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31ورقة المعلومات رقم   

مستوى الرعاية - للتقييم المبادئ التوجيهية  

أنماط –الرعاية طويلة األجل، يتم تقييم استقالل الشخص في ستة مجاالت من الحياة  عند تقييم الحاجة إلى  

: القدرة على الحركة 1النمط رقم   

بإستقاللية  فى الغالب بإستقاللية  يتم تقييم المهارات الحركية فقط بدون إستقاللية فى الغالب   بدون إستقاللية 

 مستعين منفردا أو تغيير الوضع فى السرير
 بوسائل مساعده 

يجب توصيل األدوات المساعده إليه أو 
 تقديم عون يدوى 

ال يستطيع  عمل شئ بإستقاللية أو فقط الحد  يستطيع عمل القليل فقط بإستقالليه 
 األدنى 

- وضع جلوس ثابت و مستقرالحفاظ على   

 فى السرسير أو على المقعد

 

على سبيل المثال لتناول  –لفترة قصيره  منفردا
 وجبة الطعام 

يحتاج للمساعدة على سبيل المثال إلستكمال فترة تناول 
 الوجبة الغذائية 

 الشخص ال يستطيع الحفاظ على وضع الجلوس

 تغيير الجلسة 

 من المقعد المرتفع المعتاد

منفردا او مستعينا 
 بقوة ذراعيه 

الجلسة , إذا ما  الوقوف بنفسه و تغيير
 قدم إليه يد العون

على  –الشخص المتضرر  يمكنه تقديم المساعدة القليلة 
 سبيل المثال يمكنة الوقوف لفترة قليلة 

حيث اليستطيع  –يجب رفع الشخص أو حمله 
 شئ حتى مع المساعدة 

المعيشةحرك داخل منطقة الت منفردا او مستعينا  
 -بوسائل مساعدة

على سبيل المثال 
 مشايه 

Rollator 

 معالمساعدات، وسائل يجب توفير
 المراقبة ألسباب تتعلق بالسالمة

بضعة لكرسي متحرك ب تحركالمشي بضع خطوات، ال
 أمتار أو بدعم من مقدم الرعاية

يجب حمل الشخص أو دفعه تماما على كرسى 
 متحرك 

 صعود الساللم  )الدرج(

بين طابقينإمكان صعود الساللم   

 

صعود السلم منفردا, و لكن بحاجه  منفردا
خوفا من مخاطر  مرافقه  لوجود

 السقوط 

اإلستناد على أو سنادات صعود الدرج ممكن فقط مع 
 الشخص

يجب حمل الشخص أو إستعمال وسائل مساعده 
حيث ال يستطيع تقديم أى عون  –لنقله   

المهارات المعرفية والتواصلية:  2النمط رقم   
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المعرفية فقط ةيتم تقييم القدر  حالة القدرة 

، دون عائقةمتاح   غير متاحة متاحة بقدر قليل    متاحة بأكبر قدر 

الشخص يتعرف على األشخاص من  التعرف على أألشخاص من الدائرة القريبة
 الدائرة القريبة منه 

فى التعرف على صعوبات، على فترات، 
لديه األشخاص المألوفين  

 ؛األشخاص على نادرا ما يعترف
  يةاليوم الحالةحسب 

على أفراد األسرة ال يستطيع التعرف 
 أو يتعرف  عليهم فى أحيان نادرة 

كانىالتوجه الم  

 التعرف على وجهتة فى مكان أرحب

في منطقة  و توهان ال يحدث تخبط
  المعيشة

 

يجد صعوبات فى التعرف على وجهته فى 
 مجال السكن 

مألوفةالمعيشية البيئة الصعوبات في  يحتاج بصفة دائمة للمساعدة لمعرفة  
 وجهته و مكانه

الزمنى التوجه  

 التعرف على الهياكل الزمنية

التعرف على مجريات الوقت غير  فقط بصورة تقريبية يستطيع تحديد الوقت فى أغلب األحيان   بدون أى عائق
 متاح فى الغالب 

القريب و يقدم تذكر الماضي ي تذكر األحداث أو المالحظات األساسية
ةالمعلومات، حتى غير اللفظي  

ة الخاصةتحياية متعلقة بأساسبصفة الذاكرة  الذكريات الهامة المتعلقة بحياته  
 موجودة

