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 "MultiOcalenie-اإلنقاذ التعددي  "تم اصداره من قبل مؤسسة " أنا مريض في بولندا"آتيب 

مواطنون "بتمويل من المنطقة االقتصادية األوروبية في إطار برنامج " مشروع سالم" ضمن برنامج

 "من أجل الديمقراطية

 

 النسخة مجانية

 

 1000: عدد النسخ

 

مساعدة الالجئين والمهاجرين و هتمة ببولندية غير حكومية مهي منظمة " MultiOcalenie"مؤسسة 

لألجانب ، حيث الخدمات االستشارية " زاوية استشارة"تقدم المؤسسة عبر برنامج . ضحايا الحرب 

بالتأهيل والنشاط مساعد  أومحام  أو ينفساختصاصي على مساعدة من من خاللها يمكنك الحصول 

األطفال بحال وجودهم وذلك في رعاية ستشارات نقوم على االين من أثناء استفادة البالغو. لمهني ا

 .دورات اللغة البولندية للنساء واألطفال المهاجرينآما تقدم المؤسسة . لألطفال خاصة غرفة 

من الساعة العشرة صباحًا وحتى السادسة بعد ندعوآم لزيارة مكتبنا من يوم االثنين إلى يوم الجمعة 

عند بوابة ( 29الشقة رقم  Wilcza 35/41شارع " MultiOcalenie"سسة مؤ: العنوان. الظهر

 ).2029: الرقم عليك أن تختار على االتصال الداخلي البناية 

 ه المؤسسةالذي نفذالذي يتوجه الى الالجئين من الشرق األوسط و" سالم "آجزء من مشروع 

-Re-إعادة اللقاء "ومؤسسة " Wolna Syria- الحرة سوريا"سة بالشراآة مع مؤس

Spotkania",  على بدء حياة آمنة  ملمساعدتكمختلفة واضيع مبآتيبات  4مجموعة من هذه النقدم لكم

 .في بولندا
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 معلومات أساسية عن نظام الرعاية الصحية في بولندا. 1
 تقع على إجراءات منح صفة الجئ فترة توفير الرعاية الصحية لألشخاص الذين هم في تقع مسؤولية 

 –عمل رسمي وليس لديهم مكان  بطاقة اإلقامة  حصلوا علىاألشخاص الذين أما .  األجانبمكتب 

أما . في مكتب العمل يتم التسجيل بعد أن المجاني التأمين الصحي هم الحصول على يحق ل  قانوني

تنفيذ عمل عقد العمل أو عقد (مصدر قانوني للدخل عندما يصبح عند الالجىء الذي حصل على اإلقامة 

وبالتالي فالشخص مؤمن من قبل صاحب العمل يتم دفعها أقساط التأمين الصحي فإن  )  ما لجهة معينة

 .صحيًا

والتي تسمى باختصار للمريض الحق في الحصول على الخدمات في مجال الرعاية الصحية األولية 

)POZ  .( التأمين العام هذافي إطار )POZ  ( آجزء من نظام التأمين والرعاية الصحية ويوفر

و في العيادات الخارجية أو وسط التعليمي قامته و الاإللألصحاء والمرضى الخدمات الصحية في محل 

من األمراض، و الوقاية تترآز على نشر الوعي الصحي )  POZ (الخدمات التي يقدمها . المنزل 

 .تشخيص األمراض والعالج و الوقاية أو الحد من اإلعاقة والتأهيل والرعاية والتثقيف الصحيوآذلك 

يحدد هذا الطبيب التشخيص وطرق . يتم تقديم وتوفير الرعاية الصحية األولية من قبل طبيب العائلة 

وأيضا الحصول على العالج  عند الحاجة توجيه المرضى إلى العيادات المتخصصة يقوم بالعالج ، و

نتتجعات صالحيات طبيب العائلة أيضا التقدم بطلب للحصول على العالج بالمومن . في المستشفى 

وباإلضافة إلى ذلك ، فإنه . بالكسر أو الرضالعظام آذلك الوسائل والحاجات عند اصابة و  الصحية 

التطعيم ، بما في ذلك القيام بالمسؤولة عن  وهولصحة ، يقوم بتنفيذ المهام في مجال الوقاية و تعزيز ا

 ) .أرصدة الصحة( وقائية الطبية الفحوص الو إجراء في المدرسة ألطفال والمراهقين اتطعيم 

ومن . شخص ثالث شخصيا أو عبر الهاتف أو من خالل عند الطبيب تسجيل اليمكن للمرضى 

 .ة من قبل طبيب العائلة في نفس يوم التسجيلالمفروض أن يتم تقديم الخدمات الصحية األساسي

 :طبيب العائلة لديه الحق في قام باختيار لمريض الذي ل

 .الفحوص و المشورة الطبية• 

 .الفحوصات التشخيصية المجانية الالزمة التخاذ القرار العالجي المناسب من قبل الطبيب• 

أثناء الزيارة المنزلية لنقل المريض إلى  النقل الطبي في الحاالت  الضرورية التي يتم مالحظتها• 

عيادة متخصصة المستشفى أو االختبار التشخيصي ، وآذلك في حالة الحاجة لنقل المريض إلى 

استشارة عيادة متخصصة ذهابا وإيابا عند المرضى الذين يعانون من أمراض أو اضطرابات تهدد 

 الحرآة من استخدام وسائل النقل العام؛ صحتهم و حياتهم ، أو بحال هناك مايمنع من اصابة جهاز

 : اإلحالة في حالة وجود ضرورة مبررة إلى• 
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في هذه الحالة ، طبيب العائلة المسؤول عن (استشارة تخصصية أو العالج في المستشفى  -

المريض ملزم بإرفاق  نتائج الفحوصات الطبية التي ُأجريت في أجل تأآيد التشخيص 

 )األولي

مع الصندوق المنتجعات العالجية المتعاقدة الج و إعادة التأهيل سبا في اإلحالة إلى الع -

 .الوطني للصحة

 .مع الصندوق الوطني للصحة متعاقدة معلومات حول مؤسسات الرعاية الصحية األخرى ال• 

 في حالةعند طبيب عائبة آخر غير الذي تم اختياره مسبقُا مجانية الصحية الخدمات اإلستفادة من ال• 

 .لرعاية لمفاجئ في الحالة الصحية أو االحتياجات الضرورية األخرى التدهور ال

استمرار العالج برتبط تصادرة بناء على طلب المؤمن عليه ، والطبية الشهادات الاستالم القرارات و • 

المنظم، وآذلك متابعة التعليم في أماآن العالج أو التأهيل وعدم القدرة على العمل ، وأوإعادة التأهيل ، 

دعم اجتماعي المساعدة االجتماعية أو للحصول على الحصول على الشهادات الصادرة ألغراض 

 ؛ للعناية بالمرضى

 .عمل الطبيب مكان معلومات حول وقف تقديم الخدمات الصحية من قبل طبيب العائلة أو تغيير • 

 .بيب العائلة من قبل طالصحية معلومات حول أوقات و أماآن تقديم الخدمات • 

 :تشمل حزمة الفحوصات الطبية األساسية

هو فحص أساسي للكشف عن أمراض آأمراض الكلى و التهابات المسالك  -فحص البول  -

 .البولية التناسلية

مرتبطة ات عن التهابفحص التسفل وهو فحص لتقييم الصحة العامة ويسمح بالكشف  -

 .باألمراض المختلفة

الحمراء والبيضاء و (تحليل شامل لجميع أنواع خاليا الدم وهو  –لدم الكامل حليل ات -

شكل األساس لتشخيص العديد من و ي قييم الصحة العامةيسمح بت). الصفائح الدموية 

معظم األمراض ألن . ، نقص المناعة الخاألمراض تشمل فقر الدم، واضطرابات تخثر الدم

 .وترآيبته الدمبنية تسبب تغيرات واضحة في 

 .الفحص األساسي في تشخيص مرض السكري - الجلوآوز -

في حالة أن نتائج االختبار غير . تقييم خطر اإلصابة بتصلب الشرايين  -الكولسترول  -

 .ونالدهومنها مستويات الكولسترول البروتين التحاليل لطبيعية يجب أن يتم تنفيذ جميع 

األمر عندها لب تطوبحال أن النتائج غير مرضية ي. ALTدراسة تقييم وظائف الكبد  -

واختبارات لوجود فيروسات التهاب "  خزعة الكبد" أآثر تفصيال مثل فحوصات ونحاليل 

 .الكبد
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 .مستويات مرتفعة من المرض الكلويالى شير تقد والتي  الُيْوِريا أوتحاليل البولة  -

 

 الحمل والوالدة و العناية بالجنين. 2
يجب  أي آيف –و االختبارات التشخيصية أثناء الحمل الفحوصات والخدمات الوقائية الخاص بالتقويم 

 .أن تبدو الرعاية أثناء الحمل 

 :الحمل  األولى من أسابيع 10 الفي فترة 
، يجب  ئيفحص النساالو تقليدية خالل الزيارة  باإلضافة إلى المقابلة ال -زيارة إلى الطبيب أو القابلة • 

آنت إذا و. وراثية العيوب الفحوصات التي تكشف الالحاجة الى على معلومات حول  يأن تحصل

 . ةطبيب النسائيستشارة من ا يقابلة ، يجب عليك أيضا أن تأخذعند الالحمل تتابعين 

 :لى االختبارات التالية صلي على إحالة إينبغي أن تح• 

 . زمرة الدم -

 .األجسام المضادة المناعية -

 .مورفولوجية الدم  -

 .تحليل البول  -

شف طبي ُيستخدم لكشف لكشف ما قبل ُحدوث السرطان لرحم وهو آمسحة عنق ا -

 .واإلجراءات الُمتبعة في ذلك في قناة عنق الرحم

 .نقاء المهبل فحص  -

 .ويتم على الريق أي قبل األآل السكر في الدمفحص آثافة  -

 . VDRLل تحليل ا -

 .عن فيروس نقص المناعة البشرية و التهاب الكبد الوبائي تحليل للكشف عن  -

 .والحصبة األلمانية) الغلوبولين المناعي ( داء المقوسات تحليل للكشف عن  -

 .طبيب األسنان زيارة  -

 :من الحمل  14-11األسابيع ال في فترة 
 زيارة تفقدية إلى الطبيب أو القابلة• 

 :اإلحالة إلى االختبارات التالية  حصلي علىيجب أن ت• 

 .لموجات فوق الصوتية تصوير باستخدام ا -

 .تحليل البول  -

 .الخلية ، إذا لم يتم ذلك في فترة الحمل في وقت سابقتحليل نسغ  -

 :من الحمل 20 -15في فترة األسابيع ال 
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 زيارة تفقدية إلى الطبيب أو القابلة• 

 :يجب أن تتلقين اإلحالة إلى االختبارات التالية• 

 .مورفولوجية الدم -

 .تحليل البول -

 .نقاء المهبل -

 .ذلك في وقت سابق تمالخلية، إذا لم يتحليل نسغ  -

 :من الحمل 26 – 21في فترة األسابيع ال    
رعاية الصحية الأن يحيلك إلى قابلة على من يقوم برعايتك  –زيارة تفقدية إلى الطبيب أو القابلة • 

 .ما قبل الوالدة الى مدرسة ، وآذلك ) االجتماعية –العائلية القابلة ( األساسية 

 :اإلحالة إلى االختبارات التالية  يتتلقيجب أن • 

األسابيع  في( الجلوآوز من  غرام 75عن طريق الفم من  بعد تناول الجلوآوز في الدمتحليل  -

