم تلقيح الطفل بين 
10 إلى 11 سنة(

14 سنة

هل اللقاح حقاً إجباري؟

نعــم، اللقــاح إجبــاري وفقــاً لقوانيــن جمهوريــة التشــيك )القانــون رقــم  537/2006 مــن 
موســوعة القوانيــن بصيغتــه المعدلــة رقــم 355/2017 مــن موســوعة القوانيــن(.

أين يمكننا تلقيح األطفال؟

اللقــاح اإلجبــاري يحمــي الطفــل مــن تســعة أمــراض ويتــم التلقيــح عنــد طبيــب األطفــال 
ــال والشــباب  ــن تســجيل األطف ــة التشــيك يمك ــي جمهوري ــال(. ف ــام لألطف ــب الع )الطبي

لــدى طبيــب األطفــال إلــى عمــر 19 ســنة.

ماهو سعر اللقاح؟

جميــع اللقاحــات اإلجباريــة واللقاحــات ضــد  إلتهــاب المكــورات الرئويــة مجانيــة 
ــا  ــاص ربم ــي خ ــن صح ــك تأمي ــدى طفل ــام. إن كان ل ــي الع ــن الصح ــا التأمي ويغطيه
ســتضطرون لدفــع بعــض اللقاحــات. لمزيــد مــن المعلومــات أنظــروا إلــى موقــع شــركة 
التأميــن  الصحــي اإللكترونــي. إن كان بلدكــم يملــك بعــض اللقاحــات اإلجباريــة األخرى 

يمكــن للطبيــب أن يعطيهــا لطفلــك ولكــن ســتضطرون لدفــع ثمنهــا.
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ــي أن  ــاذا يجــب عل ــي، م ــا طفل ــي حصــل عليه ــداً ماهــي اللقاحــات الت ــا لســت متأك أن
أفعــل؟

هــذا شــيء عــادي ويحصــل لــدى العديــد مــن النــاس، إن كان طفلــك حتــى اآلن يحصــل 
علــى لقاحاتــه بإنتظــام يفحــص طبيــب األطفــال برنامــج اللقــاح مــن البلــد األم ويضيــف 
ــس  ــب بنف ــرف الطبي ــه. ويتص ــم ب ــذي بدأت ــج ال ــي البرنام ــل ف ــالزم أو يكم ــاح ال اللق
الطريقــة إن لــم تكونــوا متأكديــن إن تــم تلقيــح طفلــك أم ال أو لــم يكــن لديكــم  أي بطاقــة 

تثبــت اللقــاح.

نحــن لــن نبقــى فــي جمهوريــة التشــيك أكثــر مــن ثالثــة أشــهر، هــل يجــب علــي أيضــاً 
تلقيــح طفلــي؟

نعــم، ولكــن فــي هــذه الحالــة يعطــي الطبيــب طفلــك اللقــاح الناقــص فقــط والموجــود فــي 
برنامــج اللقــاح التشــيكي أو يعطــي طفلــك اللقــاح الناقــص الغيــر موجــود فــي بلدكــم.

هل هناك أي لقاحات إجبارية أخرى؟

ال، اللقاحات األخرى غير إجبارية أو يتم إعطاؤها في الحاالت المستدعية فقط.

الكــزاز: يتــم إعطــاء هــذا اللقــاح عنــد الجــروح أو الحــوادث أو اإلصابــات الغيــر قابلــة 
للشــفاء 

داء الكلب: يتم إعطاء اللقاح في حال عضات الحيوانات

انفلونــزا: ينصــح بهــذا اللقــاح للنــاس الكبــار بالعمــر واألطفــال والعامليــن فــي المجــال 
الطبــي والنــاس الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة مثــل الربــو أو الســكري أو أمــراض 

قلبيــة وينصــح أيضــا بهــذا اللقــاح للنــاس ذوي المناعــة الضعيفــة.