نادرا مايتذكر شئ عن حياته أو ال 
 يتذكر شئ على اإلطالق 

 التحكم في اإلجراءات اليومية متعددة الخطوات
اإلجراءات المستهدفة التي يتم تنفيذها يوميا 

 تقريبا في الحياة اليومية

مع التذكير، يمكن تنفيذ اإلجراءات بشكل  بشكل مستقل، في الترتيب الصحيح
 مستقل

و يخلط أو ينسى بانتظام ترتيب 
خطوات العمل تفاصيل   

األنشطة اليومية ب القيام ال يتم بدء
 متعددة الخطوات أو التخلي عن

بعد المحاوالت األولية عملها   

 اتخاذ القرارات في الحياة اليومية

 اتخاذ قرارات متسقة أو مناسبة في الحياة اليومية

فى حاالت غير  رارات منطقيةيتخذ ق
 معروفة 

فى  رارات منطقيةخذ قجد صعوبة فى أي
 حاالت غير معروفة

 القرارات ليست مناسبة لتحقيق الهدف
 المراد تحقيقه 

الشخص ال يستطيع اتخاذ القرارات 
ما يمكنه ذلك بدعم أو نادرا  

                               فهم الحقائق والمعلومات
 مثل ترتيب المعلومات من حيث المحتوى

يفهم الحقائق البسيطة. الصعوبات في الحاالت  بدون مشاكل تذكر
 األكثر تعقيدا

بسيطة يجب أن تفسر مرارا الحقائق ال
يةاليوم الحالةحسب وتكرارا،   

رد  يوجدالحقائق ليست مفهومة، ال
 فعل لفظي أو غير لفظي

                      المخاطر واألخطار مصادر حديدت
و على سبيل المثال. مصادر الكهرباء والحرائق، 

على األرض،العوائق   

يتم التعرف على مصادر الخطورة 
 بدون مشاكل 

صعوبات التعرف على المخاطر في حركة 
 المرور والبيئة غير المألوفة

في كثير من األحيان ال يدرك المخاطر 
 واألخطار في البيئة المنزلية

غير  المخاطر واألخطار تحديد
 متواجد على اإلطالق تقريبا 
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لفظية بصورة االحتياجات األولية عنخطاراإل   
الجوع أو العطش فى حالة . كماةغير لفظيأو  

 يمكن التعبير عن اإلحتياجات 

 

ال يستطيع الشخص دائًما توصيل حاجة من تلقاء 
 نفسه ، يمكنه ذلك

ولكن أوضح عند الطلب   

من اإلخطار ما هي ليس من الواضح 
 الحاجة ، وهذا يحتاج إلى تحديد

التعبير عن اإلحتياجات إال يمكن ال
بصورة، والموافقة أو الرفض نادرا   

ةواضح غير   

باتلطتفهم المت  

متطلبات فيما يتعلق الالقدرة على تلبية 
 باالحتياجات األساسية اليومية

الطعامتناول  :على سبيل المثال  

االحتياجات بت طلليتفهم الحاجة 
 األساسية اليومية

 يجب تكرار الطلبات ،حسب الحالة يجب شرح الطلبات في المواقف غير اليومية
يةاليوم   

ال يمكن فهمها  عليمات والمطالباتالت
 او نادرا ما تفهم 

 المشاركة في محادثة

بشكل و اإلستجابة ل محتوى المحادثة، يسجت
المحادثةب المحتوى لمواصلة جالإست، وىمجد  

المناقشات الفردية والجماعية؛ 
تطابق اتالتعبير  

 محتويات المحادثة

يعتمد الشخص على التحدث ببطء ووضوح ، 
 ويجب تكرار الجمل.

 

حادثة مع شخص واحد صعوبة فى الم
؛ قليلة مبادرة المتابعة. المن الصعب 

تشتيت حدوث من السهل  

مجرد رسائل بسيطة  ليس هناك إال
، حتى  ه تماما بالكاد أو غير ممكن

 عند استخدام االتصال غير اللفظي

السلوكيات والمشاكل العقلية :3النمط رقم   

؟و المساعدة  الدعم تقديم كم مرة يجب على مقدم الرعاية التدخل أو يتم تقييم القدرات المعرفية فقط  

