Shpjegim i thjeshtëmbi
Sistemin Shëndetsor
në Düsseldorf

Albanisch

Sistemi shëndetsorë në Dusseldorf – Shpjegim i thjeshtë

Spitali dhe shërbimet e
shpëtimit 112

Düsseldorfer
Notdienstpraxis

Zyrat e mjekëve
Specialistë

...

0211 986 75 55
Orari i punës
në javë ditë

Orari i punës
Mbrëmje natën si dhe
fundjavëve dhe
vikendeve

Zyrat e shërbimeve
të Emergjencës

Mjekët amë, Zyrat e Dentistëve

...
Mjete ndihmëse dhe Ilace

Qendrat e këshillimit

Barnatoret

Mjeku amë, Dentisti, Mjekët specialist,
Shërbimi emergjent
Mjëket amë, Dentistet, Mjeku Specialist kanë përaprsi
tek sëmundjet akutë të cilat nuk janë të rezikshme për Ju.
Jashtë orarit të punës Ju mund të drejtoheni në
Dusseldorf në kujdestari (shërbimi emergjent). Ju
mund të arini deri tek kujdestaria (shërbimi emergjent)
nëpërmjet numrit të telefonit: 0211 986 75 55.
Vazhdimisht Ju ndihmon kujdestari (mjeku I emerg
jencës) 116 117 dhe Dentisti kujdestar 01805 98 67 00.

Spitali dhe shërbimet shpëtimit
Ndihma e shpejtë dhe emergjenca e spitalit vijnë në
ndihmën në raste kritike në një emergjenc si për
shembull infarkt në zemër, paraliz ose aksidente të
rënda.
Kërkoni ju në nje urgjenc kritike qendra për emergjenc
tek spitali juaj më i afërt ose lajmerohuni tek ndihma e
shpejt 112.

Barnatorja
Shumica e medikamenteve në Gjermani gjinden vec
tek një Barnatore. Për shumicën e Barnave duhet
patjetër një recept për ti marrë ato. Recepti meret tek
mjeku. Jashtë orarit të punës recepti mund të meret
edhe tek Mjeku I Emergjencës.
Disa barna duhet vetë personalishtë ti paguani.

Mjetet ndihmëse dhe Shëruese
Syzat dhe Aaprati I ndëgjimit, ose një karocë për
invaliditet janë mjetet ndihmëse. Fizioterapija dhe
Linguistika janë terapitë. Mjetet ndihmëse dhe terapit
mund ti jep edhe mjeku.
Kujdes: Disa pagesa duhet ti bëni personalisht. Ju lutemi
informoheni.

Shërbimi këshillues
Qëndra të ndryshme janë në dispozicion për
këshillim. Ata ju ndihmojne për shembull reth pyetjeve
për arsim, martesë, krizat e jetës, nvarësia, shkolla,
shtatëzia ose detyrimet dhe shumë të tjera.
Gi ithashtu shëmim shërbim të vecant për refugjatët.

Kujdesi Shëndetsorë në Sistemin e Shëndetësis

...

Kudjesi Shëndetsorë
Shëndetin ta fërcoshë, sëmundjet ti parandaloshë ose ti lehtësoshë ky është qellimi I kujdetsit Shëndetsorë. Me kartën e
shëndertësis ju mund të shfrytëzoni ofertat: kontrollë I detajuar per fëmijë, për fëmijë të nitur dhe për gratë shtatëzëna,
masat preventive kunder qelizave tumoroze, kujdesi shëndetsorë për dhëmbët si dhe pranimin e vaksinave.
Ju lutena sgurohuni qe fëmijët tuaj të kryejnë kontrollat deri në 6 vjet ta dërgoni tek pediatri, para se fëmija juaj të shkon
në shkollë dërgohet në qendrën për kontrollim sistematik. Këto kontrolla në Gjermani janë të obligueshme.

Lidhje të rëndësishme dhe
Informacionet

Ju lutem mbani këtë informacion në mënyr që ajo të
jetë në dispozicion për përdorim kur është e nevojshme.

Rruga deri tek sistemi shëndetsorë
(Udhëzues shëndetsorë)
➜➜www.duesseldorf.de/gesundheitsamt/hilfenund-beratung/gesundheitswegweiser.html
Udhëzues shëndeti ndihmon në kërkimin e
shërbimeve shëndetsore në gjuhë të ndryshme si: Japonishtë, Turqishtë, Rusishtë, Arabishtë, Persishtë

Shërbimi emergjentë
➜➜www.notfallpraxis-duesseldorf.de/
Në gjuhën: Gjermane

Këshilla për shëndetin
➜➜www.ratgeber-gesundheit-für-asylsuchende.de
Në gjuhën: Gjermane, Angleze, Arabe,
Kurde, Pashte, Dare, Farse.

Sistemi në farmaci
➜➜www.abda.de/pressemitteilung/artikel/
flyer-in-12-sprachen-informieren-ueberapothekensystem/
Në gjuhët: Gjermanishtë, Anglishtë, Arabishtë,
Farsishtë, Pashto, Urdu, Kurdishtë, Shqipë,
Serbishtë, Frengjishtë, Rusishtë, Turqishtë

BZgA
➜➜www.bzga.de/
Në gjuhën: Gjermane, Angleze
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