
AOK Rheinland/Hamburg 
Die Gesundheitskasse.

معلومات الصحة يف اإلنرتنت

عند ظهور أول عالمة عىل املرض، غالبًا نلجأ إىل اإلنرتنت 
مبارشًة. ومع ذلك، ال تضع أعراضك يف محرك بحث عىل 

الفور. فهناك العديد من الجهات التي توفر معلومات 
مستقلة عالية الجودة.

العثور عىل معلومات صحية مفيدة

Stand: Mai 2022 · © AOK Rheinland/Hamburg

معلومات طبية عىل الهاتف

vigo.de 
الصحة   مجلة 

التابعة لرشكة التام¢ الصحي AOK يف راينالند/
هامبورغ

 املصدر:
gesundheitsinformation.de

AOK Rheinland/Hamburg 
Die Gesundheitskasse

 61 Kasernenstraße 
Düsseldorf 40213 

service@rh.aok.de 
aok.de/rh

 بحث
واكتشاف

الصداع والسكري وفرط نشاط الغدة الدرقية: إذا كنت 
تبحث عن معلومات رسيعة وموثوقة حول صحتك أو 

تلقيت تشخيًصا تريد معرفة املزيد عنه، فستجد إجابات 
من مصادر موثوقة يف هذه املواقع.

مواقع مفيدة

gesundheitsinformation.de 

¹كن الوصول إىل معلومات موثوقة عن 
األمراض األك½ شيوًعا يف أملانيا هنا ُمرتَّبة 

حسب الرتتيب األبجدي. هذه الصفحة 
مصممة ملساعدتك عىل فهم إيجابيات 

وسلبيات خيارات العالج وعروض الرعاية 
املهمة. الصحية 

gesund.bund.de 

يوفر هذا املوقع -بوصفه بوابة صحة وطنية- 
معلومات موثوقة ومفهومة حول موضوعات 

مثل األمراض والحياة الصحية والرعاية 
والصحة الرقمية.

نصيحة!

احفظ املواقع اآلمنة كمفضالت!

احرتس – هكذا تتعرف عىل املعلومات التي تفتقر إىل 
املصداقية:

تصيبك بالخوف، وتدفعك للخضوع لعالٍج خاص.• 

 •.Ðتعدك بالشفاء من مرض خط

يتخذ الكاتب/ة موقًفا متطرفًا، ويشيطن/تشيطن طرق • 
الشائعة. العالج 

غالبًا يكون اإلنرتنت هو أول ملجأ عندما يتعلق األمر 
باملعلومات الصحية. ومع ذلك، هناك أيًضا العديد من 
األقاويل الكاذبة والخطÐة. لذلك، احرص عىل أن تويل 

م تلك املعلومات. اهتÚًما شديًدا Ùن قدَّ

 البحث عن 
املعلومات

0800 1 265 265

AOK-Clarimedis
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 استخدام
املواقع املفيدة

حتى لو كان الطريق األرسع عرب Google: عندما يتعلق 
األمر باملسائل الصحية، فمن األفضل االعتÚد مبارشًة عىل 

املواقع اآلمنة. تقدم محركات البحث إجابات رسيعة – 
ولكن غالبًا يصُعب Ýييز اإلجابات املفيدة واآلمنة عن 

اإلجابات الخاطئة والتي من املحتمل أن تكون خطرة أيًضا.

ستجد يف هذه املواقع معلومات عن صحتك ¹كنك االعتÚد 
عليها.

مهم

ال ¹كن أن تحل املعلومات الصحية من اإلنرتنت 
محل االستشارة الشخصية مع الطبيب. لذلك، ال 

تستمد أي تشخيصات من اإلنرتنت.  إذا كانت 
د موعًدا مبارشًة، ووضح  لديك أي أسئلة، فحدِّ

خطوات العالج كلها مع طبيبك.

قا�ة مراجعة 

   املرسل 
ل وÝويل  ¹كن العثور عىل معلومات حول املشغِّ

املوقع ضمن «بيانات النارش» أو «بيانات 
االتصال» أو «من نحن». 

   التحديث 
تحقَّق من تاريخ نرش النصوص وتحديثها.

   بيانات املصادر 
تحقَّق مÚَّ إذا ذُكِر اسم املؤلف ومؤهالته، وما 

إذا تم ذكر املصادر العلمية.

   اللغة 
تُكتب النصوص ذات املصداقية Ùوضوعية 
وحيادية، وتُرشح فيها املصطلحات الفنية.

املعلوما�     املحتوى 
تأكد من مناقشة اآلثار الجانبية وتكاليف العالج 

بوضوح، وأن ما يحدث يف حالة عدم املعالجة 
قد تم توضيحه. ومن املفرتض تصنيف املحتوى 

اإلعالé بوضوح عىل أنه «إعالن».

