Wo finde ich einen Arzt?
Hier finden Sie Informationen und Kontaktdaten zu Allgemeinärzten, Kinderärzten und anderen Fachärzten:
https://dienste.kvb.de/arztsuche/app/einfacheSuche.htm

Wo finde ich soziale Angebote?
Hier finden Sie einen Überblick über soziale Angebote wie
-

Beratungen
Einrichtungen
Schulen und Kinderbetreuung
Selbsthilfegruppen

https://www.sozial-atlas.de/

Was mache ich am Abend, nachts oder Wochenende, wenn ich
ärztliche Hilfe benötige?
Wenn die Praxen geschlossen haben (abends, Wochenende, Feiertage) finden sie hier Hilfe:
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Diese Telefonnummer funktioniert ohne Vorwahl in ganz Deutschland und ist kostenlos. Sie werden dann mit
dem ärztlichen Notdienst in Ihrer Nähe verbunden.

Im Notfall
Ein Notfall ist jede lebensbedrohliche Situation oder Verletzung, für die Sie sofort eine ärztliche Behandlung
benötigen. Dazu gehören unter anderem hohes Fieber, Knochenbrüche, Kopfverletzungen, starke Blutungen,
Atemnot, Vergiftung oder Bewusstlosigkeit.
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Krankenhäuser in der Region
Akut erkrankte und verletzte Personen können auch in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser betreut
werden.
Krankenhaus Weilheim:
Johann-Baur-Str. 4
82362 Weilheim
телефон: 0881/1880

Krankenhaus Schongau:
Marie-Eberth-Str. 6
86956 Schongau
телефон: 08661/ 2150

Krankenhaus Penzberg:
Am Schloßbichl 7
82377 Penzberg
телефон: 08856/9100

Де я можу знайти лікаря?
Тут ви знайдете інформацію та контактні дані для лікарів загальної практики, педіатрів та інших
спеціалістів:
https://dienste.kvb.de/arztsuche/app/einfacheSuche.htm

Де я можу знайти соціальні пропозиції?
Тут ви знайдете огляд соціальних пропозицій, таких як
-

Консультації
об'єктів
школи та догляд за дітьми
групи підтримки

https://www.sozial-atlas.de/

Що мені робити ввечері, вночі чи на вихідних, якщо мені потрібна
медична допомога?
Якщо практики закриті (вечори, вихідні, святкові дні), ви знайдете допомогу тут:
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Цей номер телефону працює по всій Німеччині без коду міста та є безкоштовним. Після цього Вас
з’єднають зі службою екстреної медичної допомоги у Вашому районі.

У надзвичайних ситуаціях
Надзвичайна ситуація – це будь-яка небезпечна для життя ситуація або травма, яка потребує негайної
медичної допомоги. До такої ситуації відноситься висока температура, переломи кісток, травми голови,
сильна кровотеча, задишка, отруєння або втрата свідомості.

112
лікарні області
Гостро хворі та постраждалі також можуть надаватися у відділеннях невідкладної допомоги лікарень.
Krankenhaus Weilheim:
Johann-Baur-Str. 4
82362 Weilheim
телефон: 0881/1880

Krankenhaus Schongau:
Marie-Eberth-Str. 6
86956 Schongau
телефон: 08661/ 2150

Krankenhaus Penzberg:
Am Schloßbichl 7
82377 Penzberg
телефон: 08856/9100

