
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في أیدي جیدة
 
 

 !وبشكل دائم في حالة اإلسعاف نحن ھنا من أجلكم
 ،أعزائي األطفال والشباب  
 واألقرباء،واألمھات أعزائي اآلباء   

 
الطوارئ) عیادات قواعد جدیدة في عیادات اإلسعاف ( 2017أول نیسان بدءاً من  ستطبق
عن طریق ذلك تخفیف اللجنة اإلتحادیة المسؤولة  ریدتلمستشفیات األلمانیة. والتابعة ل
 مراكز في البسیطة األمراض یسمى ما من یعانون الذین المرضى إستقبالضغط 

 .اإلسعاف
 

 . ةض خطیرامرأ ممن عندھمفقط لألشخاص  ةاإلسعاف موجودمراكزألن: 

 
ولھذا فإن المستشفیات ملزمة بتحویل المرضى المصابین بأمراض خفیفة وجروح 

أو إلى خدمة مناوبتھم  المسموح لھم بمزاولة المھنة في العیاداتإلى األطباء طفیفة 
 خارج أوقات الدوام.

شكل ویمكن بعد ذلك أن یتم إسعاف المرضى الذین ھم في حالة إسعاف حقیقیة ب
أطبائنا وقت أكثر ألولئك المرضى الذین یجب أن یتم تقدیم ع، ألنھ یبقى عند یرس

 المساعدة الفوریة واإلمداد الطبي لھم.

 

 .نحن ال نترككم لوحدكم
 معالجتكم وفقاً للقواعد المعمول بھا، فتجدون على الصفحة من مكن نتحتى لو لم   
 .أخرى الخلفیة مساعدات  
 

 المخلص لكم    
 ألطفال والشبابلوف دیر بولت" آمستشفى "    

 "آوف دیر بولت"
 
 

 مستشفى
  األطفال والشباب



 لوقت المناسبل
 إلى الطبیب المناسبو

 

 تجدون ھنا المساعدة: 
 
 توضع العنایة بطفلكم في أیدي طبیب أطفالكم أو طبیب •

 یعرف طفلكم ویكون حاصالً وھو أفضل من  ،أسرتكم
  الشیفرةتطبیق طریق  ویمكنكم عن. على ثقتكم

"QR-Code ھاتف الذكي الوصول إلى ال" في جھاز 
 .أطباء األطفال واألطباء الجراحین في ھانوفر فھرس عناوین

 
 ،في مدینة ھانوفر المسموح لھم بمزاولة المھنة في العیاداتاألطفال أطباء یقدم  •

 .المعتادة ضافة إلى أوقات دوامھم، إخارج أوقات الدوام خدمة مناوبةفي قاعاتنا 
  22وحتى الساعة  19من الساعة  :والثالثاء والخمیساإلثنین  مواعید اللقاء: 

  22وحتى الساعة  16من الساعة الـ األربعاء والجمعة:    
  22وحتى الساعة  9من الساعة الـ : طلالسبت واألحد وأیام الع   

  
 116117: لكثیر من الناسلیار الصحیح الخَ 

األمراض في حاالت خارج مواعید اللقاء  خدمة مناوبة األطباءتساعدكم 
تحاد رقم الھاتف الموحد في كل اإلعن طریق لحیاة اھدد ت التي الالضروریة 

 ، وفي اللیل ونھایة األسابیع وأیام العطل أیضاً.116117 األلماني
 
 

 112فقط في حالة الطوارئ:  
 مركزإلستفادة من خدمات االحق باستخدام  بج: یھكذا یجري العمل بشكل أساسي 

 من بین. وحاالت اإلسعاف المھددة للحیاة اإلنقاذ فقط في ةوخدماإلسعاف 
 فقدان الوعي وأنواع النزیف الحاد واضطرابات  على سبیل المثالالحاالت لك ت 

 التنفس وحاالت التسمم والجروح أو الحوادث.
 
 

                                           | www.auf-der-bult.de  
 
 
 
 

 
. ألسباب تسھیل القراءةفي أغلب األحیان لمجموعات األشخاص  ذكوریةال تسمیاتال خداماست تمی *

 .بشكل لیس حرفي یة موجودة في ھذه المصطلحاتنثووالتسمیات األ


	نحن لا نترككم لوحدكم.

