
Ratownictwo w agłych 
wypadkach 112
W przypadku zagrażających życiu 
zachorowań lub obrażeń należy natychmi-
astowo dzwonić pod numer awaryjny 112.
Oznakami zagrażających życiu chorób i 
obrażeń mogą być:
• utrata przytomności
• ostre duszności
• ostry, powracający ból w klatce piersiowej
• silne bóle brzucha
• silny ból głowy
• silne bezwłady
• poważne obrażenia
• ostre zatrucia

Inne numery awaryjne:  
Dyżur apteczny  
080000 22833 (telefon komórkowy 22833)
Ośrodek toksykologiczny - Północ 
0551 19240
Dyżur stomatologiczny
(Hanower)
0511 311031
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Der Oberbürgermeister

Fachbereich Feuerwehr
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Feuerwehrstraße 1 
30169 Hannover

Redaktion und Texte: 
Landeshauptstadt Hannover Fachbereich Feuerwehr      
Region Hannover Fachbereich Öffentliche Sicherheit 

Layout:  
Christian Tepper
Druck:    diaprint KG

KTO KIEDY POMAGA? 
Ważne numery alarmowe

LANDESHAUPTSTADT 

HANNOVER

Landeshauptstadt

116117
Dyżur lekarski

W nagłych, ale niezagrażających życiu chorob-
ach (infekcja grypowa z wysoką gorączką, 
lumbago i in.), które występują poza godzinami 
przyjęć lekarza rodzinnego - w nocy lub w 
weekendy

112
Straż pożarna / pogotowie ratun-
kowe / lekarz dyżurny

W nagłych wypadkach zagrażających życiu. 
Oznakami są np. utrata świadomości, ostre 
duszności, ostry ból w klatce piersiowej, silne 
bóle brzucha, silny paraliż, poważne obraże-
nia, ostre zatrucia.

0551 19240
Ośrodek toksykologiczny - Północ

110
Policja

0800 / 0 02 28 33
lub 2 28 33 z telefonu kom.*
Dyżur apteczny
Informacja, która apteka ma dyżur na miejscu.

Połączenie bezpłatne z niemieckiej sieci stacjonar-
nej, z sieci mobilnej maks. 69 centów / minutę

REGION HANNOVER

Specjalizacja  
Bezpieczeństwo 
 Publiczne
Hildesheimer Straße 20
30169 Hannover



Ärztlicher 
Bereit-
schaftsdienst      
116117

Dyżur lekarski       116117
W przypadku chorób poza godzinami przyjęć Państwa lekarza, z którymi nie 
można czekać do następnego dnia roboczego, należy wyszukać gabinetu dyżur-
nego lub zadzwonić pod numer awaryjny dyżuru lekarskiego 116117.

Osoba potrzebująca pomocy lekarskiej poza god-
zinami przyjęć lekarza rodzinnego może skontak-
tować się bezpośrednio z gabinetami dyżurujący-
mi w klinikach w regionie Hanower. Zostanie tam 
podjęta decyzja, czy konieczne są dodatkowe 
badania i/lub leczenie w szpitalu.

Należy bezpośrednio zgłosić się do gabinetu 
dyżurnego w czasie godzin przyjęć.
Nie ma konieczności rejestracji telefonicznej.

Gabinet dyżurny
w klinice KRH Klinikum Siloah
Stadionbrücke 4
30459 Hanower
Dostępność: pon do czw: 19:00 -24:00
pt: 16:00 -24:00
weekendy, święta: 09:00 -24:00

Gabinet dyżurny
w klinice KRH Klinikum Nordstadt
Haltenhoffstraße 41
30167 Hanower
Dostępność: śr i pt: 17:00 -22:00
weekendy, święta: 10:00 -22:00

Gabinet dyżurny
w klinice KRH Klinikum Großburgwedel
Fuhrberger Str. 8
30938 Burgwedel
Dostępność: śr, pt: 17:00 -21:00
weekendy: 10:00 -14:00 i
17:00 -20:00

Gabinet dyżurny
w klinice KRH Klinikum Robert Koch
Von-Reden-Straße 1
30989 Gehrden
Dostępność: pon, wt, czw: 19:00 -21:00
śr, pt: 17:00 -21:00
weekendy, święta: 09:00 -12:00 i
17:00 -21:00

Gabinet dyżurny
w klinice KRH Klinikum Neustadt
Lindenstraße 75
31535 Neustadt
Dostępność: śr i pt: 17:00 -21:00
weekendy, święta: 10:00 -14:00 i
17:00 -20:00

Gabinet dyżurny
w klinice KRH Klinikum Lehrte
Manskestraße 22
31275 Lehrte
Dostępność: pon, wt, czw: 19:00 -21:00
śr, pt: 18:00 -21:00
weekendy, święta: 10:00 -14:00
i 17:00 -20:00

Dyżur pediatryczny
w szpitalu pediatrycznym auf der Bult
Janusz-Korczak-Allee 12
30173 Hanower
Dostępność: pon, wt, czw: 19:00 -22:00
śr, pt: 16:00 -22:00
weekendy, święta: 09:00 -22:00

Dyżur okulistyczny
w klinice KRH Klinikum Nordstadt
Haltenhoffstraße 41
30167 Hanower
Dostępność: pon, wt, czw: 20:00 -22:00
śr, pt: 18:00 -22:00
weekendy, święta: 10:00 -16:00

W przypadku koniecznej
• wizyty lekarza rodzinnego lub
• konsultacji telefonicznej lub
• pomocy właściwego gabinetu dyżurnego  
 poza godzinami przyjęć

należy dzwonić pod numer awaryjny:

116117
(obowiązujący na terenie kraju  
numer awaryjny na dyżur lekarski).

Numer telefonu 116117 jest dostępny:
poniedziałek, wtorek,  
czwartek:   19:00 -07:00

środa, piątek:   15:00 -07:00

sobota, niedziela, święta: 08:00 -07:00

W takich przypadkach 
nie należy dzwonić pod numer awaryjny 112,
ponieważ numer ten służy do zgłaszania
Zagrażających życiu chorób i obrażeń!

Wszystkie numery awaryjne i adresy 
dyżurów lekarskich i awaryjnych dla regi-
onu Hanower dostępne są w Internecie 
pod adresem www.hannover.de/werhilft-
wann. Dostępna jest tam również ulotka 
w formie cyfrowej i do pobrania.