الحصبة 

 إزداد عــدد المصابيــن بمــرض الحصبــة فــي اآلونــة األخيــرة فــي جمهوريــة التشــيك. 
أفضــل طريقــة للوقايــة مــن مــرض الحصبــة هواللقــاح. عنــد اإلصابــة بالمــرض اليوجــد 

أي عــالج مباشــر.
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األمراض  المنقولة عن طريق القراد

إلتهــاب الدمــاغ مــرض فيروســي يصيــب  الجهــاز العصبــي المركــزي. عــدد اإلصابــات 
بهــذا المــرض فــي الثالثيــن ســنة الماضيــة تضاعــف أربــع مــرات تقريبــاً. اليوجــد أي 

دواء فعــال ضــد هــذا المــرض. أفضــل طريقــة للوقايــة هــو اللقــاح.

ــد  ــال ض ــاح فع ــد أي لق ــف اليوج ــراد. لألس ــق الق ــن طري ــول ع ــرض منق ــم م داء الي
ــة النفــس مــن  هــذه الحشــرات. مــن عالمــات  ــة هــو حماي هــذا المــرض. أفضــل وقاي
اإلصابــة بهــذا المــرض هــو بقعــة حمــراء علــى الجلــد تكبــر تلقائيــاً فــي مــكان عضــة 
القــراد وذلــك تقريبــاً بعــد أســبوع مــن اإلصابــة. الطفــح الجلــدي اليحــك واليؤلــم ويظهــر 
لــدى % 80	70 مــن النــاس المصابيــن. يمكــن عــالج هــذا المــرض بالمضــاد الحيــوي 

والعــالج فعــال أكثــر  إن تــم البــدء بــه مبكــراً.

موقع مفيد:

AVENIER

 Bohunice و   Letmo  مركز لقاح خاص في مدينة برنو في

www.ockovacicentrum.cz



27

دليل العناية الصحية في
مدينة برنو لألجانب من
خارج اإلتحاد األوروبي

6. كيفية التغلب على الضغط النفسي
اإلنتقــال للعيــش إلــى بلــد آخــر يمكــن أن يكــون جميــالً وبنفــس الوقــت صعــب وشــاق. 
ربمــا ســتضطرون للتعامــل مــع شــعور عــدم اإلســتقرار والبطالــة ومشــاكل فــي الســكن 

وغيرهــا مــن الحــاالت المرهقــة نفســياً.

عليكــم اإلســتعداد لمواجهــة الضغــط النفســي بشــكل جيــد لحمايــة صحتكــم النفســية. فــي 
مايلــي بعــض النصائــح لتحقيــق ذلــك:

ــز  ــزاج والتركي ــى الم ــلبي عل ــكل س ــر بش ــوم تؤث ــة الن ــوم. قل ــن الن ــي م ــدر كاف  1. ق
والطاقــة والصحــة البدنيــة.

 2. الراحــة. هنــاك الكثيــر مــن أســاليب الراحــة مثــل التأمــل وتماريــن التنفــس واليوغــا، 
إســتعلموا عــن هــذه األســاليب أكثــر وحاولــوا إيجــاد ماتحبــون.

3. إبحثــو عــن أصدقــاء. إختلطــوا بالمجتمــع، مثــالً عــن طريــق زيــارة بعــض 
الكورســات أو التطــوع. تواصلــوا مــع النــاس، ويفضــل مــن وجــه لوجــه أو علــى االقــل 
بواســطة الهاتــف. تبادلــوا أطــراف الحديــث عــن مايحصــل حولكــم. أطلبــوا مســاعدة إن 

ــن. ــدم المســاعدة لآلخري ــوا أيضــاً مــن يق ــم فــي أي شــيء وكون إحتجت

4. حاولــوا ايجــاد شــيء تحبونــه. الخــروج إلــى مشــوار أو التنــزه فــي الطبيعــة، 
ممارســة التماريــن الرياضيــة، قــراءة الكتــب، اإلســتماع الــى الموســيقى، إجعلــو 

