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Mahallenizde
Sağlık
Danışmanlığı
Health guidance in your neighborhood
Gesundheitsberatung in Ihrem Viertel
медицинская консультация в вашем районе
Doradztwo zdrowotne w Twojej okolicy

مشاوره سالمت در ناحیه شام

Gesundheitskiosk
ne demek?
Amacımız, sağlığınız için en iyi şartları
sağlayacak şekilde size yardım etmek.
Elemanlarımız tıp konusunda eğitim
görmüştür. Bu elemanlar sorularınızı
cevaplandırır, sizi uzmanlarla buluşturur. Hekimler, sağlık ve bakım kuruluşları veya sağlık sigortası şirketleri ile
ilgili somut soru ve sorunlarınızda size
yardımcı olur. Elemanlarımıza danışabilirsiniz, hızlı ve bürokratik olmayan yoldan
destek almanız için sizi belediyenin
sunduğu imkânlara ulaştıracaklardır.

Bize kimler
başvurabilir?

Hoş
geldiniz!

Kapımız sağlık sorunlarıyla ilgili danışma
hizmeti veya hayatın güçlükleri karşısında destek arayan herkese açıktır.
Gesundheitskiosk, sizi anlayan insanların
bulunduğu bir yerdir. Bize ihtiyaç duyduğunuz yerdeyiz: Sizin mahalledeyiz.

Hizmetlerimiz
Gesundheitskiosk danışmanlık yapar,
iletişimde köprü işlevi görür, aramalarda yol
gösterir ve yardım eder, insanları durumlarına
uyan destek imkânlarıyla buluşturur.

Destek
Aile hekimi ve
uzman hekim
arama desteği

Koruyucu önlemler
ve erken yardım
Çocuklar, gençler,
kadınlar, erkekler için
ruh sağlığı, hareket ve
beslenme gibi konularda

Sunulan hizmetlere ilişkin
danışma ve bağlantı
Hamilelik, annelik,
babalık, çocuk eğitimi
ile ilgili sorular, önleyici
ve koruyucu tedbirler,
bakım ihtiyacı ve bakımı
üstlenen yakınlara
destek

Yardım
Mesela hastaneden
gelen hekim raporu
veya havale notu
gibi belgelerin
anlaşılmasında

Sağlık, canımızın parçası • We care about your
health • Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen • Ваше
здоровье важно для нас • Troska o Twoje zdrowie
leży nam na sercu • سالمت شام مهمرتین اولویت ما است

Size yardıma
hazırız!
Size ve sevdiklerinize, sağlığınıza
kavuşma ve sağlıklı kalma yolunda
danışmanlık yapıyor ve destek
oluyoruz.
Size kulak veririz, sağlığınız ve dolayısıyla
hayatınız üzerinde denetiminizi korumanıza
yardım ederiz. Şartlarınız ne olursa olsun,
bize başvurmakta tereddüt etmeyin.

Hastasınız ve
sağlığınıza kavuşup
tekrar sevdiklerinizin
yanında olabilmek
için hekime danışmak,
tıbbi yardım almak
istiyor, ama kime
başvuracağınızı
bilmiyorsanız…

Çocuğunuz olacak
veya zaten var
ve hayata iyi
bir başlangıç
yapmasını istiyor,
fakat nereden
destek alacağınızı
bilmiyorsanız…

Çocuklarınıza spor
imkânları sağlamak
istiyor, fakat nerede,
ne gibi olanaklar
bulunduğunu
bilmiyorsanız veya
maddi imkânlarınız
kısıtlıysa…

Sağlık
sorunlarınız var,
çalışamıyorsunuz,
birçok hekime gidip
farklı görüşlerle
karşılaşmışsınız ama
durumunuz iyiye
gitmemişse…

Ailenizde hasta biri
var, ama hekime
gitmeye korkuyor
– veya utanıyor –
ve siz ona yardım
etmek istiyor ama
nasıl yapacağınızı
bilmiyorsanız…

Ana babanıza
veya dedenizle
ninenize yardım
etmek, bakımlarıyla
ilgilenmek istiyor,
fakat kendi işiniz,
çocuklarınız
ve sağlığınızla
uğraşmaktan fırsat
bulamıyorsanız...

Dertlerinizi bize
açabilirsiniz.
Sizin sağlığınız, bizim
işimizin odak noktasıdır.

Bize
uğrayın!

Sağlık, canımızın parçası
We care about your health
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen
Ваше здоровье важно для нас
Troska o Twoje zdrowie leży nam na sercu

سالمت شام مهمرتین اولویت ما است
Amacımız, sağlığınız için en iyi şartları
sağlayacak şekilde size yardım etmek.
Elemanlarımız tıp konusunda eğitim
görmüştür. Gesundheitskiosk, sizi anlayan
insanların bulunduğu bir yerdir. Bize ihtiyaç
duyduğunuz yerdeyiz: Sizin mahalledeyiz.