) على الريق (الجلوآوز  تناولقبل : مرتين ويتم قياس ترآيز السكر )  الحملمن  28-24 ال

 .ساعتين من تناوله 2و بعد 

 .الصوتية  الموجات فوقتصوير باستخدام  -

 .تحليل البول  -

 . تحليل الدم  -

عند النساء اللواتي حصلن على نتيجة سلبية في األشهر الثالثة  اختبار لداء المقوسات  -

 .األولى

 .ذلك في وقت سابقتم الخلية ، إذا لم يتحليل نسغ  -

 :من الحمل 32 – 27في فترة األسابيع 
 .زيارة تفقدية إلى الطبيب أو القابلة• 

 :تتلقي اإلحالة إلى االختبارات التالية يجب أن • 

 .مورفولوجية الدم -

 .تحليل البول  -

 .تحليل األجسام المضادة المناعية -

 .التصوير بواسطة الموجات فوق الصوتية  -

 ).من الحمل 30 – 28في األسابيع , Dفي حالة الضرورة اعطاء مضادات لجلوبيولين  -

 .سابقتحليل نسغ الخلية ، إذا لم يتم ذلك في وقت  -
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 :من الحمل 37 – 33في فترة األسابيع 
إذا قمت بتشغيل الحمل مع القابلة ، يجب أن تأخذ أيضا مزيد من . زيارة تفقدية إلى الطبيب أو القابلة • 

 .التشاور مع الطبيب النسائي 

 :يجب أن تتلقي اإلحالة لفحص • 

 .مورفولوجية الدم  -

 .تحليل البول  -

 .نقاء المهبل  -

 . HBsانتيغين  -

 .فيروس نقص المناعة المكتسب -

 .االنحاللي  B-تلقيح دهليز المهبل وحول فتحة الشرج في اتجاه العقديات  -

يستحسن القيام بفحوص  من العدوىاللواتي عندهم نسبة خطورة مجموعة النساء بين  -

 .)VDRL  ،HCV(لاللتهابات الفيروسية الكبدية 

 .سابقتحليل نسغ الخلية ، إذا لم يتم ذلك في وقت  -

 :من الحمل 97 – 38في فترة األسابيع  -
 .وبحال أنك آنت تحت رعاية القابلة فعليكي أن تستشيري طبيب النسائية. زيارة الطبيب أو القابلة • 

 :يجب أن تتلقي اإلحالة لفحص• 

 .تحليل البول  -

 .مورفولوجية الدم -

 :40بعد األسبوع ال في فترة 
 . الجراء الفحوصات والتصوير أيام 3-2طبيب أو القابلة آل زيارة الينبغي 

 .سيتم توجيهك إلى المستشفى   41بعد مرور األسبوع ال 

 :والدةرعاية القابلة قبل ال
هذه . للحمل 26يدفع صندوق الصحة الوطني للقابالت مقابل رعاية الحوامل ابتداء من األسبوع ال

تتفقي مع القابلة على تنظيمها و يغطي الرعاية قد تنظم عبر الزيارات في المنزل، ولكن عليكي أن 

يمكن للقابلة أن تساعدك على تحديد احتياجاتك وفقا للخطة المتبعة في . الصندوق زيارتين في األسبوع

والدة بشكل فردي، وهو أمر مهم خصوصا في تحضير للآما يمكن إعدادك لل. التعليم وخطة الوالدة

وهناك لهذا الحل . يهن حضور دروس ما قبل الوالدةحالة النساء اللواتي ألسباب مختلفة يصعب عل

انه . أسابيع 6قوم بالحرص على المرأة والطفل بعد الوالدة لمدة هي أن الشخص نفسه سيوميزة إضافية 

بالطبع من المهم . ل على المشورةبشخص ما الذي يمكنك أنتجعليه يحصثقة  كالمر جيد أن يكون عند
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التي يتم فرزها لك لقابلة وتذآر اسم الذلك يجب عليك معرفة  .قتك بهاثقابلتك ول كتقبلهو بالنسبة لك 

 .ال يتذآر النساء لمن تمت احالتهمغالبا اذ أنه  في الرعاية الصحية األوليةمن 

وعندها يتحمل الصندوق ) NFZ( يمكنك اختيار أية قابلة من المتعاقدين مع صندوق الصحة الوطني 

ولكن في هذه الحالة عليك  -تاري قابلة ممن يعملن في القطاع الخاص آما يمكنك أن تخ, آامل التكلفة

لستس ملزمة باختيار احدى القابالت ممن يعملن في . أن تعرفي أنك ستتحملين عنده التكاليف

اإلنتقال الى من طبيب العائلة بل لديك أيضا الحق في وآذلك األمر بالنسبة لالمستوصف الذي تزورينه 

مباشرة عليك االتفاق  مع شخص معينمهتمة بالتواصل لذلك إذا آنت . ين في السنة مجانا مرتتختاريه 

 .تك ورعايتكومعرفة ما إذا آانت مستعدة لزيارمعها 

 :الوالدة
أثناء المرحلة األولى على عنق الرحم الذي يكون مايزال مغلقًا . مراحل 3وتنقسم الوالدة تقليديا إلى 

ساعة بالنسبة للوالدة األولى تقريبا  14وهذا يستغرق حوالي , سم 10خالل فترة الحمل أن ينفتح إلى 

في المرحلة الثانية وتسمى المخاض يقوم الطفل بالضغط على . ساعات بالنسبة للوالدات الالحقة 8و

 .قناة الوالدة والخروج إلى العالم، والمرحلة الثالثة هي خروج المشيمة

اذ أن ال أآثر من , يجب التعامل معه آموعد تقريبي ال أآثرتحديد الطبيب لموعد الوالدة ! مالحظة  

ال و  38 أما الباقين فيولدون مابين األسبوع ال ٪ فقط من األطفال يرون النور ضمن هذه الفترة ،5

 !من الحمل  42

 الطعام والشراب أثناء الوالدة! تذآري

تباطؤ الوالدة وزيادة خطر الوالدة تؤآد األبحاث أن عدم القدرة على شرب وأآل أثناء العمل قد يسبب 

لهذا يمكنك . آما لو آان لديك لتسلق مرتفع في جبال دون إمدادات المياه ووجبات الغداء. القيصرية

 .األآل والشرب طيلة فترة الوالدة تناول السوائل 

 آيف يتصرف طاقم التوليد؟
 

التي تقوم بتقييم الحالة آل ساعتين بالنسبة لمعظم الوالدات تسهر على رعاية المرأة الحامل القابلة 

أثناءالوالدة يمكن أن تزدحم صالة التوليد . بحال أية شكوك نقوم القابلة باستدعاء الطبيب. تقريبًا

وبحال تمت الوالدة . باالختصاصيين آممرضة التوليد وطبيب التوليد والقابلة المختصة بحديثي الوالدة

تذآري أنه يحق لك في أي وقت بالحميمية . لبة القبالة والطبفي المشافي الجامعية قد يكون حاضرًا ط

وبامكانك عدم الموافقة على وجود أشخاص ال يشارآوا مباشرة في رعايتك أثناء  –والخصوصية 

 .الوالدة
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 من المهم أن على الفور بعد الوالدة أن تضعي الطفل على صدرك لكي تدفئين طفلك من حرارة جسمك 

قد يبدأ الطفل بعد فترة من الوقت . يسبب هذا له الهدوءجيدا له و ةعروفمضربات قلبك اليسمع و

بلطف ويبدأ ألآسجين الموصول به يصل اليه بعض السرة الحبل بواسطة . بمحاولة الرضاعة 

ظروف فاألطفال الذين يولدون في ! لطفلك أن يصيح بعد الوالدةليس بالضرورة . استنشاق الهواء

عند . بلطف على الظروف الجديدة ونيعتادلحبل السري بسرعة آبيرة جدًا اقطع ال  حتى عندمواتية و

ة ختفي بأعجوباأللم والتعب ياالندورفين يجعل . آميات آبيرة من الهرموناتينتج جسمك  طفلكتك لتحي

النشوة يحل مكان األلم ، و)لنتيجة لعدة دقائقللوصول الى هذه اإلى االنتظار  ينأحيانا تضطر(تقريبا

 .ك أيضًاتحت تأثير ندورفينويبدأ جسم الطفل الرضيع بالنتاج اإل. اس باإلنجازواإلحس

 

 الخالص من المشيمة 

يقرز الجسم المزيد من األوآسيتوسين . بعد بضع دقائق من والدة الطفل يعود الرحم من جديد لالنقباض

المشيمة وتقوم القابلة بالتحقق بعد عدة تقلصات يتم قذف . وهو يساعد بما في ذلك التصاق الطفل بالثدي

بعناية ما إذا آانت المشيمة قد خرجت من الرحم آاملة ألن بقاء بعض منها في الرحم قد يكون لها 

إذا آانت المشيمة غير مكتملة، سيكون من الضروريأن يقوم بها الطبيب بالتجريف . عواقب وخيمة

مثل هذه الجراحة عادة ما تستغرق مدة ال تزيد  .الستإصالهاتحت التخدير وبعدها يقوم بالخياطة دون ألم

 .دقائق 10على 

. بعد ذلك تبقين لمدة ساعتين تحت مراقبة القابالت في جناح الوالدة لمتابعة تقلص الرحم ودعمك

يمكنك أن . بالتأآيد بعد آل هذا الجهد قد تشعرين بالجوع والعطش والحاجة لتناول بعض المأآوالت

واآلن وبعد أن قمت بوالدة طفلك يجب عليك أن . شعرت بالحاجة لذلكتأخذي حماما أيضًا إن 

 .تستريحي

 :االآتئاب بعد الوالدة

يتميز االآتئاب . ٪ من النساء  20إلى  10عند أشهر األولى بعد الوالدة  6ال يحدث ذلك في غضون 

مخاوف والج المزاانخفاض اضطرابات النوم ، وفقدان الشهية أو الشهية المفرطة ، وبعوارض مثل 

عام و الستمر هذا الوضع حتى حوالي قد ي. أفكار انتحارية قد تظهر أبضًا حول الطفل و صحته ، و

 في شعورك إذا الحظت ! بالضرورة لج االآتئاب يجب أن يعا. معاناة آبيرة من النساء يؤدي الى 

 ينمرت كد يشير إلى أنق ذلك تدوم لفترة أطول من عدة أيام ، فإنثالثة من العوارض التالية والتي 

 .نفسي المعالج النفسي  أو اللطبيب امساعدة طلب الذهاب لويتوجب عليك باآتئاب ما بعد الوالدة 

 .مزاج انخفاض باليوم و لديك طيلة البالحزن  ينتشعر• 

 .الفرحعادة حتى األشياء التي تسبب لك   ينلديك الشعور بأنك ال تتمتع• 
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في آثير من األحيان تشعرين بالقلق مثًال على الطفل وتخافين من أنه مريض رغم التأآد من أنه على • 

 .تخافين من البقاء وحدك في البيت ومخاوف أخرى ال داعي لوجودها ,يرامما 

 .تغييرين وترعين طفلك وأن هذا الحال غير ممكن التعاملعرفين آيف تلديك شعور أنك أم سيئة، ال ت• 

 .ي أما جيدة ألطفالكأن تكون كعلى آل شيء، وخصوصا حول حقيقة أنه ال يمكنتلومين نفسك • 

 .يس لك حظوظ أن تحققي أحالمكمساعدتك، فإنه ليمكنه أحد هناك يوجدال  هلديك الشعور بأن• 

