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Fișa de informații privind orientarea inițială

Îngrijirea Bolnavului
În Germania există un sistem de sănătate bine dezvoltat, așa că persoanele bolnave și rănite pot obține rapid
ajutorul de care au nevoie. Dacă nu există nici un pericol pentru viață, medicii rezidenți preiau primul ajutor. În
toate cartierele există medicii generaliști, care sunt de multe ori sunt numiți medic de familie. Dacă un tratament
este necesar, se va emite o recomandare pentru tratamentul specialitate. În cazul în care căutați un cabinet
medical, când este deschis și în ce limbi străini vorbește, puteți găsi la www.arztsuche.kvsa.de/arztsuche
Condiția pentru un tratament gratuit este, în principiu, un card de sănătate sau un certificat de tratament. Cu
cartea electronică de sănătate a unei asigurări de sănătate, pe care sunt stocate datele cu caracter personal, se
primesc toate informațiile medicale necesare. Cu un certificat de tratament de la Biroul de asistență socială
(Wilhelm-Höpfner-Ring 4, 39116 Magdeburg) sau de la ZASt tratamentele pot fi efectuate din cauza unei boli sau
dureri acute. În plus, are dreptul la toate examinările preventive medicale și vaccinările recomandate. Femeile
gravide care au un certificat de tratament au aceeași drepturi la prestații ca și femeile însărcinate cu un card de
sănătate (toate controalele de sănătate, nașterea, ajutorul pentru moașă etc.).
Dacă cineva se îmbolnăvește seara sau la sfârșitul săptămânii și un cabinet medical nu este deschis, medicii din
Centrul Medico-Social (Leipziger Straße 16-17, 39112 Magdeburg, telefon 0391 6279600) oferă asistență medicală.
( Orar: luni, marți și joi 18-23, miercuri și vineri 14-23, sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare 7-23). Dacă nu
este posibilă o vizită la Centrul Medico-Social, sunați serviciul de urgență medicală la 116 și 117 (fără cod de zonă)
la orele indicate.
Pentru bolile care pot pune viața în pericol, cum ar fi infarct miocardic, accident vascular cerebral, stop respirator,
sângerare gravă, accident sau vătămare gravă, trebuie apelat la serviciul de salvare (telefon 112 fără prefix).
Tratamentul într-un spital are loc, de obicei, numai cu o trimitere de un medic generalist sau de un serviciu de
salvare.
Tratamentele de dentiști au loc în cabinetele medicilor dentiști. În acest scop nu sunt necesare recomandârile, dar
o programare trebuie stabilită. Pentru urgențe în afara orelor de program există un serviciu de urgență, la care se
poate ajunge la 0391 6625029. Puteți căuta un medic dentist pe www.zaek-sa.de/patienten/zahnarztsuche.htm
Medicamente prescrise de medic sunt disponibile în farmacii. O căutare a unei farmacii este posibilă la www.aksa.de/apothekenbetrieb/apothekenliste. Care farmacie are noaptea și în weekend deschis serviciul de urgență
poate fi citit în vitrinele farmaciilor sau poate fi găsit la www.ak-sa.de/notdienst
Centrul psihosocial pentru migranți oferă consiliere psihologică, terapii, grupuri psihosociale și consiliere socială
însoțitoare (Liebknechtstraße 55, 39108 Magdeburg, telefon 0391 63109807, înregistrarea telefonică marți de la 10
la 12).
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Ghidul de migrație Magdeburg, care este scris în mai multe limbi străine, conține
informații despre ofertele de consultare, de ajutor, și de timp liber.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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