
كن هناك خطر ع إذا لم . في ألمانيا يوجد نظام صّحي متطّور، بحيث يمكن للمرضى والجرحى الحصول بسرعة على المساعدة التي يحتاجونها
اة، يتم إعطاء الممارس الطبي العالج األول اء. الح ّ سّموا األط ا ما  ، الذين غال . جميع المناطق هناك الممرض العام  

د من العالج، يتم إعطاء  انت هناك حاجة إ م ل للعالج إذا  ب المختصورقة تح .عند الطب  
مكن االطالع ع الموقع لم  ة، و ب، وأوقات الدوام و اللغات ال يتحدث بها  خالل الممارسة العمل ادة الطب ان ع ث يوجد فيها م  مند ح

ل  :التفاص  
 https://arztinfo.kvsa.de/ases-kvsa/ases.jsf

دأ ث الم ة  , ط أسا للعالج المجا من ح ّ طاقة الصح .شهادة العالجأو  ال  
ة مع   ون ة اإلل ّ طاقة الصح ة، ثم يتم الحصول ع جميع الخدماتال انات الشخص ، ال يتم بها حفظ الب كة التأم الص ة  من  الطب

لهلم(من سوزال امت ورقة العالج مع . الالزمة ب مرض ) ماغدبورغ 39116، 4ه الدائري -و س مكن إعطاء ورقة للعالجات  أو من زاست، 
د .حاد أو ألم شد  

ا   ة طب امل إلجراء جميع الفحوصات المطل ضا الحق ال . وهناك أ  
ة  طاقة صح حملن  ساء الحوامل اللوا  حملن ورقة عالج نفس وضع  ال ساء الحوامل الال  الة (ولل جميع فحوصات الفحص والوالدة والق

).وما إ ذلك
اء   قدم األط ب،  ع ولم يتّوفر طب ة األسب المرض  المساء أو  عطلة نها ب أحدهم  ذا أص المركز الط االجتما و

ه ( اس جر س ة) 03916279600ماغدبورغ، الهاتف  39112، 17-16لي س من الساعة . (المساعدة الطب ام االثن والثالثاء والخم مساء  7أ
ام األرعاء والجمعة من الساعة   10إ الساعة  ام العطالت من الساعة  10عد الظهر إ الساعة  2مساء، أ ت واألحد، و أ   8مساء، الس
احا إ  كن من الممكن زارة ). مساء 10ص الرقم الهاتف ، المركز الط االجتما إذا لم   ) دون رمز المنطقة( 117 116مكن االتصال 

ل الخدمة  ةاألوقات المشار إليها من ق الطب  
ف الحاد أو الحوادث أو اإل  ة أو الجمود التنف أو ال شاء عضلة القلب أو السكتة الدماغ اة مثل اح ات صا حالة األمراض ال تهدد الح

خدمة  جب اإلتصال  ة،  .دون رمز المنطقة) 112الهاتف ( اإلسعافالخط  
ل اإلسعاف ب الخاص أو من ق ل الطب قرر من ق ش عادة  .العالج  المس  

ب األسنان تكون    طب ادات طب األسنانالعالجات المتعلقة  جب أن يتم االتفاق ع الموعد مس. ع ن  .  قا ال حاجة إ وثائق نقل لهذا، ول
مكن الوصول إليها   حث ع . 03916625029لحاالت الطوارئ خارج ساعات العمل، وهناك خدمة االستعداد، وال  و هذا الموقع يّتم ال

ب األسنان متاح   :طب  
 www.zaek-sa.de/patienten/die-zahnarztsuche/

ة  ما  اتتتوفر األدو ّ دل ة الص ضا ال ال تحتاج إ وصفة طب حث عن . وأ وجد  اتو ّ دل :    ع الموقع  الص  
www.ak-sa.de/apothekenbetrieb/apothekenliste

ات ّ دل ات أو ع الموقع الت الص ّ دل ة إّما ع نوافذ الص ع تكون مكت ة اإلسب ام نها ام العطل و أ ّ َ أو ال تفتح أ ة ل :ا المناو  
www.ak-sa.de/notdienst

اإلضافة إ اإلرشاد االجتما المركز النف االجتما قدم  ة  ة واالجتماع ة والعالجات والمجموعات النفس ن المشورة النفس للمهاج
Agnetenstraße)المرافق  14 ،39106 Magdeburg ، 039179293380هاتف  ، kontakt@psz-sachsen-anhalt.de ، االثن

عاء  احا ح  9الجمعة  -واألر )مساءً  3مساًء ح  1مساًء ، الثالثاء  3مساًء ح  1ظهرا ومن  12ص
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معلومات بلغات متعددة حول العديد من المواضيع اإلستشارية و األنشطة الترفيهية في ماغديبورغ 

www.willkommen-in-magdeburg.de
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