و أ أبسط القرارات، على سبيل المثال ما إذا آان يجب ترك اليوم للنزهةعليكي اتخاذ من الصعب جدا • 

 آيفية اللباس الطفل؛

أن تعتني  اء مالبسك أوأرتد لتنظيف أوالقوة ل ينالخروج من السرير، حتى أنك ال تملكين برددتت• 

 .األعمال المنزليةب بنفسك، ناهيك عن القيام

 .لك تأآلين بشراهةهيتك، أو على العكس من ذان لشفقدب تشعرين• 

 يأن تغف كال يمكنأو أنك ، من السهل أن تيستيقظيو تشعرين بصعوبة في النوم وأن نومك ضحل جدا• 

 .مبكرًا جدًا ينتستيقظأنك أو 

 . تشعرين طيلة الوقت بالتعب واألرهاق• 

ألن الحزن  بالرغم من شعورها بذلك أن تشعر أو تعاني المرأة من االآتئاب ال يعني أنها ال تحب طفلها

 .همتشعر بفرحة العالقات مع ها أنيسمح لوال  ينعن اآلخر هاهو مثل الغطاء الزجاجي الذي يفصل

تتطلب هذه الحالة الكثير من .  لكل النساء ولسن محكومين بهااآتئاب ما بعد الوالدة ليست حالة طبيعية 

أهميتهاقد نكون غير آافية لذلك ال بديل عن  المقربين ولكنها رغم الدعم والمساعدة منوحب ال

جدًا ومن مهم  الوقت. في عالج االآتئاب نفسي ذو خبرةأو معالج متخصصة من طبيب المساعدة ال

 .بأسرع وقتمنه للشفاء  الضروري عدم اضاعته

  
 آيفية االستفادة من خدمات القابلة بعد الوالدة. 3
 

 خدمات القابلة
تقوم القابلة برعاية المرأة الحامل  أثناءالوالدة وفي فترة ما بعد الوالدة أيضًا حتى اآمال الطفل لشهره 

في الحاالت التي  -، و ) زيارات العيادات الخارجية (تتم هذه الرعاية في العيادة . الثاني من العمر

 :أيضا منزل في اإلمرأة و يشمل  -تبررها المؤشرات الطبية 

( توفير المعلومات ما قبل الوالدة للنساء الحوامل، بما في ذلك النساء الحوامل المعرضات للخطر • 

 ؛)النفاس والرضاعة الطبيعية و تربية األطفال إعداد للوالدة و

 ) .حتى شهرين من العمر(الرعاية الطبية للنساء أثناء الوالدة والرضع • 
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 .الرعاية التمريضية بعد الجراحة الوالدية بما فيها الجراحة المرضية لألمراض السرطانية• 

 !مالحظة 

 .واتي اخترن قابالتهن الحق باستخدام خدمات القابلة هو للمؤمنات صحيًا والل

، ما عدا 18.00و  8.00ينبغي على القابلة أن تكون متاحة من االثنين إلى الجمعة في الساعة ما بين 

بحال الضرورة بالنسبة لإلمرأة  في الموعد المتفق عليه سابقا، إال خدماتها أيام العطل الرسمية ، وتقدم 

 .اليومتقديم الخدمات بنفس يتم أو الطفل فعندها 

) لشهر الثاني من العمر حتى ينهي الطفل ا( قابلة رعاية األطفال حديثي الوالدة الزيارات وتشمل 

من أربع إلى ست  تنفذ القابلة استحقاقاتها خالل الشهرين بعدد زيارات). فترة ما بعد الوالدة ( مرأة االو

 .اتمر

 شروط تنفيذ استحقاقات القابلة 
 األيام األربعة األولى بعد الوالدةمن اليوم األول حتى 

ساعة من تاريخ خروج المرأةوالطفل الوليد من  48تتم الزيارة األولى للقابلة في موعد اليتجاوز ال 

 . المشفى بعد الوالدة

فحص الطفل، بما في ذلك تقييم للحالة  -في حالة الوالدة الفيزيولوجية بصورة مستقلة على يد القابلة • 

 .وفق مقاس آبجردته العامة فور وال

 .بارضاع الطفلبداية ال منتمكن األم المساعدة باقامة عالقة جيدة بين األم والطفل الرضيع • 

قياسات الوزن و طول الجسم ومحيط الرأس والصدر، والوقاية من التهابات في الجزء األمامي من • 

 .العين

 من األسبوع األول حتى األسبوع السادس

 :حديثي الوالدة أو الرضع بما في ذلك رعاية األطفال 

التكيف مع البيئة الخارجية ، وحالة الجلد و : مراقبة وتقييم النمو البدني للطفل في المجاالت التالية• 

 .األغشية المخاطية، السرة، اإلفرازات، والنمو النفسي زآذلك عمل الحواس 

 .حديثي الوالدةتقييم ردود الفعل ، وتقنيات األسلوب و تغذية األطفال • 

 .الكشف عن األعراض المرضية• 

 .تقييم العالقة بين األسرة مع الطفل حديث الوالدة• 

باإلضافة لذلك إجراء التثقيف الصحي و المشورة في مجال رعاية األطفال، والرضاعة الطبيعية، 

 . والتحصين، و الفحوص الوقائية والرعاية الطبية، والرعاية االجتماعية الخ

تهاء الزيارات تقوم القابلة باحالة ملف األم والطفل الى ممرضة مرآز الرعاية الصحية األولية بعد ان

 .المسجلة فيه األم
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بالنسبة برعاية المرأة بعد الوالدة الجراحية فهو يستمر من لحظة خروج المرأة من المشفى حتى التآم 

 .فىالجروح ويتم تنفيذها من قبل القابلة بناء على احالة من المش

 

 األطفال الملزم في بولندالقاحات الجدول الزمني ل. 4 
في بولندا تنقسم التطعيمات لألطفال الى تطعيمات إجبارية مجانية و أخرى بهدف التحصين وهي 

 .االلتزام بجدول وبرنامج التطعيم األطفال تقع على عاتق الوالدين حصرًا: مالحظة هامة. مدفوعة

 :سنة 1إلى  0فال من الجدول الزمني ل تطعيم األط

 :التطعيم اإلجباري عند الوالدة

 جرعة أولى وثانية - Bالتهاب الكبد 

 مرض السل

 .جرعة أولى -الدفتيريا والتيتانوس و السعال الديكي 

 :الشهر الثاني من الحياة 

 :التطعيم إجباريا 

 )جرعة واحدة( المستدمية النزلية 

 )الجرعة الثانية (  1في  3 :الدفتيريا والتيتانوس و السعال الديكي 

 )الجرعة الثانية ( المستدمية النزلية 

 :التطعيمات الموصى بها

 المكورات الرئوية

 المكورة السحائية

 فيروس الروتا

 :4-3الشهر 

 :التطعيم إجباريا 

 )الجرعة األولى ( شلل األطفال 

 )الجرعة الثالثة (  1في  3: الدفتيريا والتيتانوس و السعال الديكي 

 :التطعيمات الموصى بها

 المكورات الرئوية

 : 6-5الشهر ال 

 )الجرعة الثالثة ( المستدمية النزلية 

 )الجرعة الثانية ( شلل األطفال 
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 :التطعيمات الموصى بها

 المكورات الرئوية

 :7الشهر ال

 :التطعيم إجباريا 

 )الجرعة الثالثة (  Bالتهاب الكبد 

 :سنوات 6إلى  1 الجدول الزمني لتطعيم لألطفال من

 :شهرا  13-14

 :التطعيم إجباريا 

 )الجرعة األولى ( الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية 

 )الجرعة الرابعة (  1في  3: الدفتيريا والتيتانوس و السعال الديكي 

 )الجرعة الرابعة ( المستدمية النزلية 

 :التطعيمات الموصى بها

 )أنا جرعة ( جدري الماء 

 الكبد الوبائيالتهاب 

 المكورات الرئوية

 المكورة السحائية

 :18-16الشهر 

 :التطعيم إجباريا 

 )الجرعة الثالثة ( شلل األطفال 

 :التطعيمات الموصى بها

 )جرعة ثانية ( جدري الماء 

 :سنوات  6ال 

 )معززة ( الدفتيريا والتيتانوس و السعال الديكي 

 )معززة ( شلل األطفال 

 :سنة  18إلى  6تطعيم األطفال من عمر الجدول الزمني ل 

، السحائية، التهاب الدماغ القراد Aالجدري، التهاب الكبد : في أي وقت بعد التشاور مع الطبيب 

 .المنقولة واألنفلونزا 

 :سنوات من العمر 9بعد 

 )HPV(فيروس الورم الحليمي البشري : التطعيم الموصى بها 
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 سنة من العمر 10

 )الداعم ( الحصبة والنكاف و الحصبة األلمانية : التطعيم إجباريا 

 :سنة  14

 )معززة  II(الخناق والكزاز : التطعيم إجباريا 

 :عاما من العمر 19

 )معززة  III(الخناق والكزاز : التطعيم إجباريا 

 

 لماذا التوصية بتطعيم الطفل باللقاحات غير اإللزامية؟
 .الرئوية ضد المكورات  -التطعيمات الموصى بها 

و آذلك ) سنوات 5أقل من (االلتهابات الرئوية هي االآثر خطورة بالنسبة لألطفال األصغر سنا 

العديد من األطفال يحملون هذه . المكورات الرئوية غالبا ما تكون موجودة في األنف و الحلق. للمسنين

٪ من األطفال الذين  60با ٪ من األطفال الذين يتم تربيتهم بالمنزل وتقري25أآثر من  -البكتيريا 

 .يذهبون الى الحضانة 

 ما هي المكورات الرئوية ؟

يمكن . بكتيريا المكورات الرئوية ، وهو أمر شائع جدا في األنف والحنجرة عند األطفال الصغار 

للطفل أن يصاب بها في آل مكان وخصوصا وبسهولة من األطفال اآلخرين في المدرسة والحضانة، و 

معظم األطفال الصغار يحملون المكورات . من األشقاء واآلباء و األجداد -المنزل  لكن أيضا في

 .الرئوية

بعد االنفلونزا أو غيرها من (االلتهابات الرئوية عادة ال تسبب آثار سيئة، ولكن في ظروف مواتية 

سطى، قد تسبب المرض وااللتهاب األآثر شيوعا في األذن الو) عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية

 .الجيوب األنفية أو الرئتين

وقد يحدث أيضا أن البكتيريا تكسر الدفاع عن الجسم وتدخل في الدم مما يسبب في ما يسمى مرض 

االلتهاب الرئوي يتصل بعدوى الدم، التهاب الصفاق، . المكورات الرئوية الغازية على سبيل المثال

 .والتهاب السحايا، والتهاب المفاصل، وتعفن الدم

 اذا ال يحارب النظام المناعي الطفل المكورات الرئوية ؟لم

ألن المكورات الرئوية تشكل طالء خاص لحمايتها من الجهاز المناعي وذلك في المراحل األولى من 

اإلصابة ال تظهر عند الطفل أيه أعراض مثل الحمى وغيرها ولكنها تظهر عندما تكون اإلصابة قد 

 .يهاتمت بالفعل ثم يصعب التغلب عل
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األآثر تعرضا للعدوى الخطيرة هم . آلما آان الطفل اصغر سنا آلما ازداد الخطر بازدياد شدة المرض

 .سنوات من العمر، وخصوصا أصغرهم سنا ممنالتي لم يتجاوز عمرهم العامين 5األطفال دون سن 

 ما هي أعراض اإلصابة الرئوية؟

إذا آان هذا هو . ما يطلق البكتيريا المرض اعتمادا على ض العدوى الرئوية قد تكون مختلفةأعرا

