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)LION/ليون(غاية وهدف مشروع 

منسق المشروع

شركاء المشروع

صندوق اللجوء تم تمويل هذا المنشور من قبل
 والهجرة واإلدماج  التابع  لالتحاد األوروبي

)2014-2020(

ها/تتحمل مسؤوليته/ويتحمليمثل محتوى المنشور وجهات نظر المؤلف فقط 
.وحدها

ال تقبل المفوضية األوروبية أي مسؤولية عن 
.التي تحتويهااستخدام المعلومات 

المنظمات غير الحكومية

: ، رقم الهاتف54632ديميتريو، . أج& شارع أركاديوبوليوس 1براكسيس، 
 /https://www.praksis.gr/el: ، الموقع اإللكتروني2310556145

، 54630بتوليميون، أ شارع 29، 2310566641: رقم الهاتفأطباء العالم 
 :thessaloniki@mdmgreece.gr

أرقام الهاتف المهمة
 

KE.EL.P.NO) ،مركز مكافحة األمراض والوقايةH.C.D.C.P.( ،76 شارع
2310229139: الهاتف، رقم 54624إجناتياس، الدور السادس، سالونيك، 

 )المستشفيات، الصيدليات، األطباء(حاالت الطوارئ 14944

https://www.synigoros.grUT24/U42Tيد االلكترونيالبر :
press@synigoros.gr 

www.okana.gr

https://www.argothes.grUT24/

:رقم الهاتفشارع كافكاسو، 64، سايكيزعيادة الصحة البلدية في 
2310620734

: ، رقم الهاتفكومنينو. دشارع3، ولييبعيادة الصحة البلدية في نا
2310551252

 سايكيزعيادات الصحة البلدية التابعة لبلدية نابولي 

الهاتف رقم بابانيكوال،&  أميسو شارع 18 ،كاالماريا في البلدية الصحة عيادة
2313314502، 2313314233 

مستوصف بلدية أمبيلوكيبوي

: الهاتف رقم إلفثيرياس، شارع 48 ،أمبيلوكيبوي بلدية مستوصف
2310721721، 2310726887 

عيادات الصحة االجتماعية
 

شارع أجياس ماريناس، 4، العيادة االجتماعية لبلدية بافلوس ميالس
 2310609380: ، رقم الهاتف56533بوليكني، 

الجمعة -االثنين(، االجتماعي في سالونيك) التضامن(عيادة الضمان 
، 54627شارع إسوبو، 24، )21:00-18:00& 14:00- 10:00

 رقم الهاتف  2310520386

خلف (شارع باباجيوجيو 3، االجتماعية في سالونيك" أجيو أنارجيرو"عيادة 
& 10:00-13:00الجمعة -، االثنين)كنيسة أجيوس أثاناسيوس

 2310283222: ، رقم الهاتف18:00-21:00

ال يوجد رقم : (شارع سميرنيس، رقم الهاتف25، عيادة كورديليو االجتماعية
 )هاتف في العيادة حتى اآلن

–االجتماعية لطب األطفالوعيادة نايبوليس" إيجيا"العيادة االجتماعية  
، رقم )09:00-14:00الجمعة -االثنين(شارع الجكادا،53ستافروبوليس، 

 2310515243: الهاتف

ترياديو، –شارع ثيرمي KIALLI( ،2(عيادة ثيرمي للتضامن االجتماعي 
: سالونيك، رقم الهاتف. يو.صالة ثيرمي لأللعاب الرياضية، ر

2310465353 ،6974744566 ،6977633530

:4انظر هنا2019مستشفيات سالونيك حاالت الطوارئ من خالل 

عيادات الصحة البلدية التابعة لبلدية سالونيك

ً (شارع موناستيريو53-55 -االثنين(، )مركز االستشارات الطبية سابقا
 2310509053& 2310509020، رقم الهاتف )08:00-15:00الجمعة 

، رقم )08:00-15:00الجمعة -االثنين(، ترياندريا، شارع كارايسكاكي4
 2313318644& 2313318643: الهاتف

:شارع باباجريجوروبولو، رقم الهاتف7، عيادة األسنان االجتماعية
2310523166 ،2310509020 

سايكيز-الخاصة ببلدية نايبوليالبلديةالصحة اتعياد
حقوق اإلنسان، واحترام التنوع تمتع الجميع بنؤمن ب

والعيش المشترك

 

)LION(لالندماج التحالف المحلي 

 حصول على الخدمات الصحية في سالونيكللدليل عام 

ني، البريد االلكترو)في الدخلة(

الجمعة -االثنين(1306600: ، رقم الهاتف)للشكاوى(محامي المواطن
:الموقع االلكتروني) 16:30حتى الساعة كل أربعاءو14:00-8:30

المتعلقينلألفراد العالجيالموقع اإللكتروني الخاص بالمركز 1145
Ke.th.E.A. (www.kethea.gr() المدمنين(

)O.Ka.Na(المخدرات ضدالموقع اإللكتروني الخاص بمنظمة 1031

)PETHEA() المدمنين (المتعلقين البرنامج العالجي البديل لألفراد 
"ARGO"الموقع اإللكتروني2310540353: ، رقم الهاتف ،:

مشاورات بين هيئات المجتمعث يتم إقامة حيتفاعليةبوابة واقعية إنشاء 
بحيث ستتاح الفرصة لجميع األعضاء. بلدان العالم الثالثالمحلي ومواطني 

.بتبادل اآلراء و الخبرات و الممارسات بهدف خلق روابط قوية بينهم 
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TOMY جيناديو وكوليتي، رقم الهاتف(نيكوبولي ستافروبولي : 1رقم :
2310005052(،21:00-08:00

TOMY رقم الهاتفشارع إليفثيرياس،48(مينيميني –أمبيلوكيبوي : 2رقم:
3231000504( ،22:00-07:00

TOMY 1ديميتريو و& شارع كاراولي 12(كورديليو –إفوسموس : 3رقم
،)2310708500، و2310709300:رقم الهاتفشارع كوسما إتولو،

22:00-07:00

TOMY شارع الجكادا196(ستافروبولي : 5رقمPS.H.TH.رقم الهاتف ،:
2310005119):0022-07:00( 

TOMY شارع مارياناس أجياس، رقم الهاتف4(بوليشني : 6رقم :
2310005110 (22:00-07:00

TOMY شارع إثنيكيس أنتيستاسيوس، رقم الهاتف24(إفكاربيا : 7رقم :
2310005128 (21:00-08:00 

  3في سالونيك) EOPYY(قائمة صيدليات 

)EOPYY(تويمباسصيدلية 
الثالثاء، –8:00-19:00االثنين . (شارع تزوماجياس، سالونيك، ن64

 )08:00-14:00األربعاء، الخميس، الجمعة 

الثالثاء، 08:00-19:00االثنين، الخميس . (شارع مايكل كالو، سالونيك، ن6
 )08:00-14:00األربعاء، الجمعة 

 :تحذير
أو تلك التي لم يتم إدراجهايتم توفير األدوية بدون وصفة طبية،ال 

العالجية البديلة لألدويةومستحضرات التجميل والموادفي القائمة، 
ً والفيتامينات  .مجانا

ΤΟΜΥ)لتوفير الرعاية الطبية المجانية ) الوحدات الصحية المحلية
 )ΥPΕ، المنطقة الصحية الرابعة(شرق سالونيكفي 

TOMY شارع أنو تزوماجياس، أنو تومبا رقم الهاتف64: 1رقم:
22.00)-14.00( 2991-2371 -2310952990  

TOMY شارع إثنيكيس أنتيستاسيوس، رقم الهاتف62: 2رقم ، :
)22.00-(14.00 2311223220 

 TOMY رقم الهاتفديلفون، شارع 3:124رقم ،:
231330887222.00)-(14.00

TOMY رقم الهاتفشارع بالتيون، شاريلوا26: 4رقم ،:
2310307278)15:00-07:00( 

TOMY رقم الهاتفبالتيون، شاريلوا، شارع 62: 5رقم ، :
2310307278 00)22.-.005(1 

TOMY)في غرب سالونيك) الوحدات الصحية المحلية
)3rd ΥPΕ(

بالرعاية الصحية في اليونان؟ما هي استحقاقاتي فيما يتعلق 

والمرسوم الوزاري 4368/2016القانون الدولة اليونانية، بموجب  
A3 (c) G.P./توفر، 2016-4-4/ 25132مع المرجع رقم المشترك

منشآتالمهاجرين الحق في حرية الوصول إلى جميع الالجئين / لجميع  
.الرعاية التمريضية والطبيةلتقديمالصحة العامة 

كيف يمكنني الحصول على خدمات الرعاية الصحية؟

وبطاقة الر ) AMKA(يمكنك تقديم طلب إلصدار رقم الضمان االجتماعي 
) KEP(ة المواطنين في أي مركز خدم) .K.Y.P.A(لألجانب عاية الصحية 

http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/ بينما يمكنك ،
هيئة خدمات الرعاية الصحية أو منهيئة من .K.Y.P.Aالحصول على 

 .الخدمات االجتماعية في المستشفى المحلي

1
-https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra  
 2018_en.pdf-report-rights-fundamental-2018 
 :انظر هنا،  AMKA لمزيد من المعلومات حول ماهية2

https://www.amka.gr/tieinai.html 

 

ما هي خدمات الرعاية الصحية المتوفرة في سالونيك؟

G.H.TH. "G.Gennimatas" ،4154635،إثنيكيس أمينيس، شارع،
-168، 2313308-232: تحديد موعد، 3100 096 231رقم الهاتف 
تحديد موعد ) الجمعة-االثنين(8:30-14:00: ساعات العمل، 2313308

 ً https://rantevou.gennimatasإلكترونيا -
thess.gr/#/OnlineAppointment/Main ،

http://www.gennimatas -thess.gr/ 

G.H.TH. Ippokrateio ،4954642،كونستانتينوبوليوس، شارع،
، 2310892500: تحديد موعد، 2310892000الهاتف رقم 

