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Yedi-Noktalı-Plan 

Essen‘in kuzeyindeki sağlık hizmetleri, geleceğe 
yönelik bir şekilde sağlanmaya ve daha da 
geliştirilmeye devam edilmektedir. Bunun için 
Essen şehri „Yedi Nokta Planı“nı uygulamaya 
koymak istiyor. 

Bu plan, aşağıdaki önlemleri içeriyor: 

Bölge V ve VI‘ya odaklı bir uzman sağlık 
planının oluşturulması,

Entegre ve sektörler arası bir „sağlık  
merkezinin“ geliştirilmesi ve uygulamaya 
koyulması,

Merkezi yerlerde, iki „sağlık büfesi  
(Gesundheitskiosk)“ açılarak, buralarda  
sağlık rehberleri tarafından sağlık hizmetleri  
verilmesi, 

Korona pandemisi sonrası için, çocuklara,  
ergenlere ve ailelere yönelik destekleyici  
programlar geliştirilmesi, 

Eski Marienhospital‘in yerinde kültürlerarası 
bir çocuk sağlığı merkezinin inşası ve dijital 
ağlar için sanal bir çocuk sağlığı merkezinin 
geliştirilmesi, 

V. ve VI. bölgelerdeki semtlerde, acil  
durumlarda ayakta tedavi imkanlarının 
değerlendirilerek en üst düzeyde verilmesi,

Vatandaşları bilgilendirici materyallerin  
(el ilanları, afişler ve web sitesi) geliştirilmesi. 
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Daha fazla bilgi için, bkz. 
www.essen.de/gesundheitswegweiser

Essen‘in kuzeyinde 
sağlık rehberi Sağlık rehberi 



Essen‘in Kuzeyindeki Sağlık Rehberi

Altenessen‘deki Marienhospital‘in ve Stoppenberg‘deki  
St. Vincenz Hastanesi‘nin 2020‘de kapatılmasının 
ardından, Essen Belediyesi, Essen‘in kuzeyinde güvenilir 
sağlık hizmetleri konusunda birçok ortakla birlikte 
çalışıyor. 

Essen‘in kuzeyindeki Philippusstift Borbeck sahasında 
kullanılabilen ambulansların ve acil durum araçlarının 
sayısı, hastanelerin kapanmasından sonra bile 
değişmedi. St. Vincenz‘in bulunduğu yere bir nakil 
ambulans aracı (RTW)  bile eklendi.  
Öngörülen çalışma süreleri ve dolayısıyla acil durum 
çağrısının başlaması ile kurtarma hizmetlerinin  
gelmesi arasındaki süre değişmedi.  

Yeni Sağlık Merkezi
Essen‘in kuzeyi, ilçelerdeki yerel sağlık hizmetleri 
için önemli bir yapı taşı olan entegre ve kurumlar 
üstü bir sağlık merkezine kavuşuyor. 
Sağlık merkezi, kapsamlı bir modernizasyondan sonra, 
Essen Stoppenberg‘deki eski St. Vincenz Hastanesi 
binasında olacaktır.
Özel olarak planlananlar:
• Kısa süre yatan hasta bakımı
• Acil durumlar için irtibat noktası
• Ayakta tedavi merkezi
• Ayakta uzman hekimlik uygulamaları, özellikle  

çocuk doktorları ve ebelik meslek tecrübesi
• Tanı merkezi
• Kısa süreli bakım
• Ek teklifler (ör. eczane ve bir tıbbi malzeme 

mağazası, tedavi edici teklifler)

Sağlık Kioskları
Hamburg modeline dayalı olarak, Altenessen‘deki  
„Alten Badeanstalt“ da ve Katernberg‘deki bir yerde 
iki sağlık kiosku inşa edilecek. Bu yerler tıbbi olarak 
eğitilmiş uzmanlar tarafından yönetilecektir.  
Onlar hastalara rehberlik edip destek olacaklardır:
• sağlığı geliştirme ve önleme ile ilgili tüm sorularda
• mümkünse ana dilde
• örneğin aile hekimleri ve uzmanları ararken, hami-

lelik danışmanlığı, psikososyal danışmanlık, yaşlılar, 
bakıcılar ve akrabalar için tavsiyeler

Sağlık kioskları mümkünse 2022 yılında hizmete  
girecek.

Acil Bakım – halen iyi Essen şehri’nin planlamaları

Ambulans  
Yerleri 

Tıbbi  
Hizmet Merkezi

Hastane 

Akut, ancak hayati tehlike arz etmeyen  
bir sağlık probleminde ayakta tıbbi acil  
servisine akşam, gece veya hafta sonları ve 

resmi tatillerde 116117 numaralı ücretsiz telefondan 
ulaşılabilir.  
Aksi takdirde acil durum numarası 112 geçerlidir. 


