
الدليُل الصحُي
 لالجئني يف دائرة مدينة فيشتا



 

 يحتوي الدليل الصحي عىل معلومات حديثة عن النظام الصحي ف أملانيا، حيت يتناول بالرشح موضوعات

مهمة تتعلق بالتأمني الصحي وزيارة الطبيب والفحوصات الوقائية والترصف يف حاالت الطواريء.

 وال يّدعي الدليل الكامَل. ومن أجل تيسري عملية القراءة يتخىل الدليل عن استخدام لغة تخاطب الجنسني - ما مل

ميكن غري هذا.

إصدار 01/2020
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التأمني الصحي

 جب االنضامم يف أملانيا إىل التأمني الصحي لدى إحدى رشكات التأمني الصحي. ولكل إنسان الحق يف اختيار صندوق التأمني

  الصحي. لكن من يعمل يحصل بشكل عام عىل التأمني الصحي لدى إحدى رشكات التأمني الصحي القانون. وتتحدد قيمة

املبالغ واجبة الدفع حسب األجر الذي يحصل عليه من العمل واملشاركة العامة التي يحددها صندوق التأمني الصحي لك.

ومن يحصل عىل مساعدات من مكتب العمل/وكالة العمل فإنه يسرتد التكاليف الناجمة.

طالب اللجوء

 إن كنت تطلب اللجوء في ألمانيا فإنك ال تخضع للتأمين الصحي من حيث المبدأ. لكن عند دخولك إلى ألمانيا

تتلقى من حيث المبدأ الرعاية الطبية األولية.

اإلقامة لمدة شهر تقريبًا في ألمانيا:

 من أجل تلقي العالج في حالة الطواريء لدى طبيب يجب عليك الحصول على استمارة عالج من مكتب الشؤون

االجتماعية.

اإلقامة ملدة تزيد عن شهراً يف أملانيا:

 تحصل عىل بطاقة صحية إلكرتونية من رشكة التأمني الصحي القانون. وتحصل من خاللها عىل الخدمات نفسها

 التي يتلقاها املُؤمن عليه من الرشكة. )االستثناء: إذا ترصفت خالل فرتة اإلقامة بشكل مخالف للقانون فلن تستمر

يف الحصول إال عىل الرعاية الصحية يف حالة الطواريء(.

 ولن ينجم عن هذا أي تكاليف بالنسبة لك. ويتحمل مكتب الشؤون االجتماعية المختص/ المصلحة التابعة

للوالية التكاليف الناجمة.

بعد االعرتاف بك كطالب لجوء / الجيء يجب عليك االنضامم بنفسك لرشكة تأمني صحي ودفع قيمة

االشرتاك املُستحقة. ويلتزم بهذا أيًضا املهاجرون واملهاجرون القادمون من االتحاد األوريب إىل

أملانيا.



البطاقة الصحية اإللكرتونية

 ويحصل جيمع املُؤمن عليهم عىل بطاقة صحية، حيث تحتوي عىل البيانات الشخصية للشخص املعني. كام ميكن تخزين

معلومات عن صحتك بالبطاقة. ويجب حفظ البطاقة الصحية والتعامل معها بعناية واالستعداد لتقدميها دامئًا إذا لزم األمر.

منوذج لبطاقة صحية إلكرتونية:

الجهة األمامية الجهة الخلفية
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يارة اُلطبيُب ُزُ

ميكنك اختيار طبيبك بُحرية. وبعد مرور ربع عام ميكنك تغيري الطبيب. ويُنصح بأن يكون لديك طبيب أرسة ثابت

انظر دليل العائالت - الصفحة رقم 16 ويضُع طبيب األرسة التشخيص األويل للحالة. فهو يتعرف عىل تاريخك.(

املريض وميكنه عند الرضورية أن يقوم بتحويلك إىُل طُبيب ُمتخصص.

ليوحتلاُب ةدافإُل جذومن:

عليك باالتفاق عىل موعد قبل زيارة الطبيب. وال تنَس إلغاء املوعد إن مل تتمكن من الذهاب يف املوعد.

إن كنت تعان من إصابات يف العني، فُعليك الذهاب مبارشة إىل طبيب اُلرمد (العيون(.

وعند وجود آالم ُف اأُلسنان تُوجه مبارشة إىل طبيب اأُلسنان.

 يتلقى اأُلطفال اُلعالج الالزم لدى طبيب اأُلطفال.

إن لُم تُتمكن ُمن اُلوصول إىُل طُبيب اأُلرسة ُخارج أُوقات امُلقابالت اُل مقررة ُفيمكنك اُلتوجه لُلحصول ُعىُل

خدمة اُلطواريء لُطبيب اأُلرسة. ُرقم اُلهاتف:ُ 116117

يجب ُعدم اُلخلط بُينه ُوبني ُرقم اإُلسعاف (ُ 112 ) ُف ُحالة ُوجود ُخطر ُعىل ُحياة اإُلنسان!
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املستشفى

ولن تتلقى يف هذه الحالة العالج يف املستشفى إال إن كان

عالجك عىل يد طبيب األرسة ليس كافيًا. وهنا تحصل

من طبيب األرسة لديك أو الطبيب املُعالج عىل تحويل

لتلقي العالج يف املستشفى.

ال تُتوجه إىُل امُلستشفى بُدون تُحويل إىُل ُف ُحالُة

الطواريء .ُ (انظر تلقي الرعاية ف حالة الطواريء).

وتتحمل رشكة التأمني الصحي الخاصة بك جميع

التكاليف الخاصة بالتواجد يف املستشفى وتلقي العالج

 بها. لكنك تدفع مقابل كل ليلة مساهمة ذاتية منك

قدرها 10

وتدفع ما ال يتجاوز 28 يوًما يف كل عام

تقوميي. أما األطفال والصبيان أقل من 18 عاًما فهم.

معفيون من هذه الرسوم اإلضافية.

كام أن طالبي اللجوء الذين ليس لديهم بعد بطاقة تأمني صحي، لكنهم ميتلكون فقط شهادة عالجية من مكتب

الشؤون االجتامعية، فهم معفيون أيًضا.

هام:

• البطاقة اُلصحية اُلإللكرتونية أُو اُلشهادة اُلعالجية تُُقدم دامئًا عند كل زيارة للطبيب أو طبيب األسنان

أو يف املستشفى

• بطاقة اُلتحويل إىُل الطبيب املتخصص يجب إحضارها معك دامئًا

• دفرت اأُلم اُلحامل يُجب إحضاره دامئا معك عند الحمل

• دفرت اُلتطعيامت ُوالرعاية اُلوقائية يُجب إحضاره دامئا معك عند زيارة طبيب األطفال

يورو.
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اإلجازة امُلرضية

إن كنت موظًفا وتعرضت للمرض فيمكنك عدم العمل. لكن يجب عليك إبالغ محل عملك والتوجه إىل طبيب

األرسة. ويف هذه الحالة تحتاج إىل شهادة ُعدم اُلقدرة ُعىل اُلعمل ُمن طُبيب اأُلرسة. ويجب تسليم هذه الشهادة إىل

كل من محل عملك وإىل رشكة التأمني الصحي لديك.

منوذج لُشهادة ُعدم اُلقدرة ُعىل اُلعمل:
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األدوية ُوالصيدليات

توجد األدوية يف الصيدليات. وال ميكنك الحصول عىل الكثري من األدوية إال بوصفة من طبيب. وتُسمى هذه

األدوية أدوية تستلزم الوصف من الطبيب. ويكتُب

الطبيب وصفة )وصفة حمراء(.

ت سل م اُلوصفة إىُل اُلصيدلية ُوتحصل بُها ُعىل اأُلدوية.

وبالنسبة لألدوية اُلتي تُستلزم اُلوصف ُمن اُلطبيب

يجب عىل صاحبها دفع مبلغ مستحق من مثنها. ُويبلُغ

هذا امُلبلغ ُعىل اأُلقُل 5 يُورو ُوعىل اأُلكرثُ 10 يُورو.

وبشكل إجاميل ال يزيد مثن املشاركة الذاتية لك يف سعر

الدواء عن سعر الدواء نفسه.

 أما األطفال والصبيان أقل من 18 عاًما فهم معفيون

هذه الرسوم اإلضافية من.

 كام أن السيدان الحوامل معفيات من هذه الرسوم

إن كن يتلقني هذا العالج بسبب آالم تتعلق بالحمل أو يف إطار

كام أن طالبي اللجوء الذين ليس لديهم بعد بطاقة تأمني صحي، لكنهم ميتلكون فقط شهادة عالجية من مكتب

الشؤون االجتامعية، فال يدفعون هذه الرسوم أيًضا.

وهناك بعض األدوية التي ال يتحمل صندوق التأمني الصحي تكاليفها. لكن إن كان طبيبك يعتربها رضورية بالرغم

من هذا فإنه يكتب وصفة ُخاصة ُزرقاء. ُويجب ُعليك ُدفع ُثن ُهذا اُلدواء.

الوالدة.
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وصفة خاصة )الوصفة الزرقاء(*

أدوية ال تخضع لوصفة طبية )الوصفة الخرضاء(

الصيدليات

تتوفر لدى الصيدليات بُجانب مواعيد العمل املُعتادة خدمة اُلطواريء لُياًل ُوف نُهاية اأُلسبوع ُوأياُم

الع طالت. وملعرفة الصيدلية التي تتوفر لديها خدمة الطواريء يجب مراجعة الصحف املحلية واملنشورات

املوجودة عىل أبواب الصيدليات )انظر دليل العائالت ملعلومات الصيدليات - الصفحة

وصفة الخزينة )الوصفة الحمراء(

Deutscher Gemeindeverlag GmbH, 70549 Stuttgart :شتوتجرت

MUSTER

أما الوصفة اُلخرضاء فُيحصل عليها اإلنسان للحصول عىل األدوية غري املرتبطة بوصفة طبية عند وجود توصية

من الطبيب بها. والهدف منها هو لفت انتهباه املريض وكذلك منحه املعلومات التفصيلية.

يجب ُعليك أُن تُدفع بُنفسك ُثن اأُلدوية امُلوصوفة ُف اُلوصفات اُلطبية اُلخاصة (ُالوصفة اُلزرقاء) ُوغريُ

الخاضعة لُوصفة طُبية (ُالوصفة اُلخرضاء).

يف وقت خدمة الطواريء )بني الساعة 20:00 مساء و 06:00 صباًحا( أنت معفي من تكاليف الوصفة الطبية التي

أعدتها خدمة الطواريء، لكنك تظل ُملزًما بالرسوم العامة للوصفة الطبية. فإن حصلت يف هذه األوقات عىل أدوية

دون وصفة طبية فإنه يصبح من الواجب عليك دفع رسوم قدرها 2,50 يورو.

منوذج:

.(16
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الفحوصات اُلوقائية

حتى إن كنت تشعر أن حالتك الصحية عىل ما يرام، يُنصح بخضوعك بانتظام لُلفحوصات الوقائية. والفحوصات

الوقائية التي ينصح بها الطبيب هي مجانية. ويتحمل صندوق التأمني الصحي تكلفتها.

طبيب اأُلسنان
يُوىص بأن يذهب البالغون ملرة واحدة عىل

األقل يف العام، واألطفال الذين ترتاوح

أعامرهم بني 6 و 17 عاًما مرتني كل عام إىل

طبيب األسنان - حتى إن مل تكن لديهم

شكاوى.

كام تشكل نظافة األسنان أهمية مثل زيارة

طبيب األسنان بشكل منتظم، خاصة تنظيف

األسنان بانتظام. ويقدم لك طبيب األسنان لديك

الطريقة الصحيحة للعناية باألسنان.

طبيب اُلنساء
يُنصح بأن تتوجه السيدات مرتني يف العام إىل طبيب النساء الذي تختاره من أجل عمل فحوصات وقائية.
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 منوذج: دفرت األم الحامل )املصدر: اللجنة االتحادية

املشرتكة(

الرعاية اُلوقائية لُلحوامل
يُوىص بأن تذهب السيدات الحوامل إىل طبيب النساء بشكل منتظم من بداية فرتة

الحمل. وهناك تحصل الحامل عىل دفرت ُمتابعة اُلحمل اُلذي يُحتوي ُعىل ُجميُع

 البيانات امُلهمة امُلرتبطة بُالحمل.

التكاليف املرتبطة بوسائل منع الحمل التي يصفها الطبيب )اللولب، الَحلََقة

املَْهِبلِيَّة، الصق منع الحمل، الحبوب,

الطُْعٌم الُهرْموِنّ، حقنة الشهور الثالثة، تعقيم السيدات والرجال( فيمكن تحمل

 تكاليفها بالنسبة لألشخاص الذين يحصلون عىل مساعدات وفق الباب الثان منأو

قانون الشؤون االجتامعية ) SGB ( الفصل السابع من قانون الشؤون

االجتامعية ) SGB ( أو قانون إعانات طالبي اللجوء )AsylbLG(. تتوفر

املعلومات والطلبات يف مكاتب االستشارة لدى مؤسسة دياكون وجمعية

donum vitae )انظر مكاتب االستشارة للسيدات الحوامل(.