اإلبتســامة والضحــك شــعاركم.
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ــي  ــدة ف ــياء الجي ــن كل األش ــاكرين ع ــن وش ــوا راضي ــي. كون ــكل ايجاب ــروا بش 5. فك
ــاعدنا  ــك يس ــن كل مانمل ــان ع ــى واإلمتن ــة. الرض ــم اليومي ــو بنجاحاتك ــم وإحتفل حياتك

ــا. ــي حياتن ــاوف ف ــلبية والمخ ــكار الس ــب واألف ــع  الجوان ــل م ــى التعام عل

6. كونــوا فضولييــن وإطرحــوا األســلئة. حــاالت الضغــط النفســي تحصــل عــادة بســبب 
قلــة المعلومــات وعــدم التفاهــم. تمّرنــوا علــى التواصــل مــع النــاس.

ــة  ــوم معلوم ــوا كل ي ــش. تعلم ــة العي ــة وطريق ــة المحلي ــوا الثقاف ــوا أن تفهم 7. حاول
ــدة. جدي

ــا  ــا وتتركوه ــوا منه ــة. التهرب ــروف الصعب ــل الظ ــوا ح ــاً حاول ــك ممكن 8. إن كان ذل
ــاكل. ــل المش ــى ح ــوا عل ــر. تمّرن تتخّم

9. حاولــوا اإلحتفــاظ بعــادات صحيــة. التدّخنــوا ومارســوا الرياضــة وتناولــوا الوجبــات 
الصحيــة الغنيــة بالخضــروات والفواكــه و البروتينــات والزيــوت الصحيــة.

10. التخافــوا مــن طلــب المســاعدة. إن أثـّـر الضغــط النفســي واإلحبــاط علــى جوانــب 
أخــرى فــي حياتكــم التخافــوا مــن طلــب المســاعدة مــن األخصائييــن فــي الموضــوع. 
ذلــك ليــس عيــب ومــن األفضــل دائمــاً بــدء حــل المشــكلة قبــل أن تســيطر عليكــم وعلــى 

حياتكــم.

التنســوا أنكــم إن تجاهلتــم الضغــط النفســي والتوتــر ولــم تتعاملــوا معــه وتحاولــوا حــل 
ــة. قرحــة  ــم النفســية والبدني ــى صحتك ــر عل ــر بشــكل كبي ــك أن يؤث ــن لذل المشــكلة يمك
فــي المعــدة، ضيــق تنفــس، مشــاكل فــي ضغــط الــدم، إضطرابــات فــي تنــاول الطعــام، 
كل ذلــك يشــكل فقــط جــزء صغيــر مــن المشــاكل المرتبطــة بالضغــط النفســي والتوتــر. 
ــن  ــن شــخص آلخــر. ولك ــف م ــاكل والضغوطــات تختل ــة المش ــم ومقاوم ــة التحك قابلي
حتــى الشــخص الــذي يقــاوم ضغوطــات الحيــاة بشــكل ممتــاز يمكــن أن يواجــه صدمــة 

كبيــرة تؤثــر عليــه وســيحتاج لمســاعدة طبيــة.

هنــاك عــدد مــن عالمــات اإلنــذار التــي تــدل علــى إســتنفاذ وتبديــد إســتراتيجيات  مواجهة 
الضغوط النفســية:

• القلق والتهيج ومشاكل في التركيز	

• صداع متكرر	
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• مشاكل في النوم )الجودة وعدد الساعات(، أرق، كوابيس	

• تغيير في عادات التغذية  )فقدان الشهية واإلفراط في تناول الطعام(	

• األشــياء التــي كانــت فــي الماضــي تفرحكــم لــم تعــد تجلــب لكــم الفــرح 	
والســرور

