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باید انجام دهم؟ اگر مریض باشم، چه کاری را   

. نمایید توانید به پزشک مراجعه صورتی که بیمار باشید، یم در   

 وارد شده اگر 
ی

ابتدا باید  ثبت نام کنید.  : ایدبه تازگ  

ز مانند همه شهروندان دیگر در مطب جویانپناه  توسط شهرداری هامبورگ یا از طریق   ها . هزینههستند های پزشیک برخوردار از مراقبت ها ها و بیمارستاننی 
ً
معموال

شوند. خدمات درمانز پرداخت یم یبیمه  

ط الزم برای دریافت خدمات این است که خود را در مرکز پذیرش ثبت نام نمایید. ش    

Ankunftszentrum in Rahlstedt, Zentrale Erstaufnahme (ZEA), 

«، مرکز پذیرش مقدمان  ورود پناهندگان در »رالشتید مرکز   

Bargkoppelweg 66a; 22145 Hamburg. 

یس پیدا کنم؟  پزشکبه مطب  م توانچگونه یم دستی  

به دست آورید.  یاب ک.وی.اچتوانید از اقامتگاه خود و یا از طریق پزشکهای دکی  را یمهای تلفن مطبها و شمارهطالعات در مورد آدرسا   

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

ز  شما  که    هان  نمایید. فهرست حاوی مطبتوانید پزشکان خارجی زبان را جستجو یم همچنی   

، رویس و لهستانز صحبت یم  های به زبان توان از اینجا کسب کرد: را یم کنند اوکراینز  

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

  پزشکبه مطب تا آنجا که ممکن است ابتدا 
ی

د. مراجعه نمایی ،استشما در نزدییک محل سکونت  که   خود  خانوادگ  

عمویم هستند. این بدان معناست: که آنها به تمام مشکالت پزشیک  ان پزشک  خانوادگ  پزشکان  

توانند به شما کمک ارائه نمایند. یم ز ی بیمارهای اچ.ای.وی/ایدباشند. حن  در زمینه پاسخگو یم   

پزشک بروید. دندان  نزد  دندان درد در صورت بروز   

 به دکی  متخصص اطفال مراجعه کنید.  اگر کودک شما دچار بیماری است، 
ً
مستقیما  

 به دکی  متخصص  زنان رجوع نمایید.  اگر باردار هستید،
ً
مستقیما  

ز قرار مالقات را یم ه گزین   ینبهی   ز قرار مالقات قبیل است. تعیی  ، آنالین و یا حضوری انجام دهید. اگر با درد شدید مواجهه باشید،  تعیی  توانید تلفنز

ز وجود دارد. امکان اخذ قرار مالقات   با خود همراه داشته ی درمانز را دریافت کرده در صورن  که کارت خدمات بیمه  شی    ع نی 
ً
باشید.   اید، آن را حتمآ  

؟تهیه نماییمداروها را از کجا   

توانیدی پزشک نیاز دارید. در صورت لزوم یم اکیر داروها به نسخهدریافت  ورید. برای  ا توانید از داروخانه به دست نی را یم   ها دارو 

هفته از داروخانه دریافت کنید. آخر  و یا در    شبانهداروها را حن     

www.aponet.de  :اطالعات در مورد داروخانهها در نزدییک شما و اوقات کاری آنها را یمتوانید از صفحه ذیل کسب نمایید  

، بانداژها،  ش محصوالت پز  ات  های  فروشگاهید از  ن توایم فشارخون( را    دستگاهسنج،  تبیک )مانند پالسی  ز بهداشن  بدون نسخه خریداری کنید. تجهی   

؟اضطراری موقعیتو در   

در صورن  که مبتال به درد و تب   دیدگ نیاز به درمان فوری داشته باشد. شود که بیماری حاد و جدی، مسمومیت یا آسیبیم گفته  مواردی اضطراری به   موقعیت

برداشته باشید بهشدید باشید و جراحت   

مراجعه کنید.   مطب اضطراری و یا    (116 117)خدمات پزشکان کشیک    

، سکته مغزی،  ی سکتهخطر جانز )به عنوان مثال   و بروز  در موقعیت حاد  کند: ، مسمومیت، شماره زیر به شما کمک یممشکل تنفیسقلنی  

)آمبوالنس(   112نجات    خدمات امداد و   

یابداروخانه

یاب ک.وی.اچپزشک  

هایهای که به زبانمطب  

، رویس و لهیتانز   اوکراینز  

آشنان  دارند.     