في حالة . عدم الرغبة في تناول الطعامالبكاء وو  اض هي األلم و الحمىعراألالتهاب األذن فإن 

 .والسعال  وضيق في التنفسقشعريرة فنجد الحمى الحااللتهاب الرئوي هو 

تطور العدوى يمكن أن . و تصلب الرقبة  والتقيؤوالغثيان  والصداعالحمى بويتجلى التهاب السحايا 

 .المناعيالجهاز فشل الجهاز الصدمة اإلنتانية و و يؤدي إلى تعفن الدم

 كون مضاعفات اإلصابة بمرض المكورات الرئوية ؟ماذا يمكن أن ت

مرض . قد يؤدي الى فقدان السمع والصرع و أعراض عصبية أخرىمضاعفات االلتهابات الرئوية 

وفيات في أمراض المكورات الرئوية ال(  ؤدي الى وفاة الطفلوية الغازية يمكن أن يالمكورات الرئ

 ).٪  25٪ وااللتهاب الرئوي مع تجرثم يصل  50بنسبة الغازية قد تتجاوز الصدمة اإلنتانية 

 آيفية تحصين طفلك ضد المكورات الرئوية؟

م ضد المكورات الرئوية مدرجًا في على الرغم من أنه لسنوات طويلة يوصي الخبراء بأن يكون التطعي

جدول التطعيم اإلجباري  المجانية إال أنه حتى اآلن لم تدرج التطعيم في جدول التطعيم اإلجباري 

 .والسبب هو عدم وجود المال في الميزانية لتمويل تحصين الطفولة العالمي. لجميع األطفال

حالياالتطعيم . بلقاح مجاني آخذ في االزديادولكن تدريجيا فإن مجموعة األطفال الذين يمكن تطعيمهم 

أسبوعا من الحمل أو  37ضد االلتهاب الرئوي بولندا مجانا لألطفال الخدج الذين ولدوا قبل اآتمال 

غرام واألطفال المعرضين للخطر من الشهر الثاني ختى  2500ولدوا مع الوزن عند الوالدة أقل من 

، القصور hematologicznymi-ة المناعة أمراض القلب مع المزمن(سنوات من العمر  5استكمال 

الكلوي المزمن ومتالزمة الكلوية المتكررة، واضطرابات المناعة األولية، واضطرابات التمثيل 

الغذائي، بما في ذلك مرض السكري، أمراض الرئة المزمنة، بما في ذلك الربو، وعيب من الجهاز 

ائل النخاعي، المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، العصبي المرآزي الذي يمتد من تسرب الس

 .وزرع نخاع العظام، قبل أو بعد زرع األعضاء الداخلية أو قبل أو بعد زرع زرع قوقعة األذن

 .في حالة األطفال األصحاء ينصح بالتطعيم على حساب األهل 

 ما هو أفضل تلقيح األطفال ضد المكورات الرئوية ؟

 6في فترة آل ( وسيلزم ثالث جرعات . التطعيم في االسبوع السادس من العمرأفضل مكان للبدء 

 .لقاح داعم -، وفي عمر الثانية ) أسابيع على األقل عن السابقة
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إذا آانت بداية نظام التطعيم تقع في النصف الثاني من السنة األولى من العمر تعطى للطفل جرعتين 

 .باإلضافة إلى معززة في السنة الثانية 

 .إذا آان لنا أن نبدأ دورة في السنة الثانية نعطي جرعتين في فترة فاصلة لشهرين 

 .في حالة طفل بعمر اآثر من عامين تعطى له جرعة واحدة 

فمن المستحسن أن يبدأ التطعيم في أسرع وقت ممكن نظرًا للمخاطر من اإلصابة عند األطفال األصغر 

 .سنا الطفل

 في المئة من اإلصابة بالمرض؟ 100هل يحمي اللقاح بنسبة 

٪ يؤدي الى القضاء على األمراض الناجمة عن األنماط المصلية الواردة  90إعطاء اللقاح في أآثر من 

في حالة المكورات الرئوية عليك أن . هذا ال يعني القضاء على جميع اإلصابات الرئوية. في اللقاح

من هذه البكتيريا لذلك لتأمين األطفال في مئة ) المصلية أي األنماط (أنواع  90تتذآر أن هناك أآثر من 

ذلك ممكنا يس حتى اآلن ل. في المئة ، تحتاج إلى إيجاد لقاح يقي من جميع هذه األنماط المصلية

 .وخصوصا أنه قد يكون هناك أنماط مصلية جديدة 

وهذا هو . آثر عدوانيةالغالبية العظمى من اإلصابات الخطيرة تتسبب فقط بعض األنماط المصلية واأل

 .ما هي عليه في تكوين ثالثة المتاحة حاليا في لقاحات بولندا 

 ضد السحائية -التطعيمات الموصى بها 

ومع ذلك في حالة حدوث . األمراض التي تسببها المكورة السحائية نادرة ألن هذه البكتيريا نادرة

األمراض األآثر خطورة التي تسببه  .العدوى يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة جدا لصحة الطفل 

سنوات من العمر، و خصوصا في  5المكورات السحائية تحدث عند األطفال الصغار قبل عمر ال 

 .نهاية السنة األولى من العمر 

 ما هي المكورة السحائية ؟

ف و الحلق قد تكون موجودة في األن. التهاب السحايا المكورات السحائية  -البكتيريا المكورة السحائية 

تحدث العدوى عن طريق االتصال . من األشخاص األصحاء دون التسبب في أي إزعاج أو المرض

 .األشخاص عرضة مع الناقل من اعراض أو شخص مريض 

ويتعرض لعدوى المكورات السحائية الجميع ولكن معظم األطفال المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .سنة من العمر  19و  11ين سنوات، و الناس ما ب 5أشهر إلى  3

 ما هي أعراض اإلصابة بالمكورات السحائية ؟

عند األطفال الصغار غالبا ما تظهر الحمى، برودة اليدين والقدمين، فقدان الشهية، و القيء، واإلسهال، 

إن لم تكن متضخمة (و صراخ ونعاس أو تهيج،إمالة الرأس إلى الخلف، الذهول، اليافوخ النابض 

نقاط حمراء صغيرة : بقع على جلد الجسم بأآمله ) نمشات ( طفح جلدي . نمشات على الجلد  ،)بالفعل
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يمكن أن يسبب العدوى بالمكورات السحائية . تندمج في وقت الحق ببقع آبيرة ال تخبو تحت القمع

. نتان الشديد، من بين أمور أخرى ، االلتهاب الرئوي و التهاب الشعب الهوائية والتهاب السحايا و اإل

 ).معمم العدوى في الجسم( وهو سبب آثير من حاالت اإلنتان المداهم 

 ماهي مضاعفات العدوى بالمكورات السحائية؟

يؤدي إلى فشل العديد من أجهزة أن تعفن الدم يمكن ل. )التهابات عامة ( يمكن أن يؤدي إلى تعفن الدم 

مكورات السحائية تبقى مضاعفات دائمة أو بعض الناس الذين لديهم عدوى العند . فاة طفل والجسم و

رابات انفعالية ونفسية مؤقتة مثل درجة فقدان السمع، وتلف المخ، نوبات الصرع، بتر األصابع، اضط

 .مختلفة

 ضد فيروس الروتا -التطعيمات الموصى بها 

في حالة اإلسهال . عدوى فيروس الروتافي هذا يظهر عادة : لى التجفافإغالبا التقيؤ واإلسهال يؤدي 

 . هبقاء فينقل للمشفى والالاألمر إلى الرضع غالبا ما ينتهي عند 

لما آان آ. أصيبوا بعدوى فيروس الروتاعلى األقل قد مرة واحدة الخامسة غالبًا بين األطفال دون 

طفل في األشهر  قوي لدىإذا آان اإلسهال . ة بالنسبة لهاإلسهال هو أآثر خطورالطفل اصغر سنا فإن 

 .الطبيب فورابحتاج إلى االتصال فأن األمر ي األولى من الحياة

 ما هو فيروس الروتا؟

 A ،B(وقد تم تحديد سبع مجموعات رئيسية، ثالثة منها . به شكل دائرةفيروس الروتا هو فيروس يش

ل الحاد لدى األطفال، فيروس الروتا هو السبب األآثر شيوعا لإلسها. هي العدوى إلى البشر) Cو 

 .والذي بدوره هو السبب األآثر شيوعا لضرورة بقاء الطفل في المستشفى

 فيروس الروتا؟يعدوى تتم الآيف 

األمعاء الى من الفم واألنف يدخل فيروس الروتا . عدوى فيروس الروتا يحدث عادة عن طريق الرذاذ

 .ج السمومتنتالبكتريات التي تكاثر مما يؤدي بدوره الى  الدقيقة

 ما هي أعراض اإلصابة فيروس الروتا في الطفل ؟

أعراض اإلصابة بفيروس الروتا عادة ما تكون حمى أو ارتفاع حرارة الجسم والقيء واإلسهال و عدم 

 .قد تكون مصحوبة اإلسهال وآالم في البطن وأحيانا بسيالن األنف و السعال . الرغبة في تناول الطعام

 فيروس الروتا ؟ماهي مضاعفات عدوى 

إذا لدأ الطفل بالتقيىء وأصيب باإلسهال فهو يفقد آميات آبيرة من الماء والشوارد  والتي يمكن أن 

مسار العدوى يعتمد على الفيروس وعمر الطفل . تؤدي بسرعة إلى الجفاف و حتى لتهديد الحياة

 .والوضع المناعي والنظام الغذائي

  .بسرعة جفافتلتحدث اأشهر من العمر ألنها  6قل من ألاأصعب اإلسهاالت تكون عند األطفال 
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التطعيم هو ممكن فقط .لقاح فيروس الروتا هو لقاح موصى به في برنامج التحصين وهو مدفوع الثمن

بحال اللقاح من النوع المتكامل فهو . أسبوعا من العمر 12إلى  6تبدأ من سن . عند األطفال الرضع

يجب أن تعطى الجرعة الثانية من اللقاح قبل . أسابيع على األقل  4ل  يعطى بجرعتين مع فاصل بينهما

 .أسابيع من العمر  16أسبوعا من العمر  ويفضل قبل  24نهاية ال 

أسابيع على  4في حالة وجود لقاح مكون خمس عناصر فهو يحتاج إلى ثالث جرعات تعطى بفاصل 

أسابيع االولى من العمر ويجب  12اح قبل ال من المستحسن أن تعطى الجرعة األولى من اللق. األقل 

 .أسبوع 24أن تعطى الجرعة األخيرة من اللقاح في موعد ال يتجاوز عمر ال

 .يمكن إعطاء اللقاحات في وقت واحد مع لقاحات أخرى 

٪ ضد  100التطعيم ال يحمي من اإلصابة بكب انواع فيروس روتا ومع ذلك فهو يحمي بما يقرب من 

 .اإلسهاالت الحادة الناجمة عن الفيروسات أو تلك التي تتطلب دخول المستشفى أشكال 

 

 نفلونزا والكزاز و التهاب الكبد وداء الكلباال: لكبار لقاحات ا. 5
 التطعيم ضد االنفلونزا

البالغين واألطفال لمنع المرض من االنفلونزا، وهو أمر مهم من قبل لالستخدام هو لقاح اإلنفلونزا 

 .في األشخاص المعرضين لخطر مضاعفات من اإلنفلونزا خصوصا

طور تت). األجسام المضادة ( ضد هذا المرض  عن نفسهعد التطعيم النظام المناعي للجسم إلنتاج دفاع ي

