
چھ کسی چھ زمانی کمک می کند؟  
شماره اضطراری مھم 

* رایگان از طریق تلفن ثابت آلمان، از طریق شبکھ تلفن ھمراه حداکثر 69 سنت در دقیقھ  

خدمات اضطراری داروخانھ 
اطالعاتی کھ داروخانھ بھ خدمات اضطراری 

محلی ارائھ می دھد.  

0800 / 0 02 28 33
یا 33 28 2 برای تلفن ھمراه* 

پلیس
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 مرکز اطالعات سم شمال
0551 19240

دفتر آتش نشانی / نجات / پزشک اورژانس  
برای شرایط اضطراری تھدید کننده زندگی. 

عالئم معمولی  عبارتند از از دست دادن ھوشیاری، 
مشکالت تنفسی حاد، درد قفسھ سینھ حاد، درد شدید 

معده، فلج حاد، آسیب شدید، مسمومیت حاد و دیگر موارد.  
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خدمات پزشکی بنا بھ درخواست 

برای بیماری ھای ضروری، اما نھ مھلک (آنفلوانزا با تب باال، 
 کمردرد یا مشابھ آن) کھ در ساعات غیر کاری پزشک خانواده  

اتفاق می افتد - در شب یا در آخر ھفتھ  
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نویسندگان تبلیغات و ویرایشگران:   مرکز ایالت ھانوفر اداره آتش نشانی 
             منطقھ ھانوفر امنیت عمومی  

 (Christian Tepper) طرح:                      کریسچن تپر
diaprint KG                  :الطباعة

مرکز ایالت ھانوفر 
اداره آتش نشانی  

دفتر مطبوعاتی و اطالعات عمومی  
Feuerwehrstraße 1

ھانوفر 30169  

منطقة ھانوفر 
وزارت امنیت عمومی  

Hildesheimer Straße 20
ھانوفر 30169  

منطقھ ھانوفر 
اداره آتش نشانی ھانوفر  مرکز ایالت  

سایر شماره ھای اضطراری:  
خدمات اضطراری داروخانھ 

22833 080000 (22833 از طریق تلفن ھمراه) 

مرکز اطالعات سم شمال   
  0551 19240

خدمات اضطراری دندانپزشکی  
(ھانوفر) (ھانوفر) 

  0511 311031

عالئم بیماری یا آسیب ھای تھدید کننده زندگی عبارتند از:
    • از دست دادن ھوشیاری    
    • مشکالت تنفسی حاد     
    • درد قفسھ سینھ حاد     
    • درد شدید معده     
    • سردرد شدید     
    • فلج حاد          
    • جراحات شدید     
    • مسمومیت حاد     

برای بیماری ھا یا صدمات تھدید کننده زندگی، 
لطفا بالفاصلھ با شماره اضطراری 112 تماس بگیرید.  

اورژانس 112



تمام شماره تلفن ھا و آدرس ھای خدمات اورژانس  
Hannover و خدمات مبتنی بر درخواست در منطقھ

را می توانید در آدرس اینترنتی   
 .www.hannover.de/werhilftwann

آگھی کاغذی بھ صورت دیجیتال، و بھ زبان ھای 
مختلف برای دانلود در دسترس است.  

(شــماره ایالتــی بــرای خدمات اورژانس پزشــکی). 
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اگر شما نیاز دارید بھ 
   • تماس پزشک با خانھ یا مشاوره تلفنی در  

   • ساعت غیر کاری کلینیک ھای اورژانس یا کمک ھای پزشکی، 
   • لطفا با شماره  

 اورژانسی زیر تماس بگیرید:  

درمانگاه اورژانس چشم 
am KRH Klinikum Nordstadt

Haltenhoffstraße 41
30167 Hannover

22:00h-20:00h دسترسی: دوشنبھ، سھ شنبھ، پنجشنبھ
22:00h-18:00h :چھارشنبھ، جمعھ

16:00h-10:00h :آخر ھفتھ، روز ھای تعطیل

درمانگاه اورژانس پزشکی 
am KRH Klinikum Robert Koch

Von-Reden-Straße 1
30989 Gehrden

21:00h-19:00h  دسترسی: دوشنبھ، سھ شنبھ، پنجشنبھ
چھارشنبھ، جمعھ: 21:00h-17:00h، آخر ھفتھ، روز 
21:00h-17:00h12:00 وh-9:00h :ھای تعطیل

درمانگاه اورژانس پزشکی 
am KRH Klinikum Neustadt

Lindenstraße 75
31535 Neustadt

21:00h-17:00h :دسترسی: چھارشنبھ و جمعھ
  14:00h-10:00h :آخر ھفتھ، روز ھای تعطیل

20:00h-17:00hو

درمانگاه اورژانس پزشکی 
am KRH Klinikum Lehrte

Manskestraße 22
31275 Lehrte

21:00h-19:00h دسترسی: دوشنبھ، سھ شنبھ، پنجشنبھ
 ،21:00h-18:00h :چھارشنبھ، جمعھ

    14:00h-10:00h :آخر ھفتھ، روز ھای تعطیل
  20:00h-17:00hو

درمانگاه اورژانس پزشکی کودکان  
am Kinderkrankenhaus auf der Bult

Janusz-Korczak-Allee 12
30173 Hannover

22:00h-19:00h دسترسی: دوشنبھ، سھ شنبھ، پنجشنبھ
22:00h -16:00h :چھارشنبھ، جمعھ

22:00h-9:00h :آخر ھفتھ، روز ھای تعطیل

درمانگاه اورژانس پزشکی
am KRH Klinikum Siloah

Stadionbrücke 4
30459 Hannover

24:00h-19:00h :دسترســی:  دوشــنبھ تا پنج شنبھ
 ،24:00h-16:00 :جمعھ

24:00h-09:00h :آخــر ھفتھ، روز ھای تعطیل

درمانگاه اورژانس پزشکی 
am KRH Klinikum Nordstadt

Haltenhoffstraße 41
30167 Hannover

22:00h-17:00h :دسترســی: چھارشنبھ و جمعھ
22:00h-10:00h :آخــر ھفتھ، روز ھای تعطیل

درمانگاه اورژانس پزشکی 
am KRH Klinikum Großburgwedel

Fuhrberger Str. 8
30938 Burgwedel

21:00h-17:00h :دسترســی: چھارشنبھ، جمعھ
20:00h-17:00h14:00  وh-10:00h :آخــر ھفتھ

ھر کسی کھ در ساعات غیر کاری پزشک خانواده بھ کمک نیاز 
دارد، می تواند بھ طور مستقیم بھ دفاتر اضطراری در بیمارستان ھا 
در منطقھ ھانوفر مراجعھ کند.  ھمچنین در محل تعیین خواھد شد کھ 
آیا معاینات و/یا درمان بیشتر در بیمارستان ضروری است یا خیر.  

لطفا در ساعات اداری مستقیما بھ درمانگاه ھای اورژانس 
پزشکی مراجعھ کنید.  

گرفتن نوبت تلفنی ضروری نیست.  

در مورد بیماری ھایی کھ در ساعات غیر کاری پزشک شما رخ می دھد و نمی توانید برای درمان آنھا تا  
روز کاری بعدی صبر کنید، لطفا بھ درمانگاه اورژانس پزشکی مراجعھ کنید یا با شماره اضطراری 116117

خدمات اورژانس پزشکی تماس بگیرید. 

خدمات اورژانس پزشکی       116117


