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Yardımcı Araçlar ve Tedavi Yöntemleri

Danışma Hizmetleri

Eczaneler

Eczaneler
Almanya’da ilaçlar genelde eczanelerden, bazıları
reçetesiz olarak temin edilebilmekle birlikte, ilaçların
çoğunluğu ancak reçete karşılığında alınabilmektedir.
Böyle bir reçetenin ise bir doktor tarafından
düzenlenmesi gerekmektedir. Mesai saatleri dışında
nöbetçi hekimlerde bu hizmeti sunmaktadır.
Bazı ilaçları kendiniz ödemeniz gerekebilir.

Yardımcı Araçlar ve Tedavi Yöntemleri
Gözlükler veya işitme cihazları, aynı zamanda bir
tekerlekli sandalyede tıbbi yardımcı araçtır. Örneğin
fizyoterapi ve logopedi ise tedavi yöntemleridir.
Yardımcı araçlar ve tedavi yöntemleri doktor tarafından
öngörülebilir.
Dikkat: Lütfen öncesinde çıkabilecek masraflar
hakkında bilgi edininiz!

Danışma Hizmetleri
Çeşitli danışma merkezleri hizmet vermektedir.
Örneğin eğitim, evlilik, yaşantısal krizler, bağımlılık,
okul, gebelik veya borçlar ve bir çok konu hakkında
sorularınızı yanıtlayacaklardır.
Mültecilere yönelik özel hizmetleri de göz önünde
bulundurunuz.

Aile Hekimlikleri, Diş Hekimlikleri, Uzman
Hekimlikleri, Nöbetçi Hekimlikler
Aile (Ev), diş ve uzman hekimleri acil ve yaşam
tehlikesi içermeyen rahatsızlıklar için bulunmaktadır.
Sabit çalışma saatlerinin ötesinde, Düsseldorf‘un acil
servis muayenehanesi ek olarak kullanımınıza açıktır
ve 0211 986 75 55 numaralı hattından ulaşabilirsiniz.
Ayrıca ülke çapında 116 117 numaralı Nöbetçi
Hekimlik ve Kuzey Ren Nöbetçi Diş Hekimliği 01805
98 67 00 hattından destek alabilirsiniz.

Hastane ve Can Kurtarma Hizmeti
Can kurtarma servisi veya hastanenin acil bölümü
yaşam tehlikesi barındıran durumlarda yardım eder.
Bu yüzden acil servis sadece kalp krizi, beyin kanaması
veya ağır kazalar gibi acil durumlarda müdahale
etmektedir.
Hayati tehlike arz eden bir durumda yakınınızdaki
hastanenin acil servisine veya can kurtarma ekibine
112 hattından ulaşınız.

Sağlık Sistemi içerisindeki Önleyici Sağlık Hizmetleri

...

Önleyici Sağlık Hizmetleri
Önleyici sağlık hizmetlerinin hedefi sağlığı güçlendirmek, hastalıkları önlemek, geciktirmek veya hafifletmektir. Sigorta
kartı ile çeşitli önlem hizmetlerinden faydalanabilirsiniz: Çocuklar, gençler ve hamileler için özel muayeneler, kanser
erken tanı araştırmaları, diş sağlığı ile ilgili koruyucu tedbir muayeneleri, koruyucu aşılar.
Lütfen çocuğunuzun ilk 6 yılında U1’den U9’a kadar olan erken tanı muayenelerini çocuk doktoruna yaptırınız.
Çocuğunuz ilkokula başlamadan önce sağlık dairesinde muayeneye tabi tutulur. Bu muayeneler Almanya’da zorunludur.

Önemli Linkler ve Bilgiler
Lütfen bu bilgileri gerektiğinde kullanıma hazır olacak
şekilde saklayınız.

Sağlık Rehberi
➜➜www.duesseldorf.de/gesundheitsamt/hilfenund-beratung/gesundheitswegweiser.html
Bu sağlık kılavuzu size sağlık hizmetlerinden yararlanmada farklı dillerde yardımcı
olacaktır: Japonca, Türkçe, Rusça, Arapça,
Farsça

Nöbetçi Hekimlik
➜➜www.notfallpraxis-duesseldorf.de/
Diller: Almanca

Sağlık Danışma
➜➜www.ratgeber-gesundheit-für-asylsuchende.de
Diller: Almanca, İngilizce, Arapça, Kürtçe,
Peştuca, Farsça

Eczaneler Sistemi
➜➜www.abda.de/pressemitteilung/artikel/
flyer-in-12-sprachen-informieren-ueberapothekensystem/
Diller: Almanca, İngilizce, Arapça, Farsça,
Peştuca, Urduca, Kürtçe, Arnavutça, Sırpça,
Fransızca, Rusça, Türkçe

BZgA
➜➜www.bzga.de/
Diller: Almanca, İngilizce
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