• فقدان اإلهتمام والهوايات، قلة األنشطة الجنسية والتواصل مع المجتمع	

• إنخفاض الطاقة، تعب أو نشاط زائد	

• مزاج سيئ دائماً، عدم إستقرار عاطفي	

• قلة إحترام الذات والكرامة والثقة بالنفس	

أنا لست متأكداً إن كنت أستطيع تحمل الظروف الراهنة، ماذا يجب أن أفعل؟

ليــس مهمــاً إن كنــت تــزور عالــم نفــس أو طبيــب نفســي أو طبيــب عــام أو عالــم نفــس 
ســريري. علــى كل هــؤالء أن ينصحــوك أيــن ســتتلقى أفضــل رعايــة. إنســوا الخجــل أو 
الشــكوك، األطبــاء المختصيــن ســيعتنون بــك جيــداً ولــن يرســلوك إلــى البيــت بــدون أن 

يســتمعوا لــك ويعالجــوك فقــط بحجــة أن مشــاكلك غيــر جديـّـة.

ماهو نظام الرعاية النفسية في جمهورية التشيك؟

ــب  ــي األغل ــن الصحــي )ف ــون مــع شــركات التأمي ــط يعمل ــاء النفســيين فق بعــض األطب
شــركات تأميــن صحــي عــام(، وبنفــس الوقــت تختلــف الشــروط وشــركات التأميــن مــن 
طبيــب آلخــر. لذلــك عليكــم اإلســتعالم فــي شــركة التأميــن الخاصــة بكــم عــن شــروط 

التأميــن التــي تتعلــق بمشــكلتكم النفســية تحديــداً.

أغلــب األطبــاء النفســيين اليعملــون مــع شــركات التأميــن الصحــي لذلــك علــى المرضــى 
ــورون للجلســة  ــى 1000 ك ــن 600 إل ــراوح مابي ــف بأنفســهم. األســعار تت ــع التكالي دف

الواحــدة. للطــالب والعاطليــن عــن العمــل الســعر أرخــص.

أي طبيب أختار؟

الطبيــب النفســي متخصــص فــي علــم النفــس. بالعــادة طبيبكــم العــام هــو الــذي يرســلكم 
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ــب النفســي إجــراء  ــن. يمكــن للطبي ــاء اآلخري ــة لألطب ــده مماثل ــع عن ــه. شــروط الدف إلي
فحــص شــامل وتشــخيص المــرض ووصــف الــدواء وويوصــي بالمزيــد مــن الجلســات. 

الطبيــب النفســي عــادة يعمــل مــع عالــم النفــس الســريري.

عالــم النفــس هــو شــخص ذو تعليــم جامعــي فــي مجــال علــم النفــس يمكنــه تقديم إستشــارة 
ومســاعدة فــي هــذا المجــال. تكاليف الجلســة تدفعــون ثمنها بأنفســكم.

ــم  ــم نفســي أو شــخص ذو تعلي ــب نفســي أو عال ــون طبي ــن أن يك ــج النفســي يمك المعال
جامعــي فــي مجــال مشــابه ولديــه خبــرة طويلــة )4 إلــى 7 ســنوات( فــي مجــال معالجــة 
النفــس مــن هيئــة معتمــدة ويقــدم جلســات عالجيــة. يمكــن للجلســات أن تكــون طويلــة أو 

قصيــرة مــع التركيــز علــى حــاالت معقــدة مختلفــة للمريــض.

ــدة خمســة ســنوات  ــي لم ــم جامع ــارة عــن شــخص ذو تعلي ــس الســريري عب ــم النف عال
وخبــرة لمــدة خمســة ســنوات إضافيــة مــع تخصــص فــي هــذا المجــال. يمكنــه إجــراء 
ــو  ــه ه ــي أو لدي ــب النفس ــدى الطبي ــات ل ــن الجلس ــد م ــي بالمزي ــامل ويوص ــص ش فح
ــن  ــة م ــم أو نصيح ــى طلبك ــاءاً عل ــريري بن ــس الس ــم النف ــارة عال ــم زي ــه. يمكنك بنفس
الطبيــب. فــي هــذه الحالــة يغطــي التأميــن الصحــي العــام كافــة التكاليــف وإن كان عندكــم 
تأميــن صحــي خــاص عليكــم التأكــد مــن شــروط برنامجكــم الصحــي. إن زرتــم الطبيــب 
ــدة  ــاك ع ــة. هن ــن الجلس ــون ثم ــم تدفع ــة أنت ــك الحال ــي تل ــم، ف ــم أنت ــى رغبتك ــاءاً عل بن
أطبــاء نفســيين فــي مدينــة برنــو يتقنــون اللغــة اإلنجليزيــة وبعضهــم أيضــاً يتكلــم لغــات 