مرات في غضون أسبوعين 3إلى 1 أو مننادرا، أبدا أو نادرا جدا  في كثير من األحيان، مرتين إلى عدة مرات في  
 األسبوع، ولكن ليس يوميا

 يوميا

حركتلمشاكل السلوكية المؤثرة على الا عامة، بصفة مصحوبين، واألرق غيرأو فق امربدون مغادرة الشقة  ينمشوشالمنشأة ومحاولة الناس الالشقة أو هدف فى على ما يبدو يتجول بال  
مقعدالعلى التأرجح و اإلنزالق والجلوس، أو الوقوف واالستمرار في   

من المهم تقييم عدد المرات التي تحتاج فيها إلى دعم شخصي للسيطرة و عكس إيقاع النهار والليلالليلى هى على األرق و مراحل ليلي أو التجول ال األرق الليلي
 على دورة النوم

واالضطراب الذاتيالسلوك المدمر ذاتيا  ، وإصابة األظافر أو نفسالو إصابة ، كطعام مع األشياء، وتناول الطعام أو شرب المواد غير الصالحة  عند التعامل يذاء الذاتإ على سبيل المثال, 
  األسنان

الموجودات الضرر من  الموجودات ركل بعيدا، ضرب األشياء، تدمير األشياء؛ إلقاؤها دفع األشياء بعيدا أو مثل العدوانية،    

ظافرالسنان و و إصابتهم مستخدما األ على سبيل المثال، ضرب أو ركل الناس، ، أو دفع اآلخرين  السلوك العدواني جسديا تجاه أشخاص آخرين  

أو تهديد لآلخرين ةاللفظي العدوان اللفظي على سبيل المثال. اإلساءة العدوان اللفظى  
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التمريضيةبالرعاية  المتعلقةاللفظية غيرها من التشوهات  نفسه، والشتمتوبيخ أي سبب مفهومة، بدون ، والشكاوى  على سبيل المثال ىبصوت عالو النداء والصراخ    

تمريض أو غيرها من اإلمتناع عن الحفاظ على معايير ال
 التدابير الداعمة

تدابير معينةل( بقرار شخصى وليس الرفض المتعمد ) ← في العناية بالجسم، ورفض تناول الطعام، وأخذ  :سبيل المثال اإلمتناع عن المساعدة ,على 
  الدواء

تهسرق قد تمت أن يكون و متابعاإلحساس بأنه فكرة االتصال بأشخاص متوفين / وهميين؛  سبيل المثال على  األوهام  

 الشعور بها على أنها تهديد. يمكن أن تكون األسباب مختلفة. لم يتم إعطاء استراتيجيات التأقلم الخاصة. هناك مستوى عال من المعاناة ،خاوف قوية ومتكررة يتم  المخاوف
 والقدرة على التعامل مع الحياة اليومية ضعيفة للغاية

 واليأس ، وقلة الشعور ،شكل حاد من اضطراب القيادة ، واليأس ، واالكتئاب ،  الغموض في المزاج المكتئب
 الدوافع المعقدة من قبل اآلخرين ضرورية

ئمة، واستيعاب غير على االهتمام، والتخلص من اآلخرين في حاالت غير مالفى الحصول  ةالواضحوالرغبة، على سبيل المثال  السلوك غير الحاسم سلوكيات غير مالئمة اجتماعيا
ىاللفظ و الجنسي الجسديالتحرش  و مناسب لألشخاص  

تتعلق بالرعايةمالئمة إجراءات أخرى غير  الفراشاء أو اكتناز األشياء، تلطيخ بخاإلباستمرار ،  المالبس، وتكرار نفس العملقضم على سبيل المثال،    

لعناية المستقلة بالنفس : ا 4النمط رقم   

يتم تقييم المهارات المعرفية والحركيةس بإستقاللية فى الغالب بإستقاللية  بدون إستقاللية فى الغالب   بدون إستقاللية 

ساعدة بدون م 
 شخصية 

بإستقاللية, ولكن يتم تحضير 
المستلزمات له مقدماأو تقديم يد العون 
 عند اللزوم

بإستقاللية قليله أو يحتاج إلى توجيهات 
 شاملة

بدون إستقاللية أو 
فقط بالحد األدنى 
  منها 

     غسل الجزء العلوي من الجسم األمامي

     العناية بالجسم في منطقة الرأس

)التناسلية( الحساسةغسل منطقة األعضاء       

 غسل الشعر  اآلمن من منطلق التأكدأيضا و واالستحمام بما في ذلك غسل الشعرأخذ دش 
   و إستخدام مجفف الشعر

