
Îngrijirea medicală in nordul Essenului 
rămȊne și ȋn continuare neschimbată, buna!
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Planul în șapte puncte 

Asistența medicală în nordul orașului Essen
va fi asigurată și dezvoltată și în continuare, 
măsurile aferente urmȋnd să fie orientate ȋn  
viitor pe termen lung. Pentru aceasta, orașul  
Essen a conceput și fixat un plan care cuprinde 
șapte puncte așa numitul „Plan in șapte puncte”

Acesta prevede următoarele măsuri:

Crearea unui plan de sănătate publică de  
specialitate cu accent pe raioanele V și VI,

Crearea și punerea in funcţiune a unui centru 
de sănătate Integrat, care să funcţioneze 
intersectorial,

Organizarea a două chioșcuri de sănătate care 
să asigure, prin intermediul unor „ghizi de 
sănătate” calificaţi corespunzator,  
orientarea si dirijarea solicitanţilor către  
serviciile medicale corespunzătoare, in  
apropierea domiciliului acestora. 

Realizarea unor oferte pentru copii, tineri și 
familii pe perioada de după pandemie,

Construirea unui centru intercultural de 
sănătate pentru copii, pe locul fostului spital 
Marien Hospital și crearea unui centru virtual 
de sănătate pentru copii, acordat in rețea 
digitală.

Evaluarea și optimizarea asistenţei medicale 
ambulantă de urgenţa in sectoarele V si VI, 
Îngrijirea de urgență ce poat fi acordată in 
aceste sectoare,

Elaborarea de materiale informative (Flyere, 
postere și web site-uri) pentru cetățeni.
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Pentru mai multe informații, consultați 
www.essen.de/gesundheitswegweiser

Ghidul de sănătate  
în nordul EssenuluiGhidul de sănătate



 
Ghidul de sănătate din nordul Essenului

După închiderea spitalului Marien Hospital din cartierul 
Altenessen și a Spitalului St. Vincenz din Stoppenberg 
în 2020, orașul Essen colaborează cu mulți parteneri de 
încredere pentru a asigura îngrijirea medicală in nordul 
Essenului.

Numărul de ambulanțe și vehicule de urgență  
disponibile pentru nordul Essenului  de la spitalul 
Philippusstift Borbeck a rămas neschimbat chiar și 
după închiderea spitalelor. Locatia St. Vincenz  
Krankenhaus a fost completată și cu o ambulantă. 
Orele de funcționare prescrise și, prin urmare,  
perioada dintre declansarea apelului de urgență și 
sosirea serviciilor de salvare, nu s-au modificat.

Noul centru de sănătate
In nordul Essenului se va da in folosinţă un nou  
centru de sănătate integrat transsectorial, care  
va constitui o componentă importantă pentru 
asistența medicală locală în raioane.
După o modernizare amplă, centrul de sănătate 
urmează să fie construit în incinta fostului spital  
St. Vincenz Krankenhaus din Essen Stoppenberg.
În mod concret sunt planificate următoarele:
• Îngrijire staționară de scurtă durată 
• Un punct de contact pentru situații de urgență
• Centru de chirurgie ambulatorie
• Cabinete medicale de specialitate ambulatorii,  

dotate în special cu medici pediatri și un cabinet  
de obstetrică (de moașe)

• Centru de diagnostic
• Îngrijire medicală de scurtă durată
• Oferte suplimentare (inclusiv o farmacie și un  

magazin de produse medicale, oferte terapeutice) 

Chioșcuri de sănătate
Pe baza unui model preluat ȋn acest sens din orașul 
Hamburg, urmează să fie construite două chioșcuri de 
sănătate în locaţia „Alte Badeanstalt” din Altenessen 
și într-o locație din Katernberg. Acestea vor fi conduse 
si gestionate de către personal de specialitate pregătit 
corespunzător din punct de vedere medical. Acești 
specialişti vor sfătui și sprijini pacienții:
• la toate întrebările legate de promovarea şi  

prevenirea starii de sănătătate
• dacă este posibil în limba maternă
• De exemplu, atunci când căutați medici generaliști 

și specialiști, consiliere in perioada de sarcină,  
consiliere psihosocială, consiliere pentru persoane 
în vârstă precum şi asistența medicală și a  
membrilor de familie.

Chioșcurile sanitare ȋşi vor ȋncepe activitatea în 2022
.

Îngrijirea medicală de urgență asigurată –  
este și in prezent neschimbată, bună Planurile de viitor ale orașului Essen

Locaţiile
Maşini de salvare

Centru de  
ingrijire medicalâ

Spital

In cazul apariţiei unei probleme de sănătate 
acută, dar care nu pune în pericol viaţa, pe 
timp de seară, noaptea, la sfȋrșit de săptămȋnă 
precum și pe timpul sărbătorilor legale 

serviciul de urgență medicală ambulatoriu va  
putea fi contactat gratuit la numărul 116117. 

În caz contrar, se va apela numărul de urgență 112.


