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حقوق بشر برای همه، احترام به تنوع و همزيستی ما به
باور داريمآميزمسالمت

 

LION)جامعه با يکپارچگی برای محلی اتحاد(

راهنمای دسترسی به خدمات بهداشتی در
THESSALONIKI

،Thessalonikiهای جهت مشاهده ليست کشيک بيمارستان
:4 به اين  لينک مراجعه نماييد

Thessalonikiهای بهداشت شهری وابسته به شهرداریکلينيک

55 Monastiriou str.-53)سابق پزشکی خدمات مشاوره مرکز(، 
509053و 509020 2310.، تلفن)8:00-15:00جمعه -دوشنبه(

str., Triandria4 Karaiskaki 
8644و8643 231331.تلفن) 8:00-15:00جمعه-دوشنبه(

.Papagrigoropoulou str 7، عمومیکلينيک دندانپزشکی 
509020 2310، 523166 2310.تلفن

Neapoli-Sykies         بهداشت شهری وابسته به شهرداریهایکلينيک

.Sykies ،64 Kafkasou strکلينيک بهداشت شهری
 620734 2310. تلفن

.Neapoli ،3 D. Komninou strکلينيک بهداشت شهری
 551252 2310. تلفن

Kalamariaشهرداریکلينيک بهداشت شهری وابسته به 

Kalamariaکلينيک بهداشت شهری
18 Amisou & Papanikola str.

 314233-2313 ,314502-2313. تلفن

Ampelokipoiکلينيک شهریپلی

.Ampelokipoi ،48 Eleