
األمراض ال تعرف أوقات المزيد من عروض المساعدة
العمل!

 116 117
خدمة الطوارئ الطبية التابعة لجمعيات أطباء التأمين 

الصحي

رقم المساعدة! في جميع أنحاء ألمانيا
www.116117.de

مراكز اتصال طوارئ الُسموم
 0 24 19 - 551 0 )على مدار الساعة/طوال أيام 

األسبوع( 
هاتف الرعاية النفسية )المشاكل، األزمات،

التحرش، اإلدمان، الميول االنتحارية،
الشعور بالوحدة، المسائل الروحانية(

   123 116 )على مدار 24 ساعة/طوال 7 أيام في األسبوع( 
مكتب الصحة – الخدمة االجتماعية النفسية

)بما في ذلك، المشورة الشخصية، الزيارة المنزلية( 
0 53 41 - 839 20 31 

البحث عن الصيدليات
www.aponet.de

البحث عن طبيب في والية ساكسونيا الُسفلى
www.arztauskunft-niedersachsen.de

عيادة خدمات الطوارئ التابعة لجمعية 
أطباء التأمين الصحي في سالزغيتر

مستشفى هيليوس )Helios( في سالزغيتر، 
  38226 Salzgitter, Kattowitzer Str. 191

مواعيد العمل:

من الساعة 15:00 إلى 19:00  األربعاء 
من الساعة 15:00 إلى 19:00  الجمعة 

السبت واألحد والجمعة، وليلة عيد الميالد، وليلة رأس 
الَسنة 

09:00 إلى 13:00 و من 15:00 إلى 19:00 

طالع تأهب أطباء األسنان للحاالت الطارئة:

- جريدة سالزغيتر
- جريدة أسبوعية تصدر يوم الخميس

 -  البحث عبر اإلنترنت من خالل مصطلحات: 
"عيادة األسنان 365 يوًما خدمة طوارئ في سالزغيتر"

متى تتصل برقم الطوارئ 112
)على مدار 24 ساعة يومًيا/طوال 7 أيام 

في األسبوع(؟
ُيرجى التوجه فوًرا إلى اإلدارة العامة لإلنقاذ في 

الحاالت الخطرة التي يمكن أن تهدد الحياة مثل الغيبوبة 
أو األزمة القلبية أو السكتة الدماغية أو النزيف الحاد أو 

الحوادث التي تتسبب في إصابات خطيرة.

ُيرجى ذكر موقع الحادث بشكل دقيق واإلجابة على 
األسئلة التي سيطرحها طاقم إدارة اإلنقاذ بهدوء 
وبصورة وافية. ال تقم بإنهاء المكالمة من تلقاء 

نفسك.

فاكس الطواريء سالزغيتر لضعاف السمع والكالم
0 53 41 - 837 28 55  

هيئة التحرير:
مدينة سالزغيتر | مكتب الصحة 

  Paracelsusstr.  1 – 9 | 38259 Salzgitter
www.salzgitter.de
إصدار: أغسطس 2019



خدمة طوارئ أخصائّي األطفال 
0531 - 241 43 33 

طبيب األسرة طبيب أطفال ساعات 
االستشارة

متى تتصل برقم 
  117 116؟

خدمة طوارئ أخصائّي البصريات 
0531 - 700 99 33 

إذا كان األمر يتعلق بحالة مرضية، فعادة يزور المريض )ُيرجى التسجيل بنفسك(
على إثرها طبيًبا مقيًما في عيادة، ولكن العالج ال يمكن أن 
ينتظر لليوم التالي ألسباب طبية، ولهذا فإن خدمة الطوارئ 
الطبية تكون هي المسؤولة عن هذه الحالة. وعند الضرورة 

يأتي طبيب إلى منزلك. 

إمكانية الوصول عبر الهاتف:
االثنين والثالثاء، والخميس

19:00 إلى 07:00 )من اليوم التالي( 

األربعاء، الجمعة
15:00 إلى 07:00 )من اليوم التالي( 

السبت واألحد والعطالت،  
ليلة عيد الميالد، ليلة رأس الَسنة

08:00 إلى 07:00 )من اليوم التالي(

إمكانية الوصول عبر الهاتف:
االثنين والثالثاء، والخميس

من الساعة 20:00 إلى 22:00
األربعاء، الجمعة

من الساعة 16:00 إلى 22:00
السبت واألحد والعطالت  

ليلة عيد الميالد، ليلة رأس الَسنة
من الساعة 10:00 إلى 20:00

116 117  وخالف ذلك
عيادة خدمة طوارئ أخصائّي األطفال

مستشفى هليوس )Helios( في سالزغيتر 
  38226 Salzgitter, Kattowitzer Straße 191

مواعيد العمل:
السبت، واألحد، والعطالت، وليلة عيد الميالد، وليلة رأس 

الَسنة 
من الساعة 10:00 إلى 17:00

   38126، )Braunschweig( مستشفى براونشفايش
Braunschweig, Salzdahlumer Str. 90

مواعيد العمل:
االثنين والثالثاء، والخميس

من الساعة 20:00 إلى 22:00
األربعاء، الجمعة

من الساعة 18:00 إلى 22:00
السبت واألحد والعطالت، 

ليلة عيد الميالد، ليلة رأس الَسنة
من الساعة 10:00 إلى 16:00

في حالة حدوث أمراض في غير ساعات االستشارة 
الرسمية

116 117 

العيادة: 

رقم الهاتف: 

الجوال: 

البريد اإللكتروني: 

مواعيد العمل: 
االثنين 

الثالثاء 

األربعاء 

الخميس 

الجمعة 