   اإلعالن
كن حذًرا عند الرتويج للمنتجات أو الخدمات أو 

مبارشًة. تسويقها 

هل ع½ت عىل موقع يبدو موثوقًا بالنسبة لك يف أثناء 
البحث؟

ستساعد قاìة املراجعة تلك يف تحديد املحتويات املفيدة.

استخدام محركات البحث 
بطريقة صحيحة

ضع األمور التالية يف االعتبار عند البحث عىل اإلنرتنت:

أفضل النتائج ال تأí يف األعىل دوًما. ال يقوم 
محرك البحث بفرز نتائج البحث حسب 

الحقيقة أو املصادر املوثوقة. ففي الغالب 
تظهر يف األعىل املواقع التي تدفع مقابل هذه 

املساحة. لذلك، انتبه إىل كلمة «إعالن».

نصيحة: ال تقرأ النتائج العرش األوىل فقط

أفضل النتائج ال تأ� يف األعىل 
دوًما.

األختام ليست ض£نة.

كن حذًرا مع املنتديات.

ال يعني وجود ختم الجودة عىل املوقع تلقائيñا 
أن املعلومات والتوصيات املوجودة فيه 

صحيحة. فانتبه إىل بيانات املصادر، وتحقَّق 
منها إن أمكن

ال تعد منتديات اإلنرتنت مجانية الوصول، 
التي يقدم فيها الغرباء النصائح، مصادر 

موثوقة للحصول عىل إجابات ألسئلتك 
الصحية. تحلَّ بروح النقد!

kindergesundheit-info.de 

ستجد يف هذه الصفحة معلومات موثوقة حول صحة الطفل 
وòوه باإلضافة إىل نصائح أخرى – Ùا يف ذلك التغذية والنوم.

patienten-information.de 

ينقسم املوقع حسب املواضيع، ويوفِّر إجابات موثوقة 
للعديد من األسئلة الصحية.

krebsinformationsdienst.de 

ثة  تقدم خدمة معلومات الرسطان املعلومات املُحدَّ
واملساعدة ونصائح فردية ملرىض الرسطان وذويهم.

washabich.de 

يف هذا املوقع تُرتجم نتيجة فحصك من اللغة الطبية 
املتخصصة إىل كلÚت سهلة الفهم.

rki.de 

ثة  ستجد عىل موقع معهد روبرت كوخ معلومات ُمحدَّ
-بطريقة علمية- حول العديد من األمراض واملوضوعات 

الصحية.

bzga.de 

¹كنك طلب باقة من املعلومات الشاملة حول مجموعة 
متنوعة من األسئلة الصحية من املركز االتحادي للتثقيف 

الصحي مجانًا.
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الفور. فهناك العديد من الجهات التي توفر معلومات 
مستقلة عالية الجودة.

العثور عىل معلومات صحية مفيدة
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معلومات طبية عىل الهاتف

vigo.de 
الصحة   مجلة 

التابعة لرشكة التام¢ الصحي AOK يف راينالند/
هامبورغ

 املصدر:
gesundheitsinformation.de

AOK Rheinland/Hamburg 
Die Gesundheitskasse

 61 Kasernenstraße 
Düsseldorf 40213 

service@rh.aok.de 
aok.de/rh

 بحث
واكتشاف

الصداع والسكري وفرط نشاط الغدة الدرقية: إذا كنت 
تبحث عن معلومات رسيعة وموثوقة حول صحتك أو 

تلقيت تشخيًصا تريد معرفة املزيد عنه، فستجد إجابات 
من مصادر موثوقة يف هذه املواقع.

مواقع مفيدة

gesundheitsinformation.de 

¹كن الوصول إىل معلومات موثوقة عن 
األمراض األك½ شيوًعا يف أملانيا هنا ُمرتَّبة 

حسب الرتتيب األبجدي. هذه الصفحة 
مصممة ملساعدتك عىل فهم إيجابيات 

وسلبيات خيارات العالج وعروض الرعاية 
املهمة. الصحية 

gesund.bund.de 

يوفر هذا املوقع -بوصفه بوابة صحة وطنية- 
معلومات موثوقة ومفهومة حول موضوعات 

مثل األمراض والحياة الصحية والرعاية 
والصحة الرقمية.

نصيحة!

احفظ املواقع اآلمنة كمفضالت!

احرتس – هكذا تتعرف عىل املعلومات التي تفتقر إىل 
املصداقية:

تصيبك بالخوف، وتدفعك للخضوع لعالٍج خاص.• 

 •.Ðتعدك بالشفاء من مرض خط

يتخذ الكاتب/ة موقًفا متطرفًا، ويشيطن/تشيطن طرق • 
الشائعة. العالج 

غالبًا يكون اإلنرتنت هو أول ملجأ عندما يتعلق األمر 
باملعلومات الصحية. ومع ذلك، هناك أيًضا العديد من 
األقاويل الكاذبة والخطÐة. لذلك، احرص عىل أن تويل 

م تلك املعلومات. اهتÚًما شديًدا Ùن قدَّ

 البحث عن 
املعلومات

0800 1 265 265

AOK-Clarimedis
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