Trực ban y tế cho những trường hợp khẩn cấp
Ärztliche Notdienste in Halle(Saale)-Vietnamesisch
Số gọi khẩn: 0345 68 10 00
Nơi ñiều trị cho các trường hợp khẩn Bệnh viện St. Elisabeth/ St.
Barbara 0 – 24 giờ
ðt..: 0345 21 34 310
Nơi ñiều trị cho các trường hợp khẩn Bệnh viện của ðHTH MartinLuther 0 – 24 giờ
ðt.: 0345 557 58 60
Các bác sĩ chuyên môn nhi khoa tại thành phố Halle
Dr. Birgit Reinhardt &
Dr Heidrun Wawro
Steinstraße 32
06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345 50 34 70

Dr. Helga Baeßler
Clara- Zetkin-Straße 14
06114 Halle
Tel.: 0345 523 22 23

Hendrik Altnau
Steinweg 27
06110 Halle (Saale)
Tel.: 0345 202 14 57

Dr. Eva Zaage
Äußere Leipziger Straße 7
06116 Halle
Tel.: 0345 560 26 25

Dr. Dagmar Barth
Merseburgerstraße 46
06110 Halle (Saale)
Tel.: 0345 120 44 44

Birgit Mauerhoff-Klapperstück
Kohlschütterstraße 7
06114 Halle
Tel.: 0345 525 01 21

Dr. Anna-Elisabeth Kapuhs
Bertramstraße 1
06110 Halle
Tel.: 0345 290 65 10

Heike Artus
Köthener Straße 13
06118 Halle
Tel.: 0345 521 19 45

Waltraud Mittenentzwei
Südstraße 61
06110 Halle
Tel.: 0345 202 87 32

Marion Schroeder
Kröllwitzer Straße 35
06120 Halle
Tel.: 0345 388 07 15

Dr. Cordula Worch
Ernst-Hermann-Meyer Str. 58
06124 Halle
Tel.: 0345 472 25 50

Cornelia Rickers
G.-Herzberg -Str. 14
06110 Halle
Tel.: 0345 120 03 36

Sabine Lehmann
Am Tulpenbrunnen 3
06122 Halle
Tel.: 0345 805 66 83

Dr. Heidemarie Ullrich
Falladaweg 10
06126 Halle
Tel.: 0345 687 10 19

Dr. Gabriele Tiboldi
Am Steintor 6
06112 Halle
Tel.: 0345 283 57 15

Gudrun Dreller
Wilhelm-v.- Klewitz-Str. 11
06132 Halle
Tel.: 0345 774 83 13

Dorothi Zeißler
Diesterwegstraße 39
06128 Halle
Tel.: 0345 478 67 65

Dr. Simone Trautmann
Unstrutstraße 3
06122 Halle
Tel.: 0345 804 56 50

Renate Giese
Wilhelm-v.-Klewitz-Str. 11
06122 Halle
Tel.: 0345 774 83 11

Corry Aspe
Wilhelm-v.-Klewitz-Str. 11
06132 Halle
Tel.: 0345 774 82 56

Dr. Evelyn Seifert
Neustädter Passage 1
06122 Halle
Tel.: 0345 806 04 08

Dr. Marina Glasse
Wilhelm-v.-Klewitz-Str. 11
06132 Halle
Tel.: 0345 776 34 28

Saskia Adolphi
Ernst-Hermann-Meyer Str. 58
06124 Halle
Tel.: 0345 472 25 50

Dr.Detlef Wend
Reilstraße 129 a
06114 Halle
Tel.: 0345 529 42 18

Nguuồn: http//www.kvsa.de

Birgit Neumeister
Ernst-Hermann-Meyer Str. 58
06124 Halle
Tel.: 0345 472 25 50

Chú ý về quyển hướng dẫn sức khỏe::
Rất nhiều các thông tin khác về các cơ sở tư vấn, các chủ ñề quảng bá mới,
về việc ñiều trị trẻ nhỏ, về các bệnh dễ lây lan và về sức khỏe phụ nữ các
bạn có thể tìm thấy trong quyển hướng dẫn sức khoẻ ña vǎn hóa dành
cho người Halle.
Quyển này chứa ñựng danh sách về các bác sỹ hành nghề tại Halle và có
cả thông tin là ngoại ngữ nào người ta có thể nói trong phòng khám. Quyển
sách tiếng ðức, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga các bạn có thể nhận
ñược từ nhân viên ñặc trách thành phố Halle về nhập cư và hòa nhập, bà
Schneutzer. Các bạn cũng có thể download từ trên mạng các phiên bản
bằng ngoại ngữ nêu trên và cả bằng tiếng Việt theo ñịa chỉ
www.integration.halle.de/ Downloads-Information hoặc theo ñịa chỉ www.jwfrohe-zukunft.de.
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Stadt Halle(Saale), Gesundheitsamt
Ressort Kinder- Jugendgesundheitsdienst
Frau Dr. med. Herrmann – 0345-6902683

Tại sao có câu hỏi về „Môi trường gia ñình/ Familiäres Umfeld“?
Giữa tình trạng gia ñình và sức khỏe trẻ em có một mối quan hệ mật thiết. Câu trả lời của
các Ngài sẽ có tác dụng lớn trong việc ñưa ra những biện pháp khuyến khích/giúp ñỡ
hữu hiệu nhất phù hợp với ñiều kiện cụ thể của từng cháu.
ðiều gì sẽ xảy ra ñối với những thông tin ñã thu ñược?
Cho việc thu lượm, chế biến và sử dụng những dữ kiện cá nhân người ta phải áp dụng
các qui ñịnh của Luật bảo vệ các dữ kiện cá nhân của công dân ( DSG-LSA ) cũng như
những qui ñịnh về nghĩa vụ của bác sĩ trong việc giữ kín thông tin. Những thông tin ñã thu
ñược chỉ ñược bác sĩ khám sức khỏe sử dụng vào việc ñánh giá tình trạng sức khỏe, lưu
giữ trong hồ sơ và phục vụ mục ñích báo cáo y tế dưới dạng không nêu danh tính của
tiểu bang Sachsen-Anhalt.
Cuối cùng tôi muốn ñề nghị các bậc phụ huynh một lần nữa là:
Hãy mang theo ñến buổi khám sức khỏe trước lúc khai giảng danh mục câu hỏi ñã ñược
trả lời trước, chứng nhận tiêm phòng (Impfausweis) và quyển sổ khám bệnh màu vàng và
nếu có thì cả kính của cháu bé . Việc mang theo chứng nhận tiêm phòng là bắt buộc bởi
vì khi nhận vào lớp ñầu tiên của trường phổ thông thì Sở y tế và người bác sĩ ñược ủy
quyền phải có trách nhiệm xác ñịnh qui chế tiêm phòng (IfSG §34 mục 11).
Xin gửi lời chào trân trọng
Thay mặt

Dr. med. Ch. Herrmann
FA für Kinderheilkunde
------------------------------------------------------------Schulärztin / Schularzt
Tôi ñồng ý cho bộ phận bác sĩ thanh, thiếu niên của sở y tế ñược sử dụng những dữ
kiện cá nhân trên ñây ñược thu thập khi khám sức khỏe trước khi khai giảng của con
tôi.
Những dữ kiện cá nhân này chỉ ñược bộ phận bác sĩ thanh, thiếu niên của sở y tế sử
dụng không nêu danh tính vào mục ñích báo cáo y tế.
Tôi biết là mình trong tương lai có thể rút lại lời ñồng ý này bất cứ lúc nào. Ngoài ra tôi
cũng biết rằng là có thể khai thêm về những dữ kiện về xã hội trong buổi nói chuyện với
bác sĩ.

Thư gửi phụ huynh và các câu hỏi cho việc khám sức khỏe trước lúc khai giảng
Fragebogen zur EINSCHULUNGSUNTERSUCHUNG - Vietnamesisch
Kính thưa các bậc phụ huynh/ người có trách nhiệm nuôi dưỡng,
Con Ngài trong nǎm tới sẽ có nghĩa vụ ñi học. Luật trường học của tiểu bang SachsenAnhalt ngày 01.08.2005 ñã ñề ra việc khám sức khỏe bắt buộc cho các cháu ñến ñộ tuổi
ñi học (SchulG LSA §37 mục 2, GDG-LSA §9 mục 2). Những cơ sở pháp lí khác cho việc
khám trước lúc khai giảng là luật bảo vệ dữ kiện ( Luật bảo vệ các dữ kiện cá nhân của
công dân ngày 12.03.1992/ DSG-LSA §9 mục 1), luật công việc sức khỏe của tiểu bang
Sachsen-Anhalt ngày 21.11.1997 (GDG §23 mục 1) cũng như luật phòng chống dịch
bệnh (IfSG §34 mục 11).
Khi khám thì người ta làm gì?
Khi khám thì bác sĩ của sở y tế sẽ kiểm tra xem con các Ngài có phát triển phù hợp với
ñộ tuổi của mình hay không. Ngoài ra thì người bác sĩ ñó còn có nghĩa vụ tư vấn cho các
bậc phụ huynh và trường học trong những câu hỏi về sự phát triển về sức khỏe cũng như
những khả nǎng khuyến khích cần thiết cho các cháu.
Việc khám sức khỏe diễn ra như thế nào?
Việc khám sức khỏe diễn ra dưới sự có mặt của phụ huynh. Người ta sẽ kiểm tra tình
trạng sức khỏe và sự trưởng thành về các mặt thể xác, tâm sinh lí, xã hội cũng như các
khả nǎng nhận biết (nghe, nhìn). Khi các hạn chế nào ñó ñược phát hiện ra thì người ta
sẽ ñưa ra lời khuyên cho việ ñiều trị tiếp theo hoặc các biện pháp khuyến khích và giúp
ñỡ.
Khi khám sức khỏe thì người ta cần những gì?
ðể chuẩn bị cho việc khám sức khỏe thì các Ngài sẽ nhận ñược danh mục các câu hỏi có
kèm theo ñây với ñề nghị mang theo chứng nhận tiêm phòng (Impfausweis) và quyển sổ
khám bệnh của cháu. Những chi tiết ở mục số 5 „Môi trường gia ñình/ Familiäres Umfeld“
có thể xác ñịnh và khai trong cuộc nói chuyện với bác sĩ khám sức khỏe.
Danh mục các câu hỏi kèm theo có mục ñích gì?
Tất cả các câu trả lời trong danh mục các câu hỏi ñều có tính chất tự nguyện và có mục
ñích ñể biêt trước ñược tình trạng sức khỏe và tình trạng phát triển riêng của từng cháu
và qua ñó có thể ñánh giá một cách sát sao hơn. Khi các Ngài ñã từng tự ñi khám sức
khỏe cho bản thân mình rồi thì các Ngài có thể thấy là mọi việc cũng diễn ra tương tự
như vậy. Nếu những câu hỏi ñó không ñược trả lời thì con các Ngài cũng không hề bị
chịu thiệt thòi nào cả.

.
ðịa ñiểm /Ngày
--------------------------------------------------------------------------------------------Chữ kí của bố mẹ/ người nuôi dưỡng

Termin:

Ort: Helmeweg 2

Họ của cháu bé: ………………………….Tên..:………………........................................
Ngày sinh: ……………………………. Quốc tịch ……………………………………….…
ðịa chỉ: ……………………………………………………………………………………….
Trường phổ thông : ………………………………………………………………………..
Tên của bố mẹ / Người nuôi dưỡng: ………………………………………………………
ðiện thoại:
1.

………………………………………………………….

Quá trình mang thai và sinh nở:

Người mẹ bị bệnh khi mang thai:
O không
O có
Nếu có thì bệnh gì?
…………………………………………………………………………………………………
Trọng lượng khi sinh: ……………………………..g
O Sinh bình thường
O Sinh sớm
O Sinh ñôi,ba …
O Những khó khǎn khi sinh nở (ví dụ: mổ, hút, phải dùng kìm)
2.

Sự phát triển của trẻ

Rǎng ñầu tiên
O khoảng tháng 6. – 8
Học ñi
O khoảng tháng 12
Học nói
O khoảng tháng 16. – 24.
Không dùng tã ñêm/ngàyO khoảng nǎm 3.- 4
Khó khǎn:
3.

O muộn hơn
O muộn hơn
O muộn hơn
O muộn hơn

O Viêm tai giữa
O Bệnh: Xương, Xương sống,
Hông, Chân
O Viêm thận, ñường tiết niệu
O Các bệnh về ñường hô hấp
O Các bệnh liên quan tới khớp

Các bệnh khác / Bệnh gì?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4.

Các ñặc ñiểm khác về sức khỏe:

O Hay bị cảm lạnh
O Thường mở mồm khi ngủ
O Ngứa
O Dị ứng
O Khó thở và viêm họng mãn tính
O Các bệnh về tim mạch
O Các bệnh liên quan ñến xương hông

O Sprachtherapie
O Ergotherapie

O Bệnh thận
O Diabetes (Bệnh ñường)
O Bệnh lên cơn
O Triệu chứng bất thường khi giao tiếp
O các bệnh khác/ bệnh gì ?
……………………………………….
……………………………………….

O Frühförderung
O Physiotherapie

O Cháu bé có dùng thuốc thường xuyên không (nếu có, thuốc gì?
……………………………………………………………………….
O ðã nằm viện chưa (nếu có, viện nào?
………………………………………………………………………)
O Tai nạn (nếu có, tai nạn gì?
………………………………………………………………………)
O Da bi mo lon nao chua (neu co,nhu the nao? )
………………………………………………………………………)
Con Ngài hiện có triệu chứng gì không tốt kgông?
O ðau ñầu
O ðau khớp
O ðau bụng
khi ñi lại
O Khó ngủ
Các vấn ñề khác về sức khỏe liên quan tới việc nhập học mà các Ngài muốn ñề cập
ñến:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5.

Môi trường gia ñình

Cháu bé có ñi nhà trẻ không?

Các bênh trước ñây

O Vàng da khi mới sinh
O Viêm gan A (vàng da
lây)
O Lên sởi
O Ho gà
O Viêm màng não
O Co giật

ðã và ñang ñiều trị ở dạng nào:

O có

O không

Số lượng anh chị em: …………………
Tuổi của anh chị em: ………………….
Cháu bé sống thường xuyên bên:
O bố mẹ
O mẹ
O bố
Ở nhà có người hút thuốc không?
O có
O không
O không khai
Hiện tại mẹ có ñi làm không:
O cả ngày
Hiện tại bố có ñi làm không:
O cả ngày
Trình ñộ học vấn của mẹ

O có
O không
O làm ngắn giờ
O có
O không
O làm ngắn giờ
O9
O 10
O Abitur

Trình ñộ học vấn của bố:

O9

ðịa ñiểm /Ngày

Chữ kí của người nuôi dưỡng

………………………….

…………………………………………………….