إثبات الحمل )عادة( األسبوع 4 حتى 8

األسبوع 9 حتى 12       الفحص األول باملوجات فوق الصوتية

الفحوصات الوقائية للحمل:

الكشف عن رضبات قلب الجنني

األسبوع 13 حتى6 1

الفحص الثان باملوجات فوق الصوتية:“الفحص الكبري باملوجات فوق .

الصوتية“ مع فحص األعضاء وحجمها

األسبوع 19 حتى 22

األسبوع الفحوصات الوقائية للحمل 23 حتى5 2

الفحوصات الوقائية للحمل فحص سكر الدم لدى الحوامل مع اختبار لنسبة

السكر يف الدم )“اختبار نسبة السكر(

األسبوع 26 حتى8 2

الفحص الثالث باملوجات فوق الصوتية: باإلضافة إىل الفحوصات .

تُجرى اآلن فحوصات عن رضبات قلب الجنني وآالم الوالدة

األسبوع 29 حتى2 3

وبداية من هذه الفرتة تُجرى الفحوصات كل 14 يوًما.

الفحوصات الوقائية للحوامل مع فحص رضبات قلب الجنني وآالم الوالدة. األسبوع 38 حتى 63 األسبوع 39 حتى2 4

1.

2.

3.
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طبيب اأُلطفال
عند والدة طفل تحصلون عىل دفرت فحوصات لألطفال. ويحتوي الدفرت عىل جميع

الفحوصات الوقائية حتى إمتام الشهر 64 من العمر.

(U فحوصاُت) الفحوصات اُلكشف امُلبكر 

)J الفحوصات الوقائية للصبيان )فحوصات

هناك فحوصات صحية وقائية ُمقررة للصبيان الذين ترتاوح أعامرهم بني 13 و

.)J عاًما )فحوصات 

ومن املهم أن تذهب مع أطفالك إلجراء الفحوصات الوقائية. فمن خاللها ميكن التعرف بشكل مبكر عىل املشاكل

الصحية املحتملة.

الفحص اُلصحي
بداية من عمر 35 عاُما ميكنك الخضوع للفحص الصحي كل عامني اثنني عن طريق طبيب األرسة لديك.

الكشف امُلبكر ُعن اُلرسطان
يقدم لك طبيب األرسة املعلومات عن فحوصات الكشف املبكر التي ميكنك الخضوع لها. والكثري من أنواع الرسطان.

قابلة للشفاء يف الوقت الحايل. لكن ينبغي التعرف عليها ومعالجتها مبكرًا.

منوذج: دفرت فحص األطفا

لفحوصات األولية حتى فحوصات الشباب

موي لا .14 الشهر .8 الشهر .4

الشهر .36الشهر .27الشهر .14الشهر .8

الشهر .50 الشهر .66 ةن س.8 ةن س.11

فحوصات الشباب

U1 U2 U3 U4

U5U6U7U7a

U8 U9 U10 U11

14
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التطعيامت

تقي التطعيامت الناس بشكل فاعل من األمراض. فعندما يتم تلقيح الكثري من الناس ضد األمراض املُعدية، ال

ميكن انتشار األمراض املعدية بني املواطنني. يُقدم لُك طُبيب اأُلرسة امُلعلومات اُلخاصة ُبواعيد اُلتطعيامُت

املحددة.

 ورمبا يكون لديك دفرت تطعيامت ميكن أن تقرأ فيه التطعيامت التي حصلت

عليها من قبل. فإن مل يكن لديك دفرت

 التطعيامت فإنك تحصل عليه بعد حصولك عىل تطعيم من طبيب األرسة

لديك.

Deutscher Gemeindeverlag GmbH, 

70549 Stuttgart :شتوتجرت
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الرعاية ُف ُحاالت اُلطواريء

يف حاالت الطواريء الطبية تحصل من املستشفيات دامئًا عىل الرعاية الصحية الالزمة يف حالة الطواريء.

وحالة الطواريء هي كل مرض أُو إُصابة تُكون ُسيئة بُالقدر اُلذي يُستدعي ُمعالجتها اُلطبية ُفوًرا ُدون تُأخري.

ويف الحاالت التي تعتربها خطًرا ُعىل اُلحياة ُعليك باالتصال بسيارة اإلسعاف فوًرا. ويف حالة الطواريء تطلب

 املساعدة عرب االتصال بالرقُم 112.

 ف حالة التسمم ُقم فوًرا باالتصال برقم اُلطواريء ُف ُحالة اُلتسمُم 055119240 ُ!

ويف الطرق اُلرسيعة تُجُد هواتف اُلطواريء بُاللون اُلربتقايل. وتوصلك هذه الهواتف بإدارة اإلنقاذ مبارشة. وال

تختار أي رقم لالتصال، لكنك تضغط عىل ذراع. ويوجد عىل ذراع عامود الطواريء املكان عىل وجه التحديد.

ال تُنهي امُلكاملة اُلهاتفية إُال بُعد تُوضيح ُجميع اأُلسئلة امُلهمة امُلتعلقة بُنوع ُحالة اُلطواريء!

ومن امُلهم ُذكر امُلعلومات اُلتالية:

• ماذا ُحدث؟

• أين ُحدث هذا؟

• كم ُعدد امُلصابني/املرىض؟

• ما ُهي اإُلصابات/األمراض املوجودة؟

• انتظر تُلقي استفسارات!
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مراكز ااُلستشارة ُف ُدائرة ُفيشتا

رعاية اأُلطفال -ُ ُمكاتب اُلعائالت
تتواجد مكاتب العائالت يف جميع األماكن بالدائرة. وهي تقدم لكم املساعدة يف البحث عن أماكن رعاية األطفال

واالستشارة للعائالت. وميكن الوصول إليها عرب املدن والبلديات املختصة.

www.lkvec-fww.betreuungsportal.net:كام يوفر الدليل اُلرقمي لُلعائالت نُظرة عامة عرب الرابط التايل

مكتب ُخدمة ُهجرة اُلشباب
يرافق مكتب خدمة هجرة الشباب شباب املهاجرين حتى بلوغهم من العمر 27 عاًما. وتشمل االستشارة

موضوعات مثل املدرسة والوظيفة واملشاكل داخل األرسة ولدى املصالح الحكومية.

 Kirchplatz 18, 49401 Damme :العنوان

أوقات املقابالت يف فيشتا ولونه وجولدنشتدت

الهاتف: 05491955550

 jmd-vechta@caritas-sozialwerk.de :الربيد اإُلليكرتوين

 www.caritas-sozialwerk.de :املوقع اإُللكرتوين 

خدمة امُلهاجرين
تساعد خدمة االستشارة للمهاجرين املهاجرين الجدد بداية من 27 عاًما عند توجههم إىل املصالح الحكومية أو

وجود أزمات شخصية أو تتوسط لهم لدى الغري لتوفري املساعدة لهم.

بالنسبة ملناطق دامه ودينكالجه وهولدورف ولونه ونوينكريشن فوردن وكذلك شتاينفيلد: اُلعنوان: شارع

 Kirchplatz 18, 49401 Damme

رقم اُلهاتف: 05491955550

Neuer Markt 30, 49377 :العنوان

044418707628 Vechta

املوقع ُعىل اإُلنرتنت

www.caritas-sozialwerk.de
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مكاتب ااُلستشارة لُلحوامل
.تتوفر هنا معلومات عن املساعدات الطبية واملالية وكذلك االستشارة عند وجود مشاكل يف الحمل

مؤسسة ُدياكونيشس ُفريك

Marienstraße 14, 49377 Vechta 04441906910 :الهاتف

www.diakonie-vechta.de: املوقع اإُللكرتوين 

ُف ُفيشتا donum vitae جمعيُة

Falkenrotter Straße 31, 49377 Vechta 04441854670 :الهاتف

www.donumvitae-vechta.de: املوقع اإُللكرتوين

جمعية اُلخدمة ااُلجتامعية لُلسيدات اُلكاثوليك             يُف فُيشتا  

Kronenstraße 5, 49377 Vechta 0444192900 :الهاتف

 www.skf-vechta.de: املوقع اإُللكرتوين

مركز اُلتمريض ُورعاية كُبار اُلسن
يتوفر يف مركز رعاية كبار السن معلومات عن موضوع „السكن والحياة يف الِكرب“ و „املساعدات التطوعية.

