
Inne oferty pomocy Choroba może 
wystąpić o każdej 
porze dnia!

116 117
Dyżur lekarski stowarzyszeń 
lekarzy kas chorych
NUMER, KTÓRY POMAGA!
NA TERENIE CAŁYCH 
NIEMIEC.
www.116117.de

Punkt zgłaszania zatruć
( 0 551 – 19 24 0 (całodobowo)
Telefon zaufania (problemy, kryzysy, 
mobbing, uzależnienia, myśli i próby 
samobójcze, samotność, pytania o kwestie 
duchowe)
( 116 123 (całodobowo)
Urząd ds. Zdrowia – Dyżur Psychiatrii 
Społecznej
(m.in. doradztwo osobiste, wizyty domowe)
( 0 53 41 – 839 20 31
Wyszukiwarka aptek
www.aponet.de
Wyszukiwarka lekarzy w Dolnej Saksonii
www.arztauskunft-niedersachsen.de

Klinika Stowarzyszenia Lekarzy 
Kas Chorych w Salzgitter 
pełniąca dyżur
Helios Klinikum Salzgitter,
38226 Salzgitter, Kattowitzer Str. 191 

Godziny przyjęć:
środa godz. 15.00 – 19.00
piątek godz. 15.00 – 19.00
sobota, niedziela i święta,
Wigilia i Sylwester
godz. 09.00 – 13.00 i 15.00 – 19.00

Dyżur stomatologiczny patrz:
- gazeta Salzgitter Zeitung
- tygodnik Salzgitter Wochenblatt
-  w Internecie pod hasłami: 

„Zahnarztpraxis 365 Tage Notdienst 
Salzgitter“

Kiedy należy zadzwonić pod 

numer alarmowy 112
(całodobowy)?

W nagłych sytuacjach mogących 
zagrażać życiu, takich jak np. omdlenie, 
zawał serca, udar, silna utrata krwi lub 
wypadki z ciężkimi obrażeniami, prosimy 
natychmiast skontaktować się z Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego.

Wskaż dokładne miejsce zdarzenia 
i odpowiedz spokojnie i wyczerpująco 
na pytania operatora przyjmującego 
zgłoszenie. Nie kończ sam(a) rozmowy.

Faks alarmowy w Salzgitter dla 
osób niedosłyszących i osób 
z zaburzeniami mowy
( 0 53 41 – 837 28 55
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Dyżur pediatryczny
( 0531 – 241 43 33

Lekarz domowy
Lekarz pediatra
Godziny przyjęć

Kiedy należy zadzwonić 
pod numer
( 116 117?

Dyżur okulistyczny
( 0531 – 700 99 33

(proszę wpisać samodzielnie) W przypadku wystąpienia choroby, 
z którą normalnie udaliby się Państwo 
do miejscowego lekarza, ale ze 
względów medycznych nie mogą 
Państwo z tym czekać do następnego 
dnia, można udać się do placówki 
pełniącej dyżur lekarski.
W razie potrzeby lekarz przyjedzie 
do Państwa na wizytę domową.
Kontakt telefoniczny:
poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 19.00 – 07.00 (następnego dnia)
środa, piątek
godz. 15.00 – 07.00 (następnego dnia)
sobota, niedziela, święta
Wigilia, Sylwester
godz. 08.00 – 07.00 (następnego dnia)

Kontakt telefoniczny:
poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 20.00 – 22.00
środa, piątek
godz. 16.00 – 22.00
sobota, niedziela, święta, Wigilia, 
Sylwester
godz. 10.00 – 20.00
pozostałe godziny ( 116 117
Gabinet pediatryczny
pełniący dyżur
Helios Klinikum Salzgitter,
38226 Salzgitter, Kattowitzer Straße 191
Godziny przyjęć:
sobota, niedziela, święta
Wigilia, Sylwester
godz. 10.00 – 17.00

Klinikum Braunschweig, 38126
Braunschweig, Salzdahlumer Str. 90
Godziny przyjęć:
poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 20.00 – 22.00
środa, piątek
godz. 18.00 – 22.00
sobota, niedziela, święta
Wigilia, Sylwester
godz. 10.00 – 16.00

W przypadku zachorowań poza 
normalnymi godzinami przyjęć
( 116 117

gabinet lekarski: 
nr tel.:
nr tel. kom.:
e-mail:
Godziny przyjęć: 
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek


