
الطب التضامني-مركز الحي الصحي من أجل مدينة كولن                                                          

ما هو مركز الحي الصحي؟ 

في مجتمعنا الحالي يسود بأن كل شخص مسؤول بنفسه عن صحته. في هذا الخصوص يتم تناسي بأن اأمر   يتعلق فقط، بممارسة
الرياضة أو التدخين أو ما هي متطلباتنا الجينية. ولكن يتعلق بشكل خاص بظروفنا الحياتية والمعيشية التي تحدد وتلعب دورا هام في

صحتنا: كيف هي شروط العمل؟ أين يعيش الشخص؟ هل لدى الشخص تجارب مع العنصرية؟ من يعيش في ظل الفقر يموت بعمر مبكر
ويعاني غالبا من المرض.

نحن نريد في مركزنا الصحي ان نعاين او نتأمل مسألة الصحة على المستوى الجسدي والنفسي وا جتماعي. هذا يعني على سبيل المثال،
تضمين شروط المعيشة والعمل. العديد من العوامل تؤثر على الصحة: هل توجد مشاكل العفن في الشقة او المنزل؟ هل يفتقد الحي

أماكن اللعب والمساحاتت الخضراء كالمتنزهات؟ هل يوجد مشاكل مع مكاتب الدولة او رؤساء العمل؟ هل تلوث الهواء في الحي مرتفع؟
هل لدي تأمين صحي؟ 

بالمشاركة مع السكان نريد ان نحدد المشاكل في الحي وبالتالي تحسين الظروف ا جتماعية والمعيشية. لهذا السبب سوف يعمل في
مركزنا الصحي باضضافة الى الكوادر المتخصصة في المجال الطبي - كالطبيبات واأطبة، طواقم العناية والرعاية، المعالجاتت

والمعالجين النفسيين- أيضا أناس من فئات مهنية أخرى. هؤ ء على سبيل المثال العامتت والعاملين في المجال ا جتماعي، النقابيات
والنقابيون وايضا المحامياتت والمحامون.

 في مركزنا الصحي سيتمكن الجميع من الحصول على الرعاية الصحة. وهذا غير مرتبط في وضع التأمين الصحي او ا قامة.

نحن نعارض النظام الصحي الربحي. نحن نؤيد نظام رعاية صحية هادف للمنفعة العامة غير ربحي. ا نسان ومتطلباته وحاجاته تأتي
في المرتبة اأولى.

باضضافة الى ذلك نهدف ان يكون مركزنا الصحي مكان للترابط والتعارف بين الناس والمجموعات المجتمعية والمبادرات في الحي. نحن
بشكل فردي عادة مجردين من القوة، ولكن عندما نتحد سوية نستطيع بذلك تغير الكثير.

من نحن؟ 

نحن كمجموعة نؤيد الطب التضامني. مجموعتنا تسعى منذ العديد من السنوات على انشاء مركز الحي الطبي في مدينة كولن. لدينا
اشخاص فاعلين يشغلون أنفسهم بشكل وظيفي وشخصي وسياسي في مجال الصحة والرعاية الصحية. نحن خبراء في مجال العمل
المدني وا جتماعي، الرعاية، علم النفس، العتا الطبيعي، الدفاع عن المريض وتمثيله. نحن نواجه بشكل يومي عدم المساواة وعدم

العدالة الموجودة حاليا في نظام الرعاية الطبية. نحن نريد مكافحة ا سباب ا ساسية والرئيسة لممراض وأثرها على الصحة. نحن نجد
بأن من غير المجدي جعل البشر لفترة قصيرة يستعيدون نشاطهم ولياقتهم حتى يحافظوا على روتين العمل

أين يقع مركز الحي الصحي؟ 

حتى هذا الوقت   يوجد مركز الحي الصحي. لقد قمنا بالفعل بتحقيق العديد من الخطوات  فتتاح المركز ومازال لدينا بعض الخطوات.
المزيد من المعلومات حول الوضع الحالي بإمكانكم أن تجدوها على موقعنا على ا نترنيت او عن طريق قنواتنا على مواقع التواصل

ا جتماعي.

وسائل التواصل لمزيد من المعلومات: 

Info@solimed-koeln.de 

www.solimed-koeln.de  

 SoliMed Köln | Facebook

SoliMed Köln (@SoliMedKoeln) / Twitee
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