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със запазено добро качество!
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План от седем точки

Здравното обслужване в северната част на 
Есен трябва да остане осигурено и да се 
развива в бъдеще. Затова град Есен ще 
следва един „План от седем точки“.

Този план предвижда следните мероприятия:

Създаване на здравен план, 
съсредоточен върху градски райони  
V и VI,

Развитие и създаване на един 
интегриран и междусекторен здравен 
център,

Изграждане на два здравни павилиона 
със здравни посредници,предлагащи 
медицински услуги в близост до дома,

Развиване на услуги за деца, младежи и 
семейства за времето след Корона - 
Пандемията,

Създаване на разнокултурен Здравен 
детски център на мястото на 
Мариенхоспитал (Marienhospital) , така 
също развитие на виртуален  Здравен 
детски център за изграждането на 
виртуална контакти.

Оценка и оптимизация на амбулантната 
спешна помощ в районите V и VI,

Създаване на информационни материали 
(Брошури, плакати и уебсайт) за 
гражданите.
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Допълнителна информация ще 
намерите на 
www.essen.de/gesundheitswegweiser
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Нов Здравен Център
Северната част на град Есен се сдобива с 
интегриран и междусекторен здравен център, 
който е важна основна част от осигуряването  
на здравно обслужване в градските райони в 
близост до дома.  
Здравният център, след основно модернизиране,  
ще бъде изграден в сградата на бившата 
болница Сент Винценц ( St.Vinzenz) в Есен 
Штопенберг. Конкретно са планирани:
• Краткосрочно стационарно обслужване
• Приемна за спешни случаи
• Център за амбулантни операции
• Амбулантни лекарски приемни, най-вече 

детски лекари и акушерски кабинет
• Център за диагностика
• Краткосрочно настаняване
• Допълнителни услуги (аптека и магазин за 

медицински консумативи, терапевтични 
услуги и др.)

Здравни павилиони
По примера на Хамбург трябва да бъдат 
създадени два здравни павилиона на Алтен 
Бадеанщалт (Alten Badeanstalt) в Алтенесен и на 
още едно място в Катернберг.  
Те трябва да бъдат заети с персонал с 
медицинско образование. Персоналът ще 
съветва и оказва подкрепа на пациентите:
• при всички свързани с осигуряването и 

превенция относно здравето въпроси
• при възможност на майчиния език
• например при търсенето на домашен лекар 

или медицински специалист, съветване 
при бременност, психосоциално съветване, 
съветване на възрастни, при грижа за 
възрастни от семействата им

Стартирането на здравните павилиони започва 
през 2022 година.

Осигуряване на спешна помощ –
със запазено добро качество Плановете на град Есен

Местоположение 
на линейките

Център за здравно 
обслужване

Болница

При спешен, но незастрашаващ живота 
случай вечер, през нощта или през уикенда 
стои на разположение анбулантната 

медицинска спешна помощ на безплатния 
телефон 116117. Във всички останали случаи се 
набира спешният телефон 112.

След затварянето на Мариенхоспитал (Marien- 
hospital) в Алтенесен и болница Св.Винценц (St.  
Vincenz Krankenhaus) в Штопенберг през 2020 град 
Есен работи с много партньори за осигуряването  
на стабилно здравно обслужване в северната част 
на Есен.

Броят на линейките и превозните средства при 
спешни случаи в северната част на Есен, 
позиционирани на мястото на   Филипусщтифт 
(Philippusstift) Борбек не се е променил след 
затварянето на болницата.На мястото на Сент 
Винценц (St. Vinzenz) дори има една линейка 
(RTW) в повече на разположение.Предвиденото 
време от началото на един спешен случай до 
пристигането на спешна медицинска помощ 
остава непроменено.