    

و إرتداؤهاالجزء العلوي من الجسم  خلع مالبس      
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و إرتداؤهامن الجسم السفلى الجزء  خلع مالبس على سبيل المثال ، تسليم قطعة من المالبس   
 ؛ طلب بدء أو إنهاء إجراء

على سبيل المثال ، شد تنورة من الفخذ إلى 
 الخصر

 

                                                         ,المشروبات المأكوالت لنفسه و صب إعداد 
إغالق زجاجات المشروبات و أيضا فتح  

إنسكاب الشراب أثناء صبه بإستمرار على  على سبيل المثال :فتح زجاجة  
 سبيل المثال

 

همضغوإلى الفم،توصيله تناول الطعام المعد بشكل جيد. مثال  دعوة لتناول الطعامال :على سبيل المثال   ، ويجب أن يتم تمرير المواد التحفيز  
حد كبير ه إلى الغذائية إلى  

 

ذلك حاجة لتناول السوائل وتنفيذالاالعتراف ب: شربال بإستقاللية طالما توافرت المشروبات أو   
 عند طلب ذلك 

 تنبيهه  أويده في  إليه مشروباليجب تقديم 
 مع كل رشفة

 

أيضا على سبيل المثال. القسطرة، مواد سلس البول، استخدام مرحاض أو كرسي مرحاض 
الكولستومااللفائفي أو   

    

وروستومياألالتعامل مع القسطرة و  وسلس البول التعامل مع       

     التعامل مع عواقب سلس البول البراز والتعامل مع ستوما

 

الحصول على  
 اإلحتياجات

 بشكل مستقل

 ليس بصفة يومية , ليس على المدى المستمر 

 

 يوميا،

 باإلضافة إلى التغذية عن طريق الفم

أو حصريا  

 على وجه الحصر تقريبا

              التغذية عن طريق الحقن أو 
أنبوبةعن طريق   

باإلضافة إلى الغذاء عن طريق الفم / التغذية الوريدية / عن  
، إال في بعض األحيان / مؤقتاأنبوبةطريق   

فى العادة للغذاء اليومي أو السائل الوريدية / عبر 
يومياأنبوب واألغذية عن طريق الفم   

)تقريبا( حصريا الغذاء السائل / عن 
أنبوبةطريق   

  لتعامل مع األمراض واألمراض ذات الصلة بالعالج واألعباء والتعامل معها بشكل مستقل: ا5النمط رقم 

 

تم تقييم المهارات المعرفية والحركيةسي  

()أدخل الرقم :تواتر المساعدة    

 فى الشهر  فى اإلسبوع فى اليوم  بشكل مستقل منتفية    1المجال : 
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 .   المسكن او المخدر تم إعطاء الدواءما ؛ إذا  التحاميل و الالصق الطبى العين أو األذن قطرات،  قطراتالدواء عن طريق الفم، األدوية
وضع على حدةالال ينبغي النظر في   

     

المثال. حقن االنسولينعلى سبيل الحقن تحت الجلد والحقن العضلي والضخ تحت الجلد        

      التغذية عن طريق الوريد )مثل الكانيوال( على سبيل المثال.يجب التحكم لتجنب المضاعفات. عدم إرفاق محلول المغذيات 

                                                                                                                                                               
(تنظيفاستنشاق )بما في ذلك ال األكسجين، وتوفير جهازو رفع قناع مص، ووضع ال على سبيل المثال الشفط واألكسجة  

     أن يؤخذ كل مقياس فى اإلعتبار يجب←

     

المراهم  والتطبيقات بالبرودة والحرارة التطبيقات الخارجية بإستخدام المراهم الطبية المخصصة  والكريمات وغيرها، فضال عن 
تعد كل من الوظائف والتطبيقات الباردة والحرارة  منفرد التطبيقات الباردة والحرارة. ويجب أيضا أن يؤخذ كل إجراء بعين االعتبار بشكل

 مقياًسا ، بغض النظر عن عدد مواقع التطبيق

     