ــن. ــى أحــدث المعلومــات عليكــم البحــث أونالي أخــرى. للحصــول عل

مواقع مفيدة

مركــز إستشــارة، قســم علــم النفــس فــي كليــة العلــوم اإلجتماعيــة فــي جامعــة ماســاريك: 
http://poradna.fss.muni.cz//

 مركزالتعاون الدولي في جامعة ماساريك:
https://czs.muni.cz/en/student	from	abroad/international	student	guide/
counselling	and	psychologists#psychological	counselling
https://www.psychoterapie	marcek.cz/co	je	psychoterapie?lang=en
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7. إستشارة بلغات أجنبية وخدمات األجانب

هــذه اإلستشــارات تســاعدكم لتخطــي المراحــل والظــروف الحياتيــة الصعبــة. الموظــف 
ــي  ــات ف ــم معلوم ــى إيجــاد عمــل أو ســكن ويعطيك يســاعدكم عل
مجــال التربيــة أو الطــالق. فــي مدينــة برنــو توجــد مراكــز 
خاصــة أوحكوميــة تقــدم خدمــات إستشــارية مجانيــة ومســاعدات 
إلندمــاج األجانــب أو يذهبــون معكــم مثــالً إلــى الدوائــر الحكوميــة 

ــة. لمســاعدتكم فــي المعامــالت المختلف

مركز إقليم جنوب مورافيا لمساعدة إندماج األجانب

يقدم الخدمات التالية مجاناً:

اللغة التشيكية                  اللغة الروسية                  الغة اإلنجليزية

خدمات قانونية

خدمات إجتماعية

خدمات  في مجال التوظيف والعمل

كورس لغة تشيكية لألطفال والشباب

كورسات إندماج

نشاطات لألطفال والشباب
 cizincijmk@jmk.cz

 +420 541 658 333 

 Mezírka 1, 602 00

 https://www.cizincijmk.cz/en/

إستشاريين في مجال الثقافات المختلفة في مدينة برنو

يقدمــون خدمــات إستشــارية مجانيــة باللغــة العربيــة والرومانيــة والروســية والفيتناميــة 
واألوكرانيــة ويمكنهــم أيضــاً إصطحابكــم إلــى المستشــفيات والمراكــز الطبيــة والتعــّرف 
علــى نــاس مختلفيــن. إن أردتــم موعدعليكــم التواصــل مــع الموظفيــن المســؤولين علــى 

NEED

HELP?

NEED

HELP?
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االيميــل أو الهاتــف.

اللغة األوكرانية             والروسية 
 hertlova.kateryna@brno.cz

 +420 608 955 216 

اللغة الرومانية
 ceban.alexandru@brno.cz 

  +420 608 955 218 

اللغة الفيتنامية
 vrbkova.julie@brno.cz

  +420 776 199 517

اللغة العربية
 atassi.karin@brno.cz

 +420 608 955 226

مكتب الخدمات اإلجتماعية، قسم اإلندماج في المجتمع، إدارة مدينة برنو

Anenská 10, Brno 602 00 العنوان

ــب  ــاعة 17:00  أو حس ــى الس ــاعة 8:00 إل ــن الس ــاء م ــن واألربع ــدوام اإلثني ــام ال أي
ــاق. اإلتف
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 Brno Expat Centre

لألجانــب الموظفيــن فــي مدينــة برنــو وعائالتهــم، محاضــرات وإستشــارات فرديــة فــي 
أســئلة مختلفــة

اللغة التشيكية             اللغة اإلنجليزية              اللغة الفرنسية
  +420 530 332 123