O 10

O Abitur
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Hộ sinh gia ñình ở Halle (Saale)
Familienhebammen in Halle (Saale)-Vietnamesisch
ðối với nhiều người thì việc sinh con là hạnh phúc, niềm vui và là một
giấc mơ trọn vẹn. Nhưng cũng có nhiều người phụ nữ mang thai,
những cặp vợ chồng, những gia ñình còn có nhiều khó khǎn, bức
xúc. Giúp ñỡ cho họ là mục tiêu của các nữ hộ sinh gia ñình.
Từ nǎm 2004 ñã có 4 nữ hộ sinh gia ñình ở thành phố Halle (Saale).
Họ là những người phụ nữ có trình ñộ chuyên môn và ñang cùng làm
việc cho dự án „hộ sinh gia ñình ở Sachsen-Anhalt“ của Bộ y tế
Sachsen-Anhalt. Nhiệm vụ của họ bắt ñầu từ việc chǎm sóc và tư
vấn cho phụ nữ mang thai cho ñến vệc giúp ñỡ phụ nữ và gia ñình
tại nhà cho ñến tận khi trẻ sơ sinh tròn một tuổi.
Hộ sinh gia ñình có nghĩa vụ phải giữ kín những thông tin mà mình
có qua công việc. Họ ñược tham gia vào các mạng lưới của tất cả
các bộ phận giúp ñỡ bà mẹ, trẻ em và gia ñình.
Hộ sinh gia ñình muốn
- ñộng viên cổ vũ phụ nữ và gia ñình ñể họ có thể tự giải
quyết các công việc trong gia ñình mình
- thắt chặt mối quan hệ giữa mẹ và con
- phát hiện kịp thời những hạn chế trong quá trình phát triển
và những biểu hiện không tốt về sức khỏe của trẻ em và
ñưa ra phương hướng giải quyết
- Ủng hộ việc cho bú và nuôi dưỡng trẻ em trong nǎm ñầu
tiên
- ðưa ra kế hoạch giúp ñỡ cho những vấn ñề về tài chính,
tâm lí xã hội và sức khỏe.
Hộ sinh gia ñình ñi ñến ñâu?
Họ ñến các gia ñình có nhiều vấn ñề khác nhau trong cuộc sống
hàng ngày. Ví dụ như:
- Phụ nữ mang thai / các bà mẹ còn ở ñộ tuổi thanh niên
- Phụ nữ có trình ñộ học vấn thấp
- Phụ nữ không biết chữ

-

Thất nghiệp, khó khǎn về tà chính, nghèo khó
ðiều kiện ở khó khǎn
Phụ nữ ngoại quốc, cơ chế lưu trú chưa rõ ràng
Phụ nữ bị bệnh tâm thần
Phụ nữ có bệnh kinh niên và nghiện hút
Mang thai một cách không mong muốn
Mang thai liên tiếp
Quan hệ mẹ con không bình thường
Hạn chế trong việc giải quyết các công việc thường ngày
Quá sức, bất lực, sao nhãng trong cuộc sống
Phải chịu ñựng bạo lực trong gia ñình, bạo lực trong tình
dục
Phụ nữ trong môi trường phạm tôị

Ai trả tiền cho hộ sinh gia ñình?
Hộ sinh gia ñình ñược hãng bảo hiểm y tế trả tiền từ khi có mối quan
hệ ñầu tiên với người có thai cho ñến khoảng tuần thứ 8 sau khi
ngườ ñó ñẻ. Thời gian chǎm sóc sau ñó cho ñến sinh nhật lần ñầu
tiên của trẻ sẽ ñược bộ xã hộ và y tế của tiểu bang Sachsen-Anhalt
tài trợ.
Liên hệ có thể thông qua:
- trực tiếp qua người phụ nữ cần giúp ñỡ
- những người trong gia ñình họ
- các hộ sinh khác
- bệnh viện
- bác sỹ phụ khoa hoặc nhi khoa
- cán bộ xã hội, các cơ sở tư vấn
- Sở thanh niên hoặc xã hội
Liên hệ với hộ sinh gia ñình
Chluppka, Petra
Friedrich, Yvonne
Morche, Anette
Nitschke, Manuela