قياس وتفسير دالالت ظروف الجسم على سبيل المثال. ضغط الدم، السكر في الدم، وزن الجسم، توازن السوائل بقدر ما يتم ذلك بناء على 
 توصيات النظام الطبي ← و ومعرفتها وتنفيذ التدابير على سبيل المثال. جرعة األنسولين

      

، أو جوارب اجهزة السمعتطبيق األطراف االصطناعية وإزالتها وأجهزة تقويم األسنان؛ تقويم العظام والنظارات، المساعدات عن قرب 
 ضاغطة )بما في ذلك التنظيف(. مجرد التنظيف ال يهم. ليس أطقم أسنان

     

 

 فى الشهر فى اإلسبوع فى اليوم بشكل مستقل منتفية         2المجال :

       قرحة الفراش قرحة الساق أو الجروح المزمنة، مثلعناية بالوالعناية بالجروح الضمادات تغيير 

، قسطرة المثانة ىج يى إمثل القصبة الهوائية، ب ةالتنظيف، والتطهير، فتحات الجسم االصطناعي، )الفتحات(الرعاية مع رعاية ستوما
 تحت العانة، كولو أو اللفائفي. ليس الغيارات السهلة أو التفريغ 

     

ةواستخدام أساليب ملينبإنتظام طرة مرة واحدة سالق       

على سبيل المثال. العالج الطبيعي / جلسات عالج النطق، وتمارين التنفستدابير العالج في بيئة المنزل        

 

 فى الشهر فى اإلسبوع فى اليوم بشكل مستقل منتفية    3المجال :
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من قبل مقدمي  اتالرصد المستمر أثناء اإلجراء ←تدابير العالج الخاصة مثل التهوية لوقت والتكنولوجيا في البيئة المنزلية اتدابير 
الرعاية المدربين؛ وعادة ما تكون المراقبة الطبية الخاصة مطلوبة على مدار الساعة، على سبيل المثال. مع التهوية الميكانيكية، مرة 

 واحدة في اليوم

     

متوسط التردد ←الدعم في الطريق إلى أو أثناء زيارة الطبيب  خالل لطبيبازيارات        

( على سبيل المثال المعالجين المهنيين. أخصائيو العالج الطبيعي / طبية أو عالجية أخرى )تصل إلى ثالث ساعاتزيارات مرافق 
 المعالجون الفيزيائيون، معالجو النطق، المعالجون النفسيون

     

. تدابير طويل تتطلب وقت سفر( مرافق متخصصة، والتي قد )أكثر من ثالث ساعات الطبية أو العالجية للمراف ممتدة زمنيا زيارت 
 تشخيصية أو عالجية تستغرق وقتا طويال، على سبيل المثال. عالج األورام أو غسيل الكلى

  

     

هل الشخص ثاقبة وقادر على تنفيذ مدونة ء و السوائل غذالتناول الأو نظام  ىض آخرامرأل تعليمات طبية عالجيةنظام غذائي أوب اإللتزام
األمر ، فهي بحاجة إلى الدعمالسلوك؟ إذا لزم   

    

   تصميم الحياة اليومية والعالقات االجتماعية  6النمط :

تم تقييم المهارات المعرفية والحركيةسي بإستقاللية فى الغالب بإستقاللية  بدون إستقاللية فى الغالب   بدون إستقاللية 

 تصميم الروتين اليومي والتكيف مع التغيرات

اليومي. ينصب التركيز على القدرة على خطة الروتين 
 التخطيط ، وليس التنفيذ العملي

بدون مساعدة 
يتم التخطيط للعمليات الروتينية بشكل مستقل إلى حد  شخصية

 كبير ، والدعم ضروري في المواقف غير المألوفة

مساعدة في تخطيط الروتين اليومي. وغالبا ما 
علق فيما يتالخاص. تذكير يومي  هينسى تخطيط

باتلوالمطب  

ال توجد تفاعل و مشاركة او 
 يوجد الحد األدنى منها فقط

 الراحة والنوم

يسعى ليال ونهارا و يقاع وفقا للعادات الفرديةباإل التمسك
ضمان الراحة الكافية ومراحل النومل  

بدون مساعدة 
 شخصية

الذهاب يساعد على الوقوف أو اإلحتياج لمن 
والنوم هي في معظمها دون عائق، وأحيانا للسرير 

في الليل  إلى المساعدةتكون هناك حاجة   

 النوم / األرقيوجد بصفة دائمة  مشاكل تتعلق ب
تعامل ال األحوال يمكن للشخص في معظم ال،الليلى 

الوضع ؛ على سبيل المثال. عند تغيير معها بمفرده 
 أو الذهاب إلى المرحاض ليال

 فى اضطراب هناك  أوال ينام 
حتاج إلى الدعم يإيقاع النوم. 