لقاحات األنفلونزا فعالة  .شهرا 12-6أسابيع بعد التلقيح ويستمر لمدة  3-2 ال مناعة محددة في غضون

قد تكون فعاليته معينة من السكان عند فئات ٪ من البالغين األصحاء و  90ي في منع العدوى في حوال

 .الوقاية من المضاعفات المصاحبة للمرضيعمل على درجة آبيرة ه لولكن أصغر حجمًا

يتم سنويًا االيعاز من منظمة الصحة العالمية بانتاج نوع جديد من اللقاحات ذات  فترة صالحية لموسم 

 .انفلونزا واحد

تخدم لقاحات األنفلونزا للوقاية من االنفلونزا ال سيما عند األشخاص ذوي الخطر المتزايد من تس

وبأمراض القلب . المصابين بأمراض مزمنة على سبيل المثال( المضاعفات الناجمة عن انفلونزا 

دم و واألوعية الدموية، والسكري والتليف الكيسي وأمراض الجهاز التنفسي والفشل الكلوي وفقر ال

أو أآثر و آذلك اؤائك المعرضين لالصابة بسبب طبيعة عملهم على سبيل  50األشخاص بعمر ال ال 

أشهر للحد من  6ينصح التطعيم أيضا لجميع األشخاص بعمر أآثر من ) . المثال الطاقم الطبي

قبل فترة من ويتم التطعيم وفقا للتوصيات الرسمية وعادة في الخريف . احتماالت اإلصابة باألنفلونزا 

لطبيب ويوصي بالتطعيم ازيادة حاالت االنفلونزا، ولكن ينصح أيضا التطعيم خالل األمراض الموسم 

 .المؤهل
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بما في ذلك (ال ينبغي أن يستخدم لقاح األنفلونزا في حالة فرط الحساسية تجاه أي من مكونات المنتج 

حادة أو من الحمى فعندها ينصح بتأجيل وعنداألشخاص الذين يعانون من إصابة )حساسية من البيض 

 .اللقاح

يجب أخبار الطبيب . عند األشخاص ذوي اضطراب المناعة فإن االستجابة للقاح يمكن أن يكون ضعيفًا

 .إذا آنت في غضون بضعة أيام بعد التلقيح من المقرر أن تجري اختبارات الدم 

ية من النساء في الثلث الثاني و الثالث من الحمل وفقا لتوصيات الحال. أخبر طبيبك عند االشتباه بالحمل 

 .ينبغي أن تحصل على لقاح االنفلونزا، و إذا انخفض الحمل ل شدة موسم االنفلونزا 

ويوصى باللقاح للنساء الحوامل اللواتي يعانين من ظروف صحية ترفع من خطر حدوث مضاعفات 

 .خذ اللقاح أثناء الرضاعة الطبيعيةآما يمكن أ. من اإلنفلونزا بغض النظر عن مرحلة الحمل

يجب أخبار طبيبك عن جميع اللقاحات واألدوية التي تلقيتها في اآلونة األخيرة، بما في ذلك تلك التي 

الكورتيزون (االستجابة المناعية للقاح قد تكون أضعف في عالج خفض مناعة . تباع بدون وصفة طبية

ح األنفلونزا يمكن استخدامه في وقت واحد مع لقاحات أخرى، لقا). واألدوية السامة للخاليا، واإلشعاع

 .اللقاحات قد تسبب آثار جانبية. ولكن ينبغي أن تعطى آل منهم في أحد أطرافه المختلفة

مثل جميع األدوية لقاح االنفلونزا يمكن أن يسبب آثارا جانبية، على الرغم من أن الجميع ال يحصل 

 .عندهم ذلك

ويمكن أن تواجه أيضا أعراض الشعور . احمرار، تورم، ألم، تصلب: ضقد تحدث بعض األعرا

بالضيق العام، بالحمى والقشعريرة، وآالم في العضالت، وآالم المفاصل، والصداع، والضعف، 

، )الحساسية المفرطة، وذمة وعائية(أمراض الحساسية  -من االعراض النادرة جدا. والتعب، والتعرق

أحاسيس غير طبيعية (، األلم العصبي والتنمل )وخاليا النحل، والطفح الجلديالحكة، (ردود فعل الجلد 

، والتشنجات المرتبطة حمى و نقص عدد )تعمل باللمس، واأللم، ودرجة الحرارة، وخز، وخدر

التهاب جذع الدماغ والحبل الشوآي، التهاب األعصاب، . ، اعتالل عقد لمفاوية عابر)صفيحات الدم

يه، التهاب األوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى الطفح الجلدي وفي حاالت نادرة، متالزمة غيالن بار

 .قصور آلوي عابر

 التحصين ضد الكزاز

في بولندا في . الكزاز هو مرض خطير  تسببه الجرائيم ولكن ليس معديا واإلنسان معرض لالصابة به

٪  30حالة المرض هي حوالي  الوفيات في.  14-2000حالة وفي العام    21حيث سجل  1999العام 

. تحدث العدوى في معظم األحيان بعد إصابة أو جرح ألن آلوستريديوم الكزاز شائع جدا في الطبيعة. 

 :بعدينالوقاية من هذا المرض يقسم الى . ويتواجد في التربة والغبار والطين

 .عبر التلقيح الفعال من خالل استخدام التطعيم –وقاية األصحاء • 
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( اإلصابة بالمرض من األشخاص المعرضين لهذا المرض في حالة االشتباه في الجروح تلوث  لمنع• 

عبر التحصين لرفع مستوى المناعة  –عيدان الكزاز أو أبواغها ) األغشية المخاطية / أو آسر الجلد 

 .لديهم

 .التطعيم ضد الكزاز سهل ورخيص و فعال ومجاني وهو الزامي عند المعرضين للخطر 

عامل مع الجرحى و المعرضين للمرض يعتمد على برنامج الدولة للتطعيم األساسي والفترة التي الت

 .انقضت منذ التطعيم األساسي السابق

 التطعيم ضد التهاب الكبد

لعدوى سببه يتسم  باهو مرض  Aالتهاب الكبد الوبائي من النوع . التطعيم ضد التهاب الكبد ألف وباء

األعراض الرئيسية هي ". اليرقان "االسم الشائع لهذا االلتهاب هو . خاليا الكبد ، إتالفAالتهاب الكبد 

مع نمو المرض يالحظ اصفرار الجلد والملتحمة، ويبدو . آالم في البطن، والغثيان، والتقيؤ، واإلسهال

ى تلف المرض يمكن أن بكون خفيف أو حاد، ولكن في آل الحاالت يؤدي ال. البول داآنًا والبراز ملونًا

. وهو ناتج عن فيروس ينتشر عبر الغذاء. األيدي القذرةيصنف ضمن أمراض  Aالتهاب الكبد . الكبد

األشخاص آما عن طريق القرب من , وخاصة المواد الخامالمياه الملوثة شراب تحدث العدوى بعد 

هو ) أ(التهاب الكبد . عليهم لمرضراض اأعماقبل ظهور مرحلة و في وقت مبكرحتى المصابين 

عاما  40٪ من المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 40أآثر من . البالغين عندوخاصة  مرض خطير

 .دخول المستشفىتتطلب حالتهم 

المصاحب  Aعند األشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد ). ٪  20-10(وتالحظ أيضا انتكاسة عند 

 ) .تليف الكبد ( لمرض مزمن في الكبد لديهم خطر أعلى يهدد الحياة بسبب تلف الكبد 

 :Aينصح التطعيم ضد التهاب الكبد 

 ،Aللناس الذين بسافرون إلى البلدان التي لديها مخاطر عالية لإلصابة بالتهاب الكبد  -

 ألشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة،ل -

 األطفال والشباب في سن المدرسة االبتدائية ، -

 ولئك الذين يعملون في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية،أل -

 ،ين العاملين في قطاع الصحةلمهنيل -

 .خدمات البلديةللعاملين في  -

 Aمخطط التطعيم ضد التهاب الكبد 

يوفر الحماية من هذا المرض و). شهرا 12-6تعطى بفاصل من ( الدورة الكاملة من التطعيم بجرعتين 

 15يحمي من االصابة لفترة ال تقل عن  Aالتطعيم ضد التهاب الكبد . لمدة طويلة التطعيم الكامل فقط

 .عاما

www.m
ult

ioc
ale

nie
.or

g.p
l



 

21 

 

األعراض . التهاب الكبد البائي" بطعم اليرقان " يسمى ) باء(من ناحية أخرى، التهاب الكبد من النوع 

عادة في (والقيء وفقدان الشهية و اإلسهال في بعض األحيان  الرئيسية له هي آالم في البطن، والغثيان

تظهر أعراض آاصفرار ) وخاصة الكبار (٪ من المرضى  30خالل نمو هذاالمرض عند ). األطفال 

تحدث العدوى عادة عن طريق االتصال مع . الجلد والملتحمة و يبدو البول داآن اللون وتلون بالبراز

 :األخرى الدم الملوث و سوائل الجسم 

 الجراحة وفي العيادات الخارجية وعند طبيب األسنان أيضًا،: أثناء اإلجراءات الطبية مثل  -

 صالون تجميل أو تصفيف الشعر،: عن طريق العالجات غير الطبية مثل -

 .عن طريق االتصال الجنسي -

مرض  تليف الكبد هو واحد من أآثر األمراض المعدية الخطيرة ويسبب ال Bالتهاب الكبد من النوع 

يصبحون حاملين للفيروس و مصدرا  B٪ من البالغين الذين أصيبوا بالتهاب الكبد  10. وسرطان الكبد

 .محتمال لعدوى لآلخرين 

 :ينصح بالتطعيم 

 للمرضى قبل العمليات الجراحية، -

 لألطفال والشباب وال تخضع للتطعيمات اإللزامية، -

 ,)وخاصة النساء (عاما  40-20أعمارهم بين للكثير من الناس الذين تتراوح  -

 .عرضة للجروح و الخدوش عمل همألشخاص الذين بسبب نمط الحياة أو الل -

 : Bمخطط التطعيم ضد التهاب الكبد 

. وفقا نمط معين نمإلى ثالث جرعات تتنقسم دورة آاملة من التطعيم التي توفر حماية طويلة األجل 

 .من األولىأشهر  6األخيرة بعد و من األولىبعد الشهر األول  ةالثاني ةحقنالتم وينبغي أن 

زلوتي وقد يكون أرخص في  100التطعيم غير ملزم ولكن يوصى به وهو مدفوع الثمن ويكلف حوالي 

 .مراآز التطعيم

 التطعيم ضد داء الكلب

أن الشخص  وهذا يعني. داء الكلب هو التهاب فيروسي في الدماغ غير منتظم الدورة وهو مرض قاتل

يعاني من هذا المرض يموت ألن الحيوانات المريضة أو اإلنسان يتعرض بسببه الى انقباض قوي في 

 .عضالت الحلق

فيروس داء الكلب موجود في لعاب الحيوانات ذوات الدم الحار المصابة مثل الثعلب ،الكلب ،القط و 

أي لدغة من قبل الحيوان . لقنفذالفئران والخفافيش وغيرها آذلك آالخنزير البري والسنجاب وا

 .داء الكلب ليس له عالج. المصاب بالداء عبر الجلد أو اللعاب يمكن أن تؤدي إلى العدوى و المرض
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تلقيح فعال ، سواء من خالل توفير األجسام  -داء الكلب يمكن أن تمنع بشكل فعال عن طريق التلقيح 