Farsi
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باید انجام دهم؟ اگر مریض باشم، چه کاری را   

 خدمات پزشکان کشیک

پذیر است. خر هفته امکانا تماس با خدمات پزشک کشیک حن  شبانه و در او   

116  117شماره تلفن:   

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

 مطب اضطراری 

س  12های اضطراری در تمام روزهای هفته تا ساعت مطب (. هابعد از ظهر  فقطها چهارشنبهدر بعضز از . ) هستند شب در دسی   

. ت هستند ای ارائه خدمآمادهروزهای تعطیل تمام روز روزهای شنبه، یکشنبه و در های اضطراری در مطب  

https://www.arztruf-hamburg.de/de/notfallpraxis-suche.html   :اطالعات در مورد اوقات   کاری دقیق    را از اینجا به دست آورید 

های اضطراری در هامبورگ: های مطبآدرس  

Notfallpraxis Altona, Stresemannstraße 54 ،  »آلتونا«   

Notfallpraxis Harburg, Eißendorfer Pferdeweg 52 ،»هاربورگ«  

Notfallpraxis am UKE, Martinistraße 52 ،دانشگاه پزشیک هامبورگ«بیمارستان »  

Notfallpraxis am Bundeswehrkrankenhaus, Lesserstraße 180 فدرال »بیمارستان ارتش» ،  

Integriertes Notfallzentrum am Marienkrankenhaus, Angerstraße 16 » ن ، »بیمارستان ماریئ   

Anlaufpraxis der KV Schleswig-Holstein am AK Heidberg, Tangstedter Landstraße 400 ،»هایدبرگ«  

های اضطراری برای کودکان در هامبورگ: های مطب های دیگری مسئول هستند. آدرسبرای کودکان مطب   

Altonaer Kinderkrankenhaus, Bleickenallee 38 ، »بیمارستان آلتونا«  

Helios Mariahilf Klinik, Stader Straße 203c ( هاارائه خدمات فقط در آخر هفته ) ، »کلینیک ماریا هیلف« 

Asklepios Klinik Nord – Heidberg, Tangstedter Landstraße 400 ( هاارائه خدمات فقط در آخرهفته ) ،»هایدبرگ« 

Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, Liliencronstraße 130 ،ویلهیلم شتیفت«»بیمارستان کودکان    

پزشیک برای کودکان خدمات اضطراری دندان  

های مختلف. در طول روز:  در مطب  

نت کسب نمایید.   توانید یم پزشک مسئول را اننداطالعات در مورد د  از طریق تماس تلفنز یا اینی   

 :         01805 – 05 05 18تلفنز

شب 1تا  7ها )حن  در روزهای تعطییل( از ساعت  ها تا جمعهدوشنبه    / Stresemannstraße 52    شبانه: 

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

بیمارستان   ،نجات  خدمات امداد و   

س است:  هخدمات امداد و نجات تحت شمار  112ی ذیل در دسی   

ین خدمات امداد و نجات شما را معاینه نموده، مداوای اضطراری مقدمان  را ارائه یم در صورن  که بیماری  کند. بیمارستان منتقل یمدهد و سپس شما را به نزدیکی 

کنند. با جراحات نایس  از سانحه رسیدگ یم و  ها به موارد اضطراریجعه نمایید. بیمارستانا توانید نی واسطه به بیمارستان مر دهد، یمشما همچنان به شما فرصت یم

انتظار طوالنز وجود دارد.   مدتاین حال، در آنجا اغلب   

مربوط به مواد سم ژانس ور ی ا شماره   

کند: به شما یاری یم اطالعت مسمومیت  در صورت مسمومیت مرکز   

 این شمارهی تلفن در 24 ساعت  شبانه روز آمادهی پاسخگون  است. 

0551 – 19240 مرکز اطالعت مسمومیت: ی تلفن شماره   

اضطراری  مطب  

خدمات پزشکان  
 کشیک 

ضطراری  ا خدمات
پزشیکدندان   

Farsi
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