مرات على األقل  3 الشخصي
على سبيل , الواحدة في الليلة

 المثال. أيضا تغيير التخزين

 يشغل نفسه

 مع استخدام الوقت المتاح لتنفيذ األنشطة التي تناسب
والمصالح الخاصة تفضيالتال  

 

بدون مساعدة 
 شخصية

  المساعدة ،فقط كمية صغيرة من  المطلوب هو
ترتيب الموجودات على سبيل المثال. وضع و  

شارك في األنشطة، ولكن فقط مع ييمكن أن 
الحركى  أو الدعم مرافقة مستمر( والتوجيه )  

ظهر أي مبادرة، ال يمكن يال 
إدارتها إدراكيا، ال يشارك، أو 
يشارك فقط الحد األدنى في 

المعروضةاألنشطة   
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يةالمستقبلخطط ال المشاركة فى  

 

 

بدون مساعدة 
 شخصية

يحتاج بذلك؛  ه، ولكن يجب تذكيرةطفيف مشاركة 
المساعدة المنتظمة في مجال االتصال بسبب لتلقى 

 اإلعاقة البدنية

يحتاج . بمساعدة  خطط من تلقاء نفسه لكنيال 
الدعم يحتاج . هتنفيذ القرارات الخاصة بل هكريذتل

 العاطفي أو البدني أثناء التنفيذ

إطار زمني  أى ليس لديه
اليوم، حتى لو أبعد من للتخطيط 
ال يستطيع  خيارات ؤهتم إعطا

أو  موافقة /بال إختيار سواء  أي
رفضال  

 التفاعل مع األشخاص الذين هم على اتصال مباشر

و  اتصال مباشر مع األقارب ومقدمي الرعاية 
االتصال، تلقى  ،والزوارالمشاركين فى السكن  أ

تلقاةمالمخاطبة الرد فعل على والناس مخاطبة و  

بدون مساعدة 
 شخصية

التفاعل مع األشخاص المعروفين بشكل مستقل، 
واالتصال مع الغرباء يتطلب الدعم أو الدعم في 

لتغلب على مشاكل الكالم والسمع لبعض األحيان   

أو مخاطبته ال يكاد يتخذ أي مبادرة منه؛ تحتاج إلى 
لفظيا أو بشكل واضح ، ولكن يستجيب تحفيزه 

 بواسطة أشكال أخرى من االتصاالت

 

مع أيضا المخاطبة ال رد على 
ال   ←غير اللفظية المحاوالت 

تذكرأي ردود فعل يوجد   

الحفاظ على التواصل مع أشخاص خارج البيئة 
 المباشرة

الحفاظ على االتصاالت القائمة مع األصدقاء 
 والمعارف، والجيران،

 

بدون مساعدة 
 شخصية

يمكن للشخص التخطيط، ولكن يحتاج إلى مساعدة 
تنفيذ مثل. إعداد أوراق مذكرة أو تقديم أرقام الفي 

اسم أو صورة ومقدم الرعاية مصحوبة بالهاتف 
جري المكالمةيبطلب رقم الهاتف، والشخص   

 بالكاد يسعى في حد ذاته ال.رد فعل االتصال هو
على  ي اتصال، أيضا، بسبب إعاقات جسدية ،أل

سبيل المثال. في استخدام وسائل االتصال أو 
 التغلب على مشاكل الكالم أو الكالم أو السمع

 تصاليستجيب ألى إالشخص ال 
خارج البيئة المباشرة وال  من

يستجيب القتراحات االتصال 
 وال يستجيب القتراح االتصال

 

، وإعطاء درجة من الرعايةالنقاط  هذهتقييم يتم  ثم،فى كل نمط  يتم تحديد نقاط المقابلة  

 العاملين و العامالت فى مراكز الرعاية يسعدهم تقديم الدعم و النصيحة

  08005950059بصورة مجانية على الرقم 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

في برلينالتأمين الصحى مراكز تقديم الدعم تتبع برلين وتأمين الرعاية و  