كام يقدم مركز التمريض املعلومات عن الخدمات التي يتلقاها املحتاجون للتمريض وذويهم.

Ravensberger Straße 20, 49377 Vechta 044418983000 :هاتف ُرعاية كُبار اُلسن

مركز اُلتمريض: 044418983001

spn@landkreis-vechta.de: الربيد اإُللكرتوين

www.landkreis-vechta.de: املوقع ُعىل اإُلنرتنت

لكل من باكوم، جولدنشتيدت، فيشتا وكذلك فيسبيك:

) SkF (
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االستشارة بُخصوص اإُلدمان
إن الحظت سقوطك أو أحد أقاربك يف فخ اإلدمان )املخدرات، الكحوليات، األقراص املخدرة، آالت لعب القامر،

اإلنرتنت/اإلعالم( ومل تعد تعرف ما تريد فعله فيمكنك الحصول هنا عىل االستشارة للبحث عن حلول والتوسط

لتوفري العالج واالنضامم إىل مجموعات املساعدة الذاتية:

االستشارة بُشأن اإُلدمان يُف ُجمعية اُلخدمة ااُلجتامعية لُلسيدات اُلكاثوليك             يُف فُيشتا

Neuer Markt 30, 49377 Vechta

الهاتف: 044416533

suchtberatung@skm-vechta.de: الربيد اإُلليكرتوين

www.skm-vechta.de: املوقع اإُللكرتوين

االستشارة اُلنفسية
إن كنت أو احد أقاربك بحاجة إىل املساعدة بسبب وجود مرض نفيس فإن مراكز االستشارة هذه تقدم املساعدة:

بالنسبة ملناطق دامه وهولدورف ونوينكريشن فوردن وكذلك شتاينفيلد:

 Gartenstraße 1, 49401 Damme SkF قسم ااُلستشارة اُلنفسية ااُلجتامعية يُف ُجمعيُة 

الهاتف: 0444192900

 info@skf-vechta.de: الربيد اإُلليكرتوين

www.skf-vechta.de: املوقع اإُللكرتوين

لكل من باكوم، دينكالجه جولدنشتيدت، لونه، فيشتا وكذلك فيسبيك:

 Neuer Markt 8, 49377 Vechta :الخدمة اُلنفسية ااُلجتامعية

الهاتف: 044418982231 أو 044418982232 أو 044418982234

2231 @landkreis-vechta.de, 2232 @ landkreis-vechta.de :الربيد اإُلليكرتوين

2234 @ landkreis-vechta.de

www.landkreis-vechta.de: املوقع اإُللكرتوين

أو 

) SkF (
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االستشارة ُف ُحالة اُلعنف اأُل رسي
إن هددك رشيك حياتك )السابق( أو راقبك أو أجربك عىل فعل يشء أو رضبك فيمكنك الحصول هنا فوًرا عىل

املساعدة والدعم:

BISS مركز ااُلستشارة ُوالتدخُل 

 Mühlenstr. 51, 49661 Cloppenburg أوقات املقابالت يف لونه ،

الهاتف: 04471930830

frauenberatung@drk-cloppenburg.de: الربيد اإُلليكرتوين

دار ُحامية اأُلطفال ُوالسيدات يُف فُيشتا

الهاتف: 0444183838

info@skf-vechta.de: الربيد اإُلليكرتوين

مكتب اُلتواصل ُواالستشارُة SELBSTHILFE (املساعدة اُلذاتية)
تعرف هنا مجموعات املساعدة الذاتية املوجودة يف الدائرة وعروض املساعدة التطوعية التي ميكنك االستفادة

منها:

رابطة كُاريتاس اإُلقليمية

Neuer Markt 30, 49377 Vechta

الهاتف: 044418707625 أو 044418707632

kontaktstelle@lcv-oldenburg.de:الربيد اإُلليكرتوين 

www.selbsthilfe-landkreis-vechta.de: املوقع اإُللكرتوين



Ravensberger Straße 20  I  49377 Vechta
www.landkreis-vechta.de 

Neuer Markt 8  I  49377 Vechta
www.gesundheitsregion-vechta.de 

Ravensberger Straße 20  I  49377 Vechta
www.landkreis-vechta.de 

Burgstraße 6  I  49377 Vechta
www.vechta.de 


