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 إذا كنت مريًضا، يمكنك الذهاب إلى الطبيب.  

 يجب عليك تسجيل بياناتك أواًل. إذا كنت حديث الوصول:

عادة ما يتم دفع التكاليف من قبل مجل مدينة هامبورج أو من قبل  والمستشفيات.الالجئون، مثلهم مثل جميع السكان اآلخرين، يتلقون الرعاية الطبية في عيادات األطباء 

  التأمين الصحي.

 ويشترط لذلك أن تسجل بياناتك في مركز الوصول.

  ،(ZEAمركز االستقبال األولي )مركز الوصول في رالشتيد، 
  هامبورج. 22145أ طريق بارجكوبل فيج، 66

 

 كيف أجد عيادة طبيب؟

من محل السكن أو أسفل خدمة البحث عن  عيادات األطباءيمكن الحصول على عناوين وأرقام هواتف 

 طبيب في شبكة أطباء التأمين الصحي لمدينة هامبورج

=www.kvhh.net/de/physicianfinder.html?name=&location 

  أجنبية.يمكنك هنا أيًضا البحث عن أطباء يتحدثون لغة 

 يمكن العثور على قائمة بالعيادات التي تقدم خدمة التواصل باألوكرانية أو الروسية أو البولندية هنا:

fluechtlinge.html-https://www.kvhh.net/de/patienten/ukrainische 

الممارسون العامون هم أطباء غير متخصصين يقدمون  ذهب إلى عيادة الممارس العام األقرب إليك.أوالً ا

ويمكنهم أيًضا المساعدة في أمراض مثل  أنهم متاحون لجميع المشاكل الطبية. هذا يعني: الخدمة الطبية العامة.

 فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز.

  فابحث عن طبيب/ة أسنان.وإن كنت تعاني من ألم في األسنان 

 فاستشر طبيب األطفال مباشرة. وإذا كان ابنك مريًضا،

 فاتصلي بطبيب أمراض النساء مباشرة.وإذا كنِت حامالً، 

إذا كنت قد  قصيرة أيًضا.في حاالت األلم الشديد سيتم تحديد موعد لفترة  يمكنك إتمام ذلك تليفونيًا أو عبر اإلنترنت أو بصفة شخصية. ويفضل أن تحددي موعًدا معه.

  تلقيت بالفعل بطاقة صحية، فتأكد من إحضارها معك في الموعد المحدد.

  كيف أحصل على األدوية؟

 وإذا لزم األمر يمكنك أيًضا أنت بحاجة إلى روشتة طبية من الطبيب للحصول على العديد من األدوية. .الصيدلياتستحصل على األدوية في 

  الحصول على األدوية من الصيدلية لياًل وفي عطلة نهاية األسبوع.

  www.aponet.deيمكنك معرفة الصيدلية القريبة منك ومواعيد عملها هنا:

الحرارة السريرية وأجهزة مراقبة ضغط الدم( المنتجات الطبية التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية )مثل الالصقات والضمادات ومقاييس 

 متوفرة أيًضا في الصيدليات.

  وماذا عن حاالت الطوارئ؟

  في حالة األلم الشديد أو الحمى الشديدة أو اإلصابات، يمكنك التوجه إلى حالة الطوارئ هي مرض حاد وخطير أو تسمم أو إصابة تتطلب عالًجا فوريًا.

  يمكن أيًضا الوصول إليها بعد إغالق عيادة الطبيب. .عيادة الطوارئأو  (116177الخدمة الطبية عند الطلب )

  في حاالت الطوارئ الحادة التي تهدد الحياة )مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وضيق التنفس والتسمم( يمكنك االستعانة
  (.112بخدمة اإلنقاذ ) 

البحث عن صيدلية 

البحث عن طبيب في شبكة أطباء 
التأمي الصحي لمدينة هامبورج

 

  
بالمهارات اللغوية العيادات المعززة 

 األوكرانية أو الروسية أو البولندية.