أو حيوانات أهلية عضات الحيوانات البرية تعرضت لإذا . مصل السلبي المناعيالالمضادة الجاهزة أو 

سوف وهناك  صاحبها غير معروف أو ال يمكن العثور عليه يجب استشارة الطبيب أو العيادة الجراحية

إحالة إلى قسم المداخلة األولى أن يكتب لك طبيب بعد ويمكن لل. المساعدات الطبية األولىعلى تحصل 

تطعيم مؤهلة للوعلى مدار الساعة مفتوحة العيادة وهناك لمعدية ااألمراض الطوارئ في المستشفى 

 .إلى العيادة مباشرةيمكنك المجيء اإلحالة الطبية الحصول على في حالة عدم . ضد داء الكلب

 :بعد التعرض للعض أو اللدغ لدغة يتم إعطاء اللقاح في ست جرعات 

 .حيوانات المريضةفي أقرب وقت ممكن بعد االحتكاك مع ال -الجرعة األولى 

 .أيام بعد الجرعة األولى 3خالل  –الثاني الجرعة 

 .خالل أسبوع واحد من الجرعة األولى –الجرعة الثالثة 

 .خالل اسبوعبن بعد الجرعة األولى –الجرعة الرابعة 

 .بعد شهر من الجرعة األولى -الجرعة الخامسة 

 .بعد ثالثة أشهر من الجرعة األولى -الجرعة السادسة 

 .زلوتي 35تكلفة التلقيح ضد داء الكلب حوالي 

 

 Cالتهاب الكبد  -أمراض  فيروس نقص المناعة ، فيروس التهاب الكبد الوبائي . 6
٪ فقط 20 عند.تتم بدون أعراض ظاهرةبالقاتل الصامت ألن العدوى  Cمى التهاب الكبد يسوغالبا ما 

 المصابفي بعض األحيان . الجلد، فقدان الشهية أو ألم في البطنب ارفراصمن المرضى لوحظ 

على سبيل المثال التعب على المدى  وهي تشمل. ه بدقةتشخيصال يسهل ) سي(بأعراض فيروس 

أحيانا يكون هناك ألم في المفاصل والعضالت و تغيرات . الطويل والنعاس والالمباالة أو االآتئاب

 قد تدمر بشكل آامل عندالكبد ويكون عندها  تى لعدة سنوات في الخفاءبقى حمكن أن يالمرض ي. الجلد

على . تليف الكبد أو الفشل الكلوي و حتى تطور سرطان الكبدسبب الشخص المصاب والذي يمكن أن ي

 .إال أن الجهود ماتزال فاشلة )سي(الرغم من سنوات عديدة من الجهود اليجاد لقاح فعال ضد فيروس 

ال يمكنك أن تصبح مصابة . في المقام األول من خالل االتصال مع الدم الملوث) سي(ينتقل فيروس 

آما ال يوجد دليل علمي على أن فيروس . بالفيروس عن طريق قبلة عادية أو عناق الشخص المصاب

يمكن أن ينتقل من خالل العطس والسعال والمصافحة أو تناول الطعام مع المصاب أو عبر ) سي(

يمكن أن تحدث العدوى أثناء الجراحة أو غيرها من . ام أو السباحة في المسبح نفسهالمشارآة بالحم

األنشطة التي تسبب الضرر للجلد خالل الال مباالة بتعثيم المعدات الطبية المعقمة أو لوازم 

 .مستحضرات التجميل
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ه الفحوصات هذ. فيه)سي(من أجل الكشف عن إصابة الدم ال بد من اختبار لوجود المضادة للفيروس 

 30تكلفة االختبار تتراوح من . آما أنها يمكن أن تتم في القطاع الطبي الخاص. سريعة وسهلة للقيام بها

نتيجة االختبار إيجابية ال تعني دائما أن الشخص مصاب حاليا، إال أن الجسم آان على . زلوتي 40إلى 

ألف شخص تعرضوا لفيروس  700ي وتشير التقديرات إلى أنه في بولندا حوال. اتصال مع الفيروس

 ).سي(

 :وبينهم)سي(من المستحسن لألشخاص المعرضين للخطر إجراء اختبارات المضادة للفيروس 

الناس الذين تعاطو المخدرات في اآلونة األخيرة أو في الماضي عبر الحقن، بما في ذلك أولئك الذين  -

 جربوها لمرة واحدة فقط في حباتهم؛

 .بفيروس نقص المناعة البشرية المرضى المصابين -

 ؛1987التخثر قبل وتلقوا ادوية األشخاص الذين يعانون من الهيموفيليا  -

 .في الماضي لغسيل الكلىتعرضوا األشخاص الذين  -

 سباب غير مشخصة سابقا؛أل األشخاص الذين يعانون من مستويات غير طبيعية من الترانساميناسات -

 :مور أخرىاألمن بين و. عمليات نقل الدم أو زرع األعضاء ي الماضيأجريت لهم فالناس الذين  -

 .HCVبفيروس حصلوا على دم من قبل أشخاص تبين الحقًا أنهم مصابين األشخاص الذين قيل أنهم  -

 .1992األشخاص الذين حصلوا على نقل الدم أو منتجات الدم قبل عام  -

 ؛1992قبل زرع األعضاء خضعوا لالكثير من الناس الذين  -

 .األطفال من أمهات مصابات بهذا المرض -

العاملين في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات اإلسعاف وخدمات األمن العام، الذين هم  -

 .المصاب بالمريض دمتصال عن طريق األغشية المخاطية بو االأإبرة العرضي بلطعن لعرضة 

ي يقرر الطبيب المعالج ما إذا آانت مرحلة المرض في حالة تشخيص فيروس التهاب الكبد الوبائ

 :يؤثر في اتخاذ هذا القرار بعض العوامل التالية . المريض تؤهله لتلقي العالج

 .فرص نجاح العالج -

أعراض شبيهة بأعراض االنفلونزا والتعب والغثيان واليرقان والبول الداآن و ( حدوث أي أعراض  -

 )حمى والعظام و آالم المفاصل 

 ,العواقب المحتملة من الدواء غير النظامي -

 إصابات شائعة أخرى أو تعاطي أدوية األخرى ، -

 ) .أمراض القلب والرئة و االضطرابات هرمونية وما إلى ذلك( وجود أمراض مزمنة األخرى  -

 .خطر اآلثار الجانبية  -

 .قيمة الدواء بالكامل في بولندا في إطار وزارة الصحة و تسدد) سي(ويتم العالج من فيروس 
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 عدوى فيروس نقص المناعة البشرية

 .يسبب مرض اإليدز)  HIV(فيروس نقص المناعة البشرية 

أو عن ) عن طريق الجماع مع شخص مصاب (الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق االتصال الجنسي 

و المشيمة أو )مخدرات مدمني ال( من المصابين  طريق نقل الدم المصاب واستخدام اإلبر الملوثة والدم

بين نصف الى فترة الحضانة هي . وآذلك حليب الثدي )عدوى ما حول الوالدة ( الوالدة الدم أثناء 

 أحيانا في وقت الحق من ذلك بكثيرو أسابيع 8-3المضادة المحددة بعد  تظهر األجسام .ثالثة سنوات

 .وهي تستخدم لتشخيص الوضع اإليدز و فيروس نقص المناعة البشرية 

منها ما قد يكون مؤشرا على مرض مرض اإليدز عن طريق جملة أعراض باالصابة ليتم االشتباه 

 :اإليدز

 االلتهاب الرئوي،• 

 الجهاز الهضمي،فطور في • 

 السرطان• 

 :إجراء اختبارات متخصصةلب األمر ال يكفب االشتباه بالتعرض للمرض ويتط من ناحية أخرى

 

 ؛)وهو األآثر استخدامًا – ELISAأي اختبار فحص أو (األجسام المضادة للفيروس في الدم • 

يتم  –أي اختبار تأآيدي أو لطخة غربية (الكشف عن وجود بروتينات معينة من الفيروس في الدم • 

 ؛)لفيروس لتأآيد اإلصابةبحال ضعف نتيجة االختبار إيجابية عن األجسام المضادة ل

الحماية الكاملة ضد العدوى توفره فقط تجنب السلوآيات التي تسمح بالعدوى وأهمها العالقات الجنسية 

وفي الوقت نفسه الحرص على منع العدوى عن طريق الدم باالمتناع عن تعاطي . اآلمنةمع األصحاء

 .والحقن المخدرات عن طريق الوريد أو تؤخذ استخدام اإلبر المعقمة

إلى حد ما يؤمن الواقي الذآري الحماية أثناء االتصال الجنسي ضد فيروس نقص المناعة البشرية 

تشير تقارير منظمة الصحة العالمية أن فعالية . وغيره من األمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي

الوطني لإليدز أن ويحذر المرآز . ٪ 95-80الواقي الذآري في منع فيروس نقص المناعة البشرية هو 

استخدام المبيدات المنوية مثل التحميلة أو الواقي الذآري مع مبيد النطاف يمكن أن تهيج الغشاء 

على الرغم من أن لم تبد أية . المخاطي المهبلي وبالتالي تسهيل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية

روس نقص المناعة البشرية، ويجب أن ٪ فعالة في الوقاية من في 100الدراسة أن الواقيات الذآرية هي 

نتذآر أن استخدام الواقي الذآري دائما يعطي قدر أآبر من األمن من عدم استخدام أي نوع من 

 .الحماية

 .مراآز االستشارات التشخيصيةوبالمجان في بسرية ويتم اختبار فيروس نقص المناعة البشرية 
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والنفسيين أيضًا وتوفر مشورة الخبراء على حد سواء قبل في هذه المراآز بتواجد المختصين الطبيين 

ويمكن أيضا الحصول على الدعم من العيادة من . أو أثناء أو بعد اختبار فيروس نقص المناعة البشرية

وهنا سوف تجد أيضا أقرب نقطة حيث يمكنك  -خالل صفحة الويب للمرآز الوطني لمكافحة اإليدز 

 .بارات فيروس نقص المناعة البشريةالحفاظ على السرية الجراءاخت

 عدوى فيروس الورم الحليمي البشري

أي شخص ممن يبدأون الحياة الجنسية و الجماع الجنسي مع شخص آخر يمكن أن يصاب بفيروس 

. أآثر اإلصابات األآثر شيوعا هي التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي. الورم الحليمي البشري

عدوى فيروس الورم . شخاص النشطين جنسيا باالتصال الجنسي المباشر٪ من األ 80-50يصاب بها  

 .من األحيان حتى من دون معرفة على حد سواء الرجال والنساء في آثيرتصيب الحليمي البشري 

 

أثناء الجماع الذآرية تحدث عدوى فيروس الورم الحليمي البشري عادة أثناء إيالج األعضاء التناسلية 

 عند االحتكاك مع الجلد المحيطومع ذلك، في آثير من األحيان تكون اإلصابة . المهبلي أو الشرجي

بعد العدوى مباشرة ال يوجد عموما أي عالمات مثيرة للقلق أن عدوى فيروس الورم . الحميمةبالمنطقة 

 .قد تمتالحليمي البشري 

صال الجنسي يمكن ألي شخص أن يحمل فيروس الورم الحليمي البشري حتى بعد سنوات من االت

معظم األشخاص المصابين بفيروس الورم الحليمي البشري ال . الماضي مع شريك من المصابين

ومن الممكن أيضا إصابة متعددة مع . يعرفون عن إصابتهم و نقل الفيروسات إلى الشرآاء الجنسيين

