
Opieka medyczna w naszym mieście – 
dobra bez zmian!
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Plan siedmiopunktowy

Opieka zdrowotna w północnej części Essen 
zostanie nadal zapewniona i będzie dalej  
rozwijana w sposób zorientowany na przyszłość. 
W tym celu miasto Essen przedstawia.  
„Siedmiopunktowy plan”.  
 
Przewiduje on następujące środki:

Stworzenie specjalistycznego planu  
zdrowotnego z uwzględnieniem dzielnic  
V i VI,

Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego i 
międzysektorowego ośrodka zdrowia,

Budowa dwóch punktów informujących  
o medycznych usługach w miejscu  
zamieszkania.

Rozwój ofert dla dzieci, młodzieży I rodzin  
na czas po pandemii Korony.

Budowa międzykulturowej przychodni 
dziecięcej na terenie byłego szpitala Marien-
hospital oraz rozwój wirtualnej dziecięcej 
przychodni dla sieci cyfrowych,

Ocena i optymalizacja ambulatoryjnej opieki 
w nagłych wypadkach dla okręgów V i VI,

Opracowanie materiałów informacyjnych 
(ulotki, plakaty i strona internetowa) dla  
obywateli.
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Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 
www.essen.de/gesundheitswegweiser

Przewodnik zdrowia dla 
dzielnic północnych EssenPrzewodnik zdrowia 



Ścieżka zdrowia w Essener Norden

Po zamknięciu w 2020 roku Szpitala Mariackiego w  
Altenessen i Szpitala św. Vincenza w Stoppenbergu,  
miasto Essen współpracuje z wieloma partnerami  
w celu zapewnienia niezawodnej opieki zdrowotnej  
na północy Essen. 

Liczba dostępnych ambulansów ratunkowych i  
pojazdów reagowania kryzysowego na północy  
Essen w zakładzie Philippusstift Borbeck pozostaje 
niezmieniona po zamknięciu szpitala. Zakład St. Vin-
cenz został nawet uzupełniony o wóz ratunkowy 
(RTW). Obowiązkowe godziny pracy, a tym samym 
okres od rozpoczęcia zgłoszenia alarmowego do 
przybycia służb ratunkowych, nie uległy zmianie. 

Nowe centrum zdrowia
Essener Norden otrzyma zintegrowane i 
międzysektorowe centrum zdrowia, które będzie 
ważnym elementem dla lokalnej opieki zdrowotnej 
w dzielnicach. 
Centrum zdrowia, po gruntownej modernizacji, ma 
powstać w pomieszczeniach dawnego szpitala św. 
Vincenza w Essen Stoppenberg.
Konkretnie planowane są:
• krótka opieka stacjonarna
• Punkt kontaktowy w nagłych wypadkach
• Centrum operacji ambulatoryjnej
• Specjalistyczne gabinety ambulatoryjne, w 

szczególności pediatrę i praktykę położną
• Centrum diagnostyczne
• Opieka krótkoterminowa
• Oferty uzupełniające (m. in. apteka i specja- 

listyczny dom sanitarny, oferty terapeutyczne)

Kioski zdrowotne 
Na wzór Hamburga mają powstać dwa kioski  
zdrowotne w “Alten Badeanstalt” w Altenessen oraz 
w lokalizacji w Katernbergu. Będą one prowadzone 
przez wykwalifikowany personel medyczny.  
Należy doradzać pacjentom i wspierać ich:
• we wszystkich kwestiach związanych z promocją 

zdrowia i profilaktyką
• w miarę możliwości w języku ojczystym
• na przykład w poszukiwaniu lekarza rodzinnego  

i specjalisty, poradnictwa w zakresie ciąży,  
poradnictwa psychospołecznego, poradnictwa dla  
seniorów, poradnictwa pielęgniarskiego i rodzinnego

Uruchomienie kiosków zdrowotnych nastąpi w 2022 
roku.

Opieka w nagłych wypadkach Plany miasta Essen
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W przypadku ostrego, ale nie zagrażającego 
życiu problemu zdrowotnego wieczorem, w 
nocy lub w weekendy i święta ambulato-

ryjna pomoc medyczna jest osiągalna pod 
bezpłatnym numerem 116117. W przeciwnym razie 
obowiązuje numer alarmowy 112.