ً تحديد موعد ) الجمعة-االثنين(07:30-14:00: ساعات العمل إلكترونيا
https://rantevou.ippokratio.gr/

http://www.ippokratio.gr/ 

 

G.H.TH. "Agios Dimitrios" ،254634،إلينيس زوجرافوشارع،
، 2310211796: تحديد موعد، 2313322100الهاتف رقم 

ً ) الجمعة-االثنين(08:30-14:00: ساعات العمل :تحديد موعد إلكترونيا
https://rantevou.oagiosdimitrios.gr/#/OnlineAppointment/

http://www.oagiosdimitrios.gr/, Main 

،54621،شارع سانت كيرياكيديس1، الجامعيAHEPAمستشفى  
، 2313303312-13: تحديد موعد، 2313303110الهاتف رقم 

ً ) الجمعة-االثنين(07:30-14:00: ساعات العمل : تحديد موعد إلكترونيا
http://www.ahepahosp.gr/ 

رقم ، 54643شارع دلفون، 124، مستشفى األمراض الجلدية والتناسلية
ساعات ، 80-67-2313308860: ، تحديد موعد2313308800: الهاتف
/http://www.nadn.gr، )الجمعة-االثنين(08:00-14:00: العمل

، إثنيكيس أنتيستاسيوس161م، مستشفى أجيوس بافلوس العا
: ، تحديد موعد2313304400: ، رقم الهاتف55134كاالماريا
) الجمعة-االثنين(09:00-17:00:ساعات العمل، 14970

http://www.agpavlos.gr/

، اداشارع الغكPS.H.TH.(،196(يمستشفى سالونيك للطب النفس
: تحديد موعد، 2313324100: ، رقم الهاتف56430ستافروبولي، 

2313324320(،http://www.psychothes.gr/ 

G.H.TH. “G.Papanikolaou”،منطقة كور،بابانيكوالوشارع
، 14546: تحديد موعد،2313307000،57010رقم الهاتف تياتيس ،
ً تحديد موعد ، )الجمعة-االثنين(09:00-17:00: العملساعات  إلكترونيا

 ,https://rantevou.gpapanikolaou.gr
http://gpapanikolaou.gr/

G.H.TH. “Papageorgiou”)منطقة بايلوس ميالس)الطريق اإلقليمي،
، 2313323000رقم الهاتف ،56403إفكاربيا، سالونيك، . منطقة ش

-االثنين(08:00-20:00: ساعات العمل، 14741: موعدتحديد 
)الجمعة-االثنين(8:30-15:00، 2313323333/)الجمعة

hospital.gr/-https://www.papageorgiou

الخدمات، إذا لزم األمر، بإحالتك إلى قسم مقدمياألطباء سيقومهناك، 
 .الطوارئ بالمستشفى

، سيتم تزويدكK.Y.P.Aبغض النظر عما إذا كنت تحمل شهادة
دوية من األتشخيصية والختبارات االوبالرعاية الطبية الالزمة

ً صيدليات المستشفى   .مجانا

ماذا تفعل في حالة الطوارئ؟
 

. الوكالة الوطنية لتوفير الدعم النفسي واالجتماعي العاجل: 197الخط 
 .أيام في األسبوع7ساعة في اليوم، 24تعمل

ا إذا احتجت   إليها؟أين يمكنني الحصول على األدوية مجاًن

في جميع اً مجانبناءً على وصفة الطبيب، قد يتلقى المريض األدوية 
 .المنظمة الوطنية لتوفير الخدمات الصحيةمن خاللالصيدليات 

، يجب أن يحصل)FRA(سية وفًقا لوكالة االتحاد األوروبي للحقوق األسا
الصحية الطارئة على قدمالمهاجرين على خدمات الرعاية / جميع الالجئين 

عالوة على ذلك، المشاركة في التكاليف. المساواة مع رعايا البلد المضيفرقد
 .القواعدطبقاً لذات، إعفائهم منهاالصحية ذات الصلة أو 

بما في (المتمتعين بالتأمين الصحيفي اليونان، يتعين على األشخاص غير 
لقُّصر واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، ذلك النساء الحوامل وا

أو ال 2(AMKA)رقم ضمان اجتماعيال يملكونممن ) وما إلى ذلك
الحصول على بطاقة رعاية صحيةضرورة، إحداهايستطيعون إصدار 

)..K.Y.P.A( أجنبي/ مغترب

،شارع ألكساندرو سيمونيدي2،العام Theageneio مستشفى
:تحديد موعد، 2313301111: رقم الهاتف، 54639

-االثنين(03:70-0:314: ، ساعات العمل23133088606780
/http://www.theagenio.gov.gr)الجمعة

 ؟باألمور الصحيةالحاجة لمساعدة تتعلق ماذا تفعل في حالة 

 .أو منسق المركزإقامتكالتابعة بمركزعيادة القم بزيارة 

المركز الوطني للمساعدات166اإلتصال باإلسعاف على رقم 
)EKAV(الطارئة 

)EOPYY(سالونيكمركز مدينةصيدلية