http://www.kvhh.net/de/physicianfinder.html?name=&location
https://www.kvhh.net/de/patienten/ukrainische-fluechtlinge.html
http://www.aponet.de/
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 الخدمة الطبية عند الطلب

  بالخدمة الطبية عند الطلب حتى في الليل وفي عطلة نهاية األسبوع.يمكنك االتصال 

 117 116رقم االتصال هو 

hamburg.html-www.kvhh.net/de/patienten/arztruf 

 عيادة الطوارئ

وهي مفتوحة طوال اليوم  الطوارئ مفتوحة كل أيام األسبوع، من المساء وحتى منتصف الليل )أحيانًا من بعد ظهر يوم األربعاء(.عيادة 

  في أيام السبت واألحد والعطالت الرسمية.

  suche.html-hamburg.de/de/notfallpraxis-https://www.arztrufيمكنك معرفة أوقات العمل الدقيقة هنا:

 هذه هي عيادات الطوارئ في هامبورج:

 شارع شتريزيمان شتراسه 54، عيادة طوارئ ألتونا

 طريق أيسندورفر بفيرديفيج 52 عيادة طوارئ هاربورج،

 شارع مارتيني شتراسه 52 عيادة طوارئ مستشفى إيبندورف الجامعي،

  شارع ليسر شتراسه 180 ،عيادة طوارئ مستشفى الجيش األلماني

 شارع أنجر شتراسه 16 مركز الطوارئ الشامل في مستشفى مارين،

 شارع تانجشتيتر الندشتراسه 400 في مستشفى أسكليبيوس هايدبرج، عيادة طوارئ جمعية أطباء التأمين الصحي في شليسفيج هولشتاين

 عيادات طوارئ األطفال في هامبورج: توجد عيادات أخرى خاصة بهم. بالنسبة لألطفال

 طريق باليكن أليه 38 مستشفى أطفال ألتونا،

 جـ شارع شتادر )عطالت نهاية األسبوع فقط(203 مستشفي هيليوس مارياهيلف،

 )عطالت نهاية األسبوع فقط( 400شارع تانجشتيتر الندشتراسه  400هايدلبرج،  -مستشفى أسكليبيوس نورد 

 شارع ليلنكرون شتراسه 130 مستشفى أطفال فيلهلم شتيفت،

 خدمة طوارئ طب األسنان

  في مختلف العيادات طوال النهار:

 أو عبر اإلنترنت. يمكنك معرفة عيادة طب األسنان المختصة عن طريق الهاتف

 )برسوم( 18 05 05-01805 تليفونيًا:

   شارع شتريزيمان شتراسه 52  لياًل:

 بعد منتصف الليل 01:00مساء إلى  07:00من االثنين إلى األحد )حتى في أيام العطالت( من الساعة 

  zahnaerzte/services/notdienst/-hamburger-der-hh.de/patientenportal-https://www.zahnaerzteعبر اإلنترنت:

 خدمة اإلسعاف والمستشفى

 112  الرقم:يمكنك الوصول إلى خدمة اإلسعاف أسفل 

  ستفحصك سيارة اإلسعاف وتعطيك عالًجا طارئًا ثم تأخذك إلى أقرب مستشفى.

المستشفيات تهتم بتقديم الرعاية الطبية في الطوارئ والحوادث.  ومع ذلك ففي  إذا كانت حالتك المرضية ال تزال تسمح بذلك، يمكنك أيًضا الذهاب مباشرة إلى المستشفى.

 ك فترات انتظار طويلة.أغلب األحيان تكون هنا

 رقم اتصال السميات

  في حاالت التسمم يمكنك اللجوء إلى

 19240 – 0551. أسفل رقم تليفون مركز استعالم السميات في الشمال

  الرقم متاح على مدار الساعة.
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http://www.kvhh.net/de/patienten/arztruf-hamburg.html
https://www.arztruf-hamburg.de/de/notfallpraxis-suche.html
https://www.zahnaerzte-hh.de/patientenportal-der-hamburger-zahnaerzte/services/notdienst/