 .أآثر من نوع واحد من فيروس الورم الحليمي البشري 

ل فيروس الورم الحليمي البشري من األم المصابة إلى طفلها أثناء في حاالت نادرة من الممكن نق

يمكن في األطفال حديثي الوالدة ثم تؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي و تطوير حالة . الوالدة المهبلية

 .مهددة لل حياة الطفل المعروفة باسم المتكرر الجهاز التنفسي حليمي

 :بفيروس الورم الحليمي البشريهناك عدة طرق للحد من خطر العدوى 

قد تقلل اللقاحات الوقائية من خطر االصابة بأنواع معينة من العدوى فيروس الورم الحليمي البشري • 

يتم الحصول على . ويتم التطعيم على ثالث جرعات للحصول على الحماية. في آل من اإلناث والذآور

 .الفتيات والفتيان قبل االتصال الجنسي األول أفضل النتائج من خالل إجراء التطعيم الوقائي عند

تضمن الحماية من ) سيرفاريكس وجارداسيل(يوجد في السوق لقاحين : للفتيات والنساء -

المرض واالصابة بفيروس الورم الحليمي البشري الذي يسبب سرطان عنق الرحم أآثر في 

وينصح آل . ثآليل التناسليةتوفر الحماية ضد ال) جارداسيل(واحدة من هذه اللقاحات . النساء

سنة، وبعد ذلك عند النساء تحت  12-11من اللقاحات في الفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 
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ويمكن إجراء التطعيمات بالفعل، حتى في . سنة من العمر الذين لم يسبق تطعيمهم 26سن 

 .سنوات 9سن 

ري المتاحة تجاريا واحدة من لقاحات فيروس الورم الحليمي البش:للفتيان والرجال -

 26-9يمكن أن يتم التطعيم من سن . تحمي ضد الثآليل التناسلية لدى الرجال) جارداسيل(

 .سنة

إذا آنت نشيطا جنسيا يمكن أن تقلل من خطر فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق • 

اطر الواقي الذآري يمكن أن يقلل من مخ. استخدام الواقي الذآري أثناء االتصال الجنسي

ومع . الثآليل التناسلية وسرطان عنق الرحم -األمراض المرتبطة فيروس الورم الحليمي البشري 

ذلك، يمكن أن فيروس الورم الحليمي البشري يصيب مناطق الجلد التي ال تغطيها مع الواقي 

الذآري، وذلك باستخدام لهم من غير الممكن الحصول على الحماية الكاملة ضد فيروس الورم 

 .حليمي البشريال

يمكن الحد من خطر العدوى فيروس الورم الحليمي البشري من خالل الحفاظ على عالقات جنسية • 

ومع . مع شريك دائم واحد، والحد من عدد الشرآاء الجنسيين والسلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر

واحدة ألنه في الكثير ذلك، يمكن أن فيروس الورم الحليمي البشري يصيب الناس حتى مع شريك حياة 

وعالوة على ذلك . من األحيان من المستحيل أيضا تحديد ما إذا آان شريكا نشطا جنسيا في الماضي

، وبالتالي )عادة ما تكون أسرع(عند الرجال تكون للعدوى ديناميكية مختلفة منها بالمقارنة لدى النساء 

شريك ووجود العدوى عند الشريك ال يعني أي دراسة تظهر عدم فيروس الورم الحليمي البشري عند ال

 .أنه ال يمكن أن يكون مصدرا للعدوى

 

 تشريح الجثة. 7
 .تشريح الجثة هو فحص ما بعد الوفاة والهدف منها هو تحديد السبب األآثر شيوعا للوفاة

أن مكن ي .وفاةبعد الالرغبة وبموجب القانون بغض النظر عن عدم وجود موافقة الشخص على تنفيذ 

 :كون تشريح الجثة عرضة للتأخيري

 الرضع؛عند• 

 الحمل والوالدة؛أثناء المرأة عند• 

 ساعة من دخول المستشفى أو في الطريق إليها؛ 12المريض الذي توفي خالل عند• 

 .والموتلإلصابة أدى الذي والعنف وفاة بسبب جميع حاالت الفي • 

طبيب يجريها . ًاجنائيالمشتبه به في آل حالة من حاالت القتل يجري التشريح  التشريح القضائي قسم

وإذا آان المدعي العام أو بحضور المدعي العام أو القاضي خبير متخصص في الطب الشرعي 
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في حاالت و). من قانون اإلجراءات الجنائية 209المادة ( السلوكستصدر قرارا بشأن قد االمحكمة 

يتم التشريح يتم آتابة بعد أن . أو الطبيب الشرعيعلم األمراض بيب من قبل طتشريح الجثة يتم مبررة 

 .تقرير

يصرح الشخص أثناء حياته ما لم  -في حاالت أخرى يتم تشريح الجثة في حاالت غير المذآورة أعاله 

ليس . منشأة طبيةاالحدده مدير ذي يفحص ما بعد الوفاة ال. بناء على طلب الطبيب للتحقق من التشخيص

اجراء قرار رسميا ال يؤثر قرار األسرة على ( أسرة الفقيد  أخذ بعين االعتبار رأيضروري أن يمن ال

 ).التشريح

الجمجمة والصدر والجسم : الجسمفي و فتح ثالثة تجاويف تشريح يتم عبر النظر الخارجي ال اتإجراء

. ح الجسمتفحاجة الى لفحص البصري آافي و ليس هناك يكون افي بعض الحاالت . في منطقة البطن

أثناء . عالمات المورفولوجية للمرض أو غير ذلك من أسباب الوفاةالمهمة الطبيب هو العثور على 

 .فحوص واالختباراتلمزيد من العناصر المناعية والسمية التشريحية الالتشريح يتم جمع 

( ؤشرات الوفاةساعة من م 12ويمكن إجراء الفحص التشريحي للمتوفى في أقرب وقت ممكن بعد 

 ). باستثناء حاالت أخذ الخاليا أواألنسجة أو األعضاء من المتوفى

 

 البقاء في المستشفى. 8
يحق للمؤمن عليه الحق في العالج في المستشفى في أي مستشفى بولندا التي وقعت عقدا مع الصندوق 

 .الوطني للصحة

الوطني من قبل طبيب المساعدة األساسية، يتم االحالة الى المستشفى المتعاقدو مع صندوق الصحة 

عند . وآذلك من قبل الذين يتلقون العالج بشكل خاص عندما يتعذر العالج في العيادات الخارجية

اإلحالة يقوم الطبيب بارفاق نتائج الفحوصات التي تبرير التشخيص األولي و إحالة المريض إلى عالج 

 .في المستشفى 

 :حاجة لإلحالة في الحاالت التالية ليس من

 الحوادث ،• 

 حاالت التسمم ،• 

 ,اإلصابات• 

 الوالدة،• 

 .الظروف التي تهدد الحياة أو التدهور المفاجئ من الصحة• 
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طبيب يقرر . قبول المريضليحين الوقت الى أن حتفظ صالحيتها إلحالة إلى العالج في المستشفى، تا

من األماآن أو المستشفى غير مجهز بشكل صحيح قسم  بحال أن نفذت. المريض المستشفى قبول

 .طبيب الطوارئ يجب تقديم المساعدة الالزمة

خالل فترة اإلقامة في المستشفى لتلقي العالج في آتالوج خدمات المستشفيات، أي العمليات 

 آما يدفع الصندوق. ها صندوق الرعاية الصحيةالمعالجة يدفعأثناء والدواء الالزم فحوصات وال

 .غذاء وسكن ورعاية تمريضية الخاليف األخرى المرتبطة المستشفى من الوطني للصحة جميع التك

المريض أيضا تكاليف النقل الطبي الناتجة عن ضرورة الحفاظ على استمرارية العالج آما ال يتحمل 

 .في مستشفى آخر أو عيادة متخصصة وآذلك في حاالت األمراض التي تهدد صحة أو حياة

الخاصة ضافية، مثل الممرضات اإلخدمات االت الفي حالعالج وق الوطني للصحة ال يمول الصند

الذي يعالج في  أو  تكلفة الفندقلوصي على الطفل اجرة ا فردية أو تلفزيون في الغرفةوآذلك دفعال

أعلى والتي ذات مستوى للحصول على خدمات اضافيًا رسما تفرض المستشفيات قد . جناح المستشفى

الجراحة التجميلية منها و في الئحة وزير الصحةوطني والتي تم تعريفها صحة الصندوق الال يمولها 

أو اإلصابة أو المرض أو تأثير  والعالجات التجميلية في الحاالت التي لم تكن نتيجة لعيوب خلقية

 .بشكل فرديتسعيرته آل مستشفى يحدد . تهاضافية تسعيركل الخدمات اإلل. عالجها

قد يقرر الطبيب المعالج اجراء فحوص أخرى أو استخدام أدوية وضمادات و معدات طبية ! حظة مال

من غير المقبول فرض الوصفات أو إجبار . اضافية ألداء الخدمة الطبية ولكن عندها عليه أن يبررها

عند  في هذه الحالة يحق للمريض التظلم. المرضى على شراء األدوية الالزمة للعالج في المستشفى

 .الجهات المسؤولة في المشفى
 
 زرع األعضاء و ونقل الدم. 9

 زراعة األعضاء
هذه الطريقة . زرع األعضاء هو وسيلة إلنقاذ حياة شخص مريض يحتاج الى جهاز صحي سليم للعيش

الكلى ، (ويمكن جمع بعض األعضاء . تنطوي على زرع أعضاء أو أنسيجة مستمدة من إنسان آخر

من األشخاص الذين يعيشون شريطة أن يوافق المانح والتتأثر ) نخاع العظم ( األنسجة أو ) جزء الكبد

آما يمكن زرع أعضاء وأنسجة من جثث الناس الذين بم يعترضوا أثناء حياتهم على . حياته بالخطر

عندما  الكلى والقلب و الرئتين والكبد و البنكرياس واألمعاء و القرنية يمكن تحميلها من المتوفى. النقل

قبل . تستنفذ بالفعل آل احتماالت العالج له أو تلك التي تم العثور عليها عن طريق وفاة بجلطة الدماغ

فصل األجهزة عن المتوفى ينبغي النظر في إمكانية االستفادة من بعض األعضاء للزرع ألشخاص 

رع األنسجة واألعضاء ساعات للتأآد من إرادة المتوفى على التب ةبضعحتاج األمر عندها لوي. بحاجة
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عبر من يعرف المتوفى ما اذا آان أو  ين للتبرعالتحقق من السجل المرآزي للمعارض(بعد الموت 

، أو أنه لم اعترض على التبرع باألعضاء بعد وموقعمكتوب شخصيا اعتراض معه بيان  يعترض و

. ة والخاليا لحاجة الزرعوالترتيبات الالزمة لجمع األعضاء واألنسج) الوفاة، شفويا بحضور شاهدين

نسجة المانحة المحتملة يمكن اعتبار آل شخص قد مات باعتباره األبولندي، وبموجب القانون ال

. هالزرعبنقل األعضاء نية الوفاة والغ األسرة حول يبليتم توعادة  واألجهزةبحال لم يعترض أثناء حياته

على األطباء ال يتحاج . شهودحضور باته خالل حيقد اعترض لمتوفى إن آان ااألطباء األسرة يسأل 

 .قريبها أعضاءموافقة األسرة على التبرع با

بعد الموت يحترام ) إعالن نوايا (إذا ترك المتوفى وصية مكتوبة عن رغبته بشأن نزع األعضاء 

عندما . يحتاج األمر عندها التأآد من األقارب على رغبة المتوفى بالتبرع بأعضاءه. األطباء قراره

قرر اللجنة الطبية الموت الدماغي يقوم الطبيب بإبالغ أسرة الفقيد وبعد التأآد من أن المتوفى لم يبد ت

ويتم التعامل مع جسد . عمر معارضته لل تبرع باألعضاء يمكن اتخاذ الخطوات الالزمة للقيام بالتحميل

ن األمراض التي يمكن أن المتبرع باحترام بحيث  يتم زرع فقط أجهزة المستمدة الصالحة والخالية م

بعد نجاح زرع األعضاء للمحتاجين لها يمكنهم أن يعيشوا حياة طبيعية . تنتقل عن طريق الزرع للمتلقي

 .واالستمرار في التعلم و العمل

وفقا للقانون البولندي يتم جمع الخاليا واألنسجة واألعضاء من الجثث إذا آان الشخص المتوفى لم يبد 

 .أثناء حياتهمعارضة لذلك 

 :يتم التعبير عن عدم الرغبة في شكل

 .القيد في السجل المرآزي المعارضين لتحميل الخاليا واألنسجة واألعضاء من الجثث البشرية )  1    

 .بيان مكتوب عن عدم الرغبة مع توقيع)  2    

ود العيان موقع عليه تأآيد التصريحات الشفوية التي أدلى بها بوجود اثنين على االقل من شه)  3    

 .من قبل الشاهد عليه

السجل : العتراضات على وينبغي أن يرسل االعتراض على نقل األعضاء إلى السجل المرآزي ا

 Jerozolimskie 87  Al. ،02-001  بالغ عن عدم الرغبة بنقل األعضاء بعد الوفاةالالمرآزي ل

Warszawa . 

