
من یقدم المساعدة ومتى؟ 
أرقام تواصل ھامة 

*مجانًا عبر خط الھاتف األرضي األلماني، ومن شبكات الھاتف المحمول بحد أقصى 69 سنت / الدقیقة 

خدمة الطوارئ الصیدالنیة 
تقدم معلومات عن الصیدلیات التي تمتلك خدمة طوارئ  

في المنطقة المجاورة في الوقت الحاضر. 

0800 / 0 02 28 33
أو عبر الھاتف المحمول على 

الرقم 33 28 2* 

الشرطة
110

مركز المعلومات عن السموم-منطقة الشمال
0551 19240

المطافئ / اإلنقاذ / اإلسعاف 
في حاالت الطوارئ المھددة للحیاة. عالمات ذلك  
من بین أمور أخرى ھي، الغیاب عن الوعي،  
الضیق الحاد في التنفس، ألم حاد في الصدر،  
آالم شدیدة في البطن، حاالت الشلل الحاد،  
اإلصابات الشدیدة، وحاالت التسمم الحاد. 

112

خدمة الطوارئ الطبیة 
في حالة األمراض المستعجلة، ولكن غیر المھددة للحیاة  
(العدوى باألنفلونزا مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة،  
آالم أسفل الظھر، أو ما شابھ ذلك)، والتي تحدث خارج  
ساعات العمل الرسمیة لطبیب العائلة - لیالً أو في عطلة 

نھایة األسبوع. 

116117

التحریر والنصوص:   عاصمة الوالیة ھانوفر قسم المطافئ منطقة ھانوفر 
            قسم السالمة العامة 
التصمیم:               كرستیان تیبر 
diaprint KG            :الطباعة

عاصمة الوالیة ھانوفر 
قسم المطافئ 

الصحافة والعالقات العامة 
Feuerwehrstraße 1

ھانوفر 30169  

منطقة ھانوفر 
قسم السالمة العامة 

Hildesheimer Straße 20
ھانوفر 30169  

منطقة ھانوفر 
قسم المطافئ ھانوفر  عاصمة الوالیة  

أرقام خدمات الطوارئ األخرى: 
خدمة الطوارئ الصیدالنیة  

22833 080000 (الھاتف المحمول 22833) 

مركز المعلومات عن السموم-منطقة الشمال  
  0551 19240

خدمة طوارئ طبیب األسنان 
(ھانوفر) (ھانوفر) 

  0511 311031

وإلیك بعض عالمات األمراض أو اإلصابات المھددة للحیاة:
    • الغیاب عن الوعي   
    • الضیق الحاد في التنفس    
    • ألم حاد في الصدر ظھر حدیثًا    
    • آالم شدیدة في البطن    
    • الصداع الشدید    
    • حاالت الشلل الحادة    حاالت الشلل الحادة    
    • اإلصابات الشدیدة    
    • حاالت التسمم الحادة    

في حالة األمراض أو اإلصابات المھددة للحیاة،
یٌرجى االتصال برقم الطوارئ 112 على وجھ السرعة.

اإلنقاذ في حاالت الطوارئ 112



یمكن أیضًا العثور على جمیع أرقام ھواتف وعناوین 
الخدمات الطبیة  تحت الطلب وخدمات الطوارئ الطبیة 

في منطقة ھانوفر على اإلنترنت عبر الرابط  
 .www.hannover.de/werhilftwann

یمكن العثور على ھذه النشرة ھناك أیضًا في صورة رقمیة، 
متعددة اللغات ومتاحة للتحمیل. 

(رقــم االتصــال لخدمة الطــوارئ الطبیة  
علــى الصعیــد الوطني). 
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إذا كنت بحاجة إلى 
   • زیارة منزلیة طبیة أو 
   • استشارة عبر الھاتف أو 

   • إلى مساعدة طبیة خارج ساعات العمل لعیادات  
  الطوارئ الطبیة المختصة، 

فیُرجى االتصال على رقم الھاتف التالي: 

عیــادة الطوارئ الطبیة ألمراض العیون 
بمستشــفى KRH في نوردشتات 
Haltenhoffstraße 41

30167 ھانوفر 
أوقات العمل: االثنین والثالثاء والخمیس: من 8:00 مساءًا إلى 10:00 مساءًا 

األربعاء والجمعة: من 6:00 مساءًا إلى 10:00 مساءًا 
عطلة نھایة األسبوع، العطالت الرسمیة: من 10:00 صباحًا إلى 4:00 مساءًا  مساءًا 