 //www.brnoexpatcentre.eu/

  Orlí 3, 602 00 Brno

من اإلثنين إلى الجمعة، أوقات حسب اإلتفاق

الجمعية الخيرية في مدينة برنو لتقديم خدمات األجانب

خدمــات مجانيــة قانونيــة وإجتماعيــة، الذهــاب معكــم إلــى دوائــر حكوميــة وغيرهــا مــن 
خدمــات األجانــب

  +420 538 700 943

 celsuz@brno.charita.cz

 https://celsuz.cz/sluzby	pro	cizince/

 tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00, Brno

من اإلثنين إلى األربعاء 16:30	13:00 ,12:00	8:00

الخميس والجمعة 12:00	8:00

منظمة مساعدة الالجئين

مساعدة مجانية قانونية وإجتماعية، مساعدة في عدة ظروف حياتية وتأمين خدمات 
صحية، خدمات الالجئين واألجانب في ظروف حياتية صعبة

  +420 731 448 938, +420 731 928 388

 opu.brno@opu.cz

//www.opu.cz/en/kontakty/opu	centrala	brno/

 Josefská 8, 602 00 Brno
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8. من يستطيع مساعدتي في الظروف الصعبة؟
اإلتصال بمركز مساعدة المواطنين، الخط األزرق: في األزمات والحاالت الحياتية 

الصعبة، وذلك كل يوم من الساعة 9:00  إلى الساعة 21:00
 +420 608 902 410, +420 549 241 010

+420 608 902 410

 help@modralinka.cz

 www.modralinka.cz

مركر الخط االزرق: يوفر خدمات بدون التعريف عن الهوية ألفراد وعائالت  في 
أوقات حياتية صعبة

 objednani.poradna@modralinka.cz

 Anenská 10, 602 00 Брно 

Spondea  عبارة عن منظمة مدنية مع خبرة أكثر من 20 سنة في مجال مساعدة 
األطفال والعائالت واألفراد تساعد في الظروف الحياتية الصعبة والعنف المنزلي 

ومساعدة األطفال في الحاالت الطارئة أو إيذاء النفس أو التنمر وغيره.
 +420 608 118 088; +420 541 235 511, 

 krizovapomoc@spondea.cz

األشخاص المهدّدون بالعنف المنزلي
  +420 739 078 078; +420 544 501 121, 

intervencni	centrum@spondea.cz
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لمن يواجه مشكلة العنف في العالقات
+420 725 005 367,

 vztek@spondea.cz

اإلثنين إلى الخميس 8:00–18:00 

الجمعة 8:00–16:00
http://www.spondea.cz

Sýpka 25, 613 00, Brno, Czech Republic 

مركز إستشارة زوجية وعائلية مدعومة من مدينة برنو، يقدم مساعدة مجانية في عدة 
أماكن في المدينة. ولكن الخدمات باللغة التشيكية. لمعلومات إضافية زوروا الموقع 

 http://www.css.brno.cz/ اإللكتروني
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برعاية     
برنامج الصحة

في اإلتحاد األوروبي                  

تــم تأليــف هــذا المنشــور ضمــن برنامــج MyHealth/738091 الــذي تــم تمويلــه مــن 
ــات  ــس وجه ــواه يعك ــي )2020	2014(. محت ــاد األوروب ــي اإلتح ــة ف ــج الصح برنام
ــاره  ــن إعتب ــر. اليمك ــط الغي ــي فق ــؤوليتها ه ــؤوليته هو/مس ــه مس ــف وأن ــر المؤل نظ
يعكــس وجهــات نظــر اللجنــة األوروبيــة أو المســتهلكين أو وكالــة الصحــة أو الزراعــة 
ــة  ــة والوكال ــة األوروبي ــة. اللجن ــة األوروبي ــي اللجن ــرى ف ــة أخ ــة أو أي هيئ أو التغذي

ــي هــذا المنشــور. ــات الموجــودة ف التتحمــل أي مســؤولية عــن إســتخدام المعلوم
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