Arabisch

هل أنت مريض\مريضة...
والعيادة الطبية مغلقة؟
أطباء مدينة هامبورغ دامئا يف خدمتك،
سواء كان يف الليل أو خالل عطلة نهاية األسبوع!

عيادات الطوارئ التابعة ل

( KV Hamburgاتحاد أطباء التأمني الصحي الحكومي هامبورغ)
( Notfallpraxis am UKEعيادة الطوارئ التابعة ملستشفى هامبورغ-
الجامعي) Martinistraße 52 / Gebäude O10 | 20246 Hamburg
إبندورف
ّ

اإلثنني والثالثاء واألربعاء والخميس من الساعة
الجمعة من الساعة 24:00 - 17:00
السبت واألحد وأيام العطل من الساعة 24:00 - 08:00

24:00 - 18:00

خدمة طوارئ طب األطفال التابعة
التحاد أطباء التأمني الصحي الحكومي
هامبورغ
( Altonaer Kinderkrankenhausمستشفى طب األطفال ألتونري)
Bleickenallee 38 | 22763 Hamburg

السبت واالحد وأيام العطل:

من الساعة

18:00 - 10:00

( Notfallpraxis Altonaعيادة الطوارئ ألتونا)
Stresemannstraße 54 | 22769 Hamburg

Asklepios Klinik Nord – Heidberg

( Notfallpraxis Farmsenعيادة الطوارئ فارمسني)
Berner Heerweg 124 | 22159 Hamburg

اإلثنني والثالثاء والخميس والجمعة من الساعة
األربعاء من الساعة 24:00 - 13:00
السبت واالحد وأيام العطل من الساعة 24:00 - 07:00

24:00 - 19:00

( Notfallpraxis Harburgعيادة الطوارئ أم اسكليبيوس هاربورغ)
Eißendorfer Pferdeweg 52 | 21075 Hamburg

اإلثنني والثالثاء والخميس من الساعة
األربعاء من الساع 24:00 - 13:00
الجمعة من الساع 24:00 - 17:00
السبت واالحد وأيام العطل من الساعة 24:00 - 08:00
24:00 - 18:00

الدعم الطبي.
عىل الدوام.
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( Notfallpraxis Reinbekعيادة الطوارئ راينبك)

(مستشفى أسكليبيوس نورد – هايدبرغ)
Tangstedter Landstr. 400 | 22417 Hamburg

السبت واالحد وأيام العطل:

من الساعة

18:00 - 10:00

( Helios Mariahilf Klinikمستشفى هيليوس ماريا هيلف)
Stader Straße 203 c | 21075 Hamburg

السبت واالحد وأيام العطل:

من الساعة

17:00 - 10:00

Kinderkrankenhaus Wilhelmstift
(مستشفى طب األطفال فيلهيلم شتيفت)
Liliencronstraße 130 | 22149 Hamburg

Hamburger Str. 41 | 21465 Reinbek

اإلثنني والثالثاء والخميس والجمعة من الساعة
األربعاء من الساعة 24:00 - 13:00
السبت واالحد وأيام العطل من الساعة 24:00 - 10:00

السبت واالحد وأيام العطل:

من الساعة

18:00 - 10:00

24:00 - 19:00

Anlaufpraxis der KV Schleswig-Holstein Asklepios
( Klinik Nord – Heidbergالعيادة األولية التابعة التحاد أطباء التأمني
الصحي الحكومي شليسفيش هولشتاين مستشفى أسكليبيوس نورد – هايدبرغ)
Tangstedter Landstr. 400 | 22417 Hamburg

خدمات الطوارئ الطبية التابعة ل
(اتحاد أطباء التأمني الصحي الحكومي هامبورغ).

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg

اإلثنني والثالثاء والخميس من الساعة
األربعاء والجمعة من الساعة
السبت واألحد وأيام العطل من الساعة

22:00 - 19:00

22:00 - 17:00
22:00 - 10:00

ميكنك التوجه إىل ك ٍُّل من خدمة طوارئ طب األطفال وعيادات
الطوارئ دون الحاجة إىل موعد أو إشعار مسبق.
ميكنك أيضا زيارة موقعنا اإللكرتوين
واالستفادة من تطبيقنا املجاين Arztruf Hamburg.

www.arztruf-hamburg.de

كل ما عليك فعله هو طلب الرقم
.116117
سيقوم موظف مختص يف مقر خدمات الطوارئ التابع
التحاد أطباء التأمني الصحي الحكومي هامبورغ بالرد
عىل مكاملتك .كل ما عليك هو تقديم وصف ملشكلتك -
وسوف تتوصل بالدعم املناسب لك يف أقرب وقت.
مهم :ال ينبغي الخلط بني خدمة طبيب تحت الطلب
بهامبورغ ورقم الطوارئ ( 112خدمة اإلسعاف التابعة
للمطافئ).

يُرجى العمل دامئا عىل طلب
الرقم  112يف حاالت الطوارئ
املُهددة للحياة!
يرجي -إن أمكن ذلك  -تحضري املعلومات التالية عند
املكاملة*:
االسم
العنوان
رقم الهاتف
من الذي يشتيك من اآلالم؟ ما
هو سن هذا الشخص؟
ما هي نوعية اآلالم املشتىك منها؟
بطاقة التأمني الصحي الخاصة بك
* يرجى األخذ بعني االعتبار أن املحادثات والفحص يَ ِتامن باللغة األملانية.

باملجان لفائدة املستفيدين من تأمني
طبي حكومي يف هامبورغ.

Arztruf Hamburg

(طبيب تحت الطلب بهامبورغ).

الدعم الطبي .عىل الدوام.

.116117

تقديم املشورة عرب الهاتف من طرف طبيب

هل تعذر عليك اآلن الوصول هاتفيا إىل طبيبك؟
تقدم لك خدمات الطوارئ الطبية التابعة ل KV Hamburg
(اتحاد أطباء التأمني الصحي الحكومي هامبورغ) املساعدة
دامئا عندما تكون يف حاجة لدعم طبي  -مع تقديم عروض
يف منتهى الدقة يف أي وقت من الليل أو النهار.

تقديم الرعاية الطبية يف عيادة طوارئ

متى تقوم بطلب الرقم 116117؟

فيام ييل الخدمات التي نقدمها:

قيام طبيب بالزيارات املنزلية

إذا كنت يف حاجة ملشورة طبية.
إذا كنت تواجه مشكلة طبية.
إذا كنت تعترب حالة طبية طارئة.

إعادة توجيه املكاملة إىل الرقم 112
(خدمة اإلنقاذ التابعة للمطافئ)

كيف تتم خدمة
طبيب تحت الطلب
يف هامبورغ؟
إذا كنت تُحس باملرض
وكنت يف أمس الحاجة
لدعم طبي ،فإن خدمة
طبيب تحت الطلب
يف هامبورغ تساعدك يف
ذلك يف أي وقت من الليل
أو النهار.

Dr. Nina Steiding

طبيبة خدمة الطوارئ
املتنقلة
Dr. Torsten-Uwe Niecke

طبيب خدمة الطوارئ
املتنقلة

Dr. Horst Boulanger

طبيب بعيادة الطوارئ
هاربورغ

Ulrike Schroeder

طبيبة بخدمة املشورة عرب
الهاتف

Dr. Gudrun Redmann

طبيبة بعيادة الطوارئ
فارمسني

Dr. Stanislaw Nawka

طبيب خدمة الطوارئ
املتنقلة