 نقل الدم
يتم تنفيذه إال في حاالت مبررة ويقرره الطبيب الذي يقوم على رعاية نقل الدم هو اإلجراء الذي ال 

 .لضمان نقل الدم بأمان الدم للمرضى فإن العملية تتم وفق اجراءات وقواعد مراقبة منظمة. المريض

نقل الدم هو اإلجراء الذي يتم تنفيذه عادة أثناء الجراحة وفي أجنحة أمراض الدم أو في حاالت 

نقل الدم تنبع أثناء فقدان المريض لكميات آبيرة من الدم أثناء أو بعد الجراحة،  حاجات. الطوارئ
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يمكن  خالل نقل الدم. وآذلك بعد وقوع الحوادث، وفي خاالت فقر الدم أو النزيف الخلقي أو المكتسب

حاجة طريقة نقل الدم يعتمد على مدى . دم المريض نفسهاآلخرين أو االستفادة من دم المتبرعين 

. مكونات الدم المحددة التي يحتاجهاعلى حاجته للعناصر من أو لمريض لتعويض الكمية التي فقدها ا

آما انها تستخدم , قسطرة الوريد الطرفية آمية ضخمةفذلك يتم عبرنقل ل هناك حاجة سريعةنت اإذا آ

تجتاح من خالل  ومع ذلك، فإن الدم األآثر شيوعا ومكوناته. عندما يتطلب المريض عدة أيام نقل الدم

مكونات ة هو استخدام حقن فردية لآثر ندراأل. تعبئة الدم عبر الوريد في أآياس للدم وتجهيزها للنقل

 .الدم في الوريد

 

 المستشفيات النفسية, الدعم النفسي و العالجي. 10
النمو أو اإلرشاد النفسي هو شكل من أشكال المساعدات المقدمة إلى األصحاء من يعانون من أزمات 

اإلرشاد النفسي مفيد في تنمية مقدرات ومهارات الفرد وتنظيم التغييرات التي تتراآم أثناء . التكيف

تتم عملية اإلرشاد على شكل عدة لقاءات تهدف إلى التعرف على المشكلة والبحث عن سبل . الحياة

 :ويمكن تقسيم المشورة إلى أربع مراحل. لحلها

 .حديد الصعوبات التي ال يستطيع الشخص التعامل معها وحلهاتشخيص المشكلة ، بهدف ت• 

 .تحديد العوامل الداعمة الستمرار المشكلة و الصعوبات التي تواجه صاحبها• 

 البحث عن وسائل جديدة لحل تلك المشاآل؛• 

 .دعم الشخص أثناء قيامه بتنفيذ عملية الحل والتكيف مع الواقع الجديد• 

هي عملية استعادة الفرد المتضرر من األزمة لتوازنه وقربه من التعافي من  تالمداخلة في وقت األزما

هي عمليةدعم نفسي وطبي واجتماعي أو قانوني . ضغوط األزمة ونتائجها على صحته النفسية

األزمة هي نقطة تحول، وهي حالة تتميز بنسبة عالية من التوتر . وعاطفي للشخص الواقع في أزمة

وشعور الخوف، والخوف من فقدان السيطرة والشعور بالعجز وظهور سلوآيات  االنفعالي والعاطفي

الشخص الذي يتعرض لألزمة بسبب بعض القيود أو ضعف . غير تكيفية وأعراض جسدية غير صحية

الموارد التكيفية أواإلرهاق يجد نفسه عاجزًا عن حل المشكلة بنفسه وتجاوز أزمته ولهذا فإنه يحتاج 

هناك مراآز التدخل في األزمات، والتي غالبا ما تعمل آنوع من حاالت . يةالى مساعدة خارج

في تخفيف لمساعدة يقترح االختصاصيون على الشخص ا. مفتوحة على مدار الساعة الطوارئ،

مراآز و قد يتم في البيئةالسيطرة على حياته الخاصة، والتدخل المعاناة والشعور بالعجز الستعادة 

 وط هاتفيةهذه المراآز تعمل أيضا خطفي . وهو ملجأ مؤقت ن في حاالت استثنائيةلكالمهنية والدعمم 

 .يمكن التواصل عبرها مع االختصاصيينمساعدة للذات ثقة 
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أهداف هذه م النفس السريري أشكال مختلفة جدًا ولكن لمساعدة النفسية التي تقدمها في علقد يكون ل

 .المتعالج من الناحية الصحية و النفسيةلما فيه خير  ينصب على رفاه األفراد والمجتمعات المساعدة

 .مستشفيات األمراض النفسية
مستشفى لألمراض النفسية هو المكان الذي يتم فيه العالج من األمراض النفسية التي تتجاوز في شدتها 

 .الج فيها بحاجة الى الدواء النفسيتلك الحاالت التي يكفيها االرشاد النفسي وقد يكون المتع

مستوى تطور المجتمعات واإلنسانية يعكسه الموقف من المريض : " وقال الدآتور جوزيف آوبر أن

 ".نفسيًا

بما في ذلك اثنتين من القطاع الخاص (من مستشفيات األمراض النفسية  57آان بولندا  2011في عام 

مستشفى عاما تحتوي على أقسام للصحة  65، و )كي في منطقة لودج ، و احدة خاصة في مازوفيتس

علينا أن نميز بين المستشفيات المفتوحة و المغلقة . النفسية والعيادات النفسية في األآاديميات الطبية

المتخصصة في عالج األمراض النفسية أو اإلدمان وعلى نفس الشاآلة تعمل أجنحة ألمراض النفسية 

 .امةالمتواجدة في المستشفيات الع

وعلى . الحصول على المساعدة في هذه المستشفيات واألجنحة ال يحتاج إلى اإلحالة من طبيب العائلة

مع أفالم الرعب والحاالت " جناح الطب النفسي " ، " مستشفى لألمراض النفسية " الرغم من أن اسم 

شجعان القادرين على إن هذاالمكان هو لألشخاص ال. غير الطبيعيةإال أن ذلك اليعكس الحقيقة أبدًا

االعتراف بأنهم يحتاجون إلى المساعدة و يطلبوها من المتخصصين المناسبين والمتخصصين في 

في هذه األقسام واألجنحة يتواجد الناس الذين يعانون من مختلف أشكال . عالج األمراض 

ن نتذآر شيء ولكن من الهم أ. االضطرابات آاإلدمان واالآتئاب و الفصام أو اضطرابات الشخصية

مهم جدا وهو أن األطباء في المشفى بنتيجة مراقبتهم للمريض يكونو قادرين على اختيار األدوية 

المناسبة له والعالجات التي يحتاجها حتى يغادر المستشفى بأسرع وقت عبر تناوله األدوية بانتظام 

رسة حياته الطبيعية في وبقاءه على اتصال دائم مع األختصاصي المعالج حتى يستطيع العودة لمما

 .المجتمع

 

 العناية باألسنان وطبابتها في بولندا. 11
المريض الذي يريد أن يأخذ . يختص طبيب األسنان بعالج أمراض األسنان و اللثة و تجويف الفم

طبيب من المتعاقدين مع لديه الحق في اختيار أي من طبيب األسنان في هذه المجاالت  المشورة

 .حالة إلى طبيب األسنان ال يحتاج المريض الى لإل. في جميع أنحاء البالدصندوق الصحة الوطني 

 :ويحق للمرضى من بين أمور أخرى 

 .تعليمات نظافة الفموالحصول على الفحص الطبي لألسنان • 
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 .الدوريالفحص الطبي • 

 .عالج تسوس األسنان• 

 .وحيدة القناةمعالجة اللبية األسنان فوائد في مجال ال• 

 .عالج الغشاء المخاطي للفم• 

 .األسنان و بعض العمليات الجراحيةخلع • 

 .األشعة السينية اذا لزم االمرالفحص ب• 

 .حسب الحاجةأثناء العالج التخدير • 

 .فيه عند الطبيبيحق للمريض الذي يعاني من األلم أن يستفيد من حقه بالعالج بنفس اليوم الذي يسجل 

 .اإلستفادة من خدمات إضافية 18يحق لألطفال والشباب حتى سن 

 .حتى سن السابعة -الوقاية • 

 حماية األسنان الدائمة؛• 

 التشريب لعاج األسنان اللبنية؛• 

 .استكمال تطوير وترميم فقدان األسنان الحليبة• 

 ترميم المينا لألسنان الدائمة؛• 

 .عالج أمراض اللثة• 

لبراعم األسنان مطمورة ألسنان الاالكشف عن واالستئصال الجراحي : العمليات الجراحية مثل• 

 .األسنان األمامية جذرلتقويم األسنان، استئصال المعيقة 

وآذلك  ). قناة الجذر(المعالجة اللبية يحق للمرأة أثناء الحمل والوالدة االستفادة من خدمات موسعة آ

إذا أن يتم عالج أسنانهم تحت التخدير العام حادة المعتدلة ومن الدرجة الة شخاص ذوي اإلعاقيحق لأل

 . ًاطبيهناك مايبرره آان 

 :الوثائق التي تثبت الحق في الحصول على الفوائد اإلضافية على وجه الخصوص

 بطاقة التأمين الصحي أو وثيقة هوية أو نسخة -سنة من العمر  18األطفال والشباب حتى إآمال ال • 

 .مختصرة من شهادة الميالد 

 .بطاقة الحمل و بطاقة التأمين الصحي أو بطاقة الحمل و ثيقة هوية  -بالنسبة للنساء الحوامل • 

 .وثيقة مختصرة لميالد و البطاقة الصحية و ثيقة هوية  –بالنسبة للنساء في فترة ما بعد الوالدة • 

 .هادة اإلعاقةش -لألشخاص ذوي اإلعاقة في المتوسطة والشديدة • 

www.m
ult

ioc
ale

nie
.or

g.p
l



www.m
ult

ioc
ale

nie
.or

g.p
l



www.m
ult

ioc
ale

nie
.or

g.p
l



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.26250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.26250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