Tel.: 0345 68 65 627
Tel.: 0345 54 83 688
Tel.: 0345 55 73 009
Tel.: 0177 44 90 471

Giấy khai sinh/ chứng nhận của Standesamt cho Erziehungsgeld, Kindergeld,
Krankenkasse
Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Bürgerservice
Ressort Standesamt
Marktplatz
06100 Halle
Tel.: 0345 221 46 23
Fax.: 0345 221 45 81

Öffnungszeiten:
Montag
Dienstag
Donnerstag

9.00 – 12.00 Uhr
9.00 – 12.00 Uhr u.
13.00 – 18.00 Uhr
9.00 – 12.00 Uhr u.
13.00 – 15.00 Uhr

ðặt ñơn xin Kindergeld
Familienkasse Halle (Saale)
Öffnungszeiten:
Schopenhauerstraße 2
täglich
7.30 – 12.00 Uhr
06114 Halle (Saale)
Donnerstag
7.30 – 18.00 Uhr
Fax: 0345/52 49 73 28
E-Mail: Familienkasse-Halle@arbeitsagentur.de
ðặt ñơn xin Erziehungsgeld/Elterngeld
Landesverwaltungsamt
Referat: Erziehungsgeld
Dienstgebäude Halle
Maxim-Gorki-Staße 7
06114 Halle
Tel.:0345 52 76 0
E-Mail. posths@vwa.sachsen-anhalt.de

Öffnungszeiten:
Montag bis
9.00 – 12.00 u.
Donnerstag
13.00 – 15.30 Uhr
Freitag

9.00 – 13.00 Uhr

Thông tin/ ðǎng kí nhà trẻ
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen
Am Stadion 5
06122 Halle (Saale)
Tel.: 0345 221 22 34

Öffnungszeiten:
Dienstag
8.30 – 12.00 Uhr u.
13.00 – 18.00
Donnerstag
8.00 – 12.00 Uhr

Các câu hỏi khác/ Môi giới
Stadt Halle(Saale)
Gesundheitsamt; Frau Dr. med. C.Gröger
Helmeweg 2; 06122 Halle
Tel.: 0345 690 26 83
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FamilienPass Sachsen-Anhalt (Auszug – Vietnamesisch)
Thẻ gia ñình/FamilienPass Sachsen-Anhalt
Hãy thưởng thức Sachsen-Anhaltvới giá rẻ thông qua FamilienPass
Với thẻ gia ñình các Ngài sẽ ñược giảm giá cho tất cả số người ñược ghi trong
FamilienPass khi sử dụng dịch vụ của tất cả những cơ sở tại Sachsen-Anhalt tham gia vào
chương trình này. Số lượng các cơ sở tham gia thường xuyên ñược mở rộng và các Ngài
có thể nhận ra các cơ sở này qua những dấu hiệu tại FamilienPass:
Thông tin về những cơ sở tham gia vào chương trình FamilienPass và những dịch vụ của họ
các Ngài có thể nhận ñược qua số ñiện thoại: (0391)532 10 00 hoặc trên Internet tại ñịa chỉ
www.familienpass-sachsen-anhalt.de
Ở ñó các Ngài sẽ nhận ñược một danh sách ñầy ñủ về các cơ sở ở Sachsen-Anhalt tham
gia vào chương trình này và các dịch vụ của họ.
Trong nǎm 2005 thì thẻ FalmilienPass ñã ñược phát miễn phí.
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Vietnamesisch
Với tờ Gutschein này các Ngài sẽ nhận ñược thẻ Familien-plus-Karte ngay tại bệnh viện
này. ðề nghị các Ngài hãy hỏi nhân viên của bệnh viện.
Quà tặng của chúng tôi cho Ngài và con của Ngài:
Sử dụng miễn phí xe và tàu trong sáu tháng.
HAVAG
Die Stadtlinie
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