عیادة الطوارئ الطبیة 
  KRH Robert Koch بمستشفى

Von-Reden-Straße 1
30989 غیردن 

أوقات العمل: اإلثنین والثالثاء والخمیس: من 7:00 مساءًا إلى 9:00 مساءًا 
األربعاء والجمعة: من 5:00 مساءًا إلى 9:00 مساءًا، 

عطلة نھایة األسبوع، العطالت الرسمیة: من 9:00 صباحًا  صباحًا 
إلى 12:00 ظھرًا ومن 5:00 مساءًا إلى 9:00 مساءًا 

عیادة الطوارئ الطبیة 
بمستشفى KRH في نویشتات 

Lindenstraße 75
31535 نویشتات 

أوقات العمل: األربعاء والجمعة: من 5:00 مساءًا إلى 9:00 مساءًا 
عطلة نھایة األسبوع، العطالت الرسمیة: من 10:00 صباحًا  صباحًا 

إلى 2:00 ظھرًا ومن 5:00 مساءًا إلى 8:00 مساءًا 

عیادة الطوارئ الطبیة 
بمستشفى KRH في لیرتھ 
Manskestraße 22

31275 لیرتھ 
أوقات العمل: االثنین والثالثاء والخمیس: من 7:00 مساءًا إلى 9:00 مساءًا 
األربعاء والجمعة: من الساعة 6:00 مساءًا إلى الساعة 9:00 مساءًا،  مساءًا، 
عطلة نھایة األسبوع، العطالت الرسمیة: من 10:00 صباحًا إلى 

2:00 ظھرًا ومن 5:00 مساءًا إلى 8:00 مساءًا 

عیادة الطوارئ الطبیة لألطفال 
بمستشفى األطفال التخصصي أوف دیر بولت 

Janusz-Korczak-Allee 12
30173 ھانوفر 

أوقات العمل: االثنین والثالثاء والخمیس: من 7:00 مساءًا  مساءًا 
إلى 10:00 مساءًا 

األربعاء والجمعة: من 4:00 مساءًا إلى 10:00 مساءًا 
عطلة نھایة األسبوع، العطالت الرسمیة: من 9:00 صباحًا إلى 10:00 مساءًا 

عیادة الطوارئ الطبیة 
KRH Siloah بمستشفى
Stadionbrücke 4
30459 ھانوفر 

أوقات العمل: من االثنین إلى الخمیس: من 7:00 مســاءًا  
إلى 12:00 صباحًا 

الجمعة: من 4:00 مســاءًا إلى 12:00 صباحًا، 
عطلة نھایة األســبوع، العطالت الرســمیة: من 9:00 صباحًا 

إلى 12:00 صباحًا 

عیادة الطوارئ الطبیة 
بمستشــفى KRH في نوردشتات 
Haltenhoffstraße 41

 ھانوفر 
أوقات العمل: األربعاء والجمعة: من 5:00 مســاءًا إلى 10:00 مســاءًا 
عطلة نھایة األســبوع، العطالت الرســمیة: من 10:00 صباحًا إلى  

10:00 مساءًا 

عیادة الطوارئ الطبیة 
بمستشــفى KRH في غروسبیرغفیدل 

Fuhrberger Str. 8
30938 بورغفیدل 

أوقات العمل: األربعاء والجمعة: من 5:00 مســاءًا إلى 9:00 مســاءًا 
عطلة نھایة األســبوع: من 10:00 صباحًا إلى 2:00 ظھرًا 

ومن 5:00 مســاءًا إلى 8:00 مساءًا 

یمكن ألي شخص یحتاج إلى مساعدة طبیة خارج ساعات العمل 
الرسمیة لطبیب العائلة أن یأتي مباشرة إلى عیادات الطوارئ في 
مستشفیات منطقة ھانوفر. وھناك یتم أیضًا التقریر ما إذا كانت 
ھناك حاجة لمزید من الفحوصات و / أو العالج في المستشفى. 

یُرجى الحضور مباشرة إلى عیادات الطوارئ الطبیة 
في ساعات العمل. التسجیل عبر الھاتف لیس ضروریًا. 

في حاالت المرض خارج ساعات العمل الرسمیة لطبیبك، والتي ال یمكن أن تنتظر معالجتھا حتى یوم العمل التالي، 
یُرجى زیارة عیادة الطوارئ الطبیة أو االتصال على رقم ھاتف الطوارئ الطبیة 116117. 

خدمة طوارئ طبیب األسنان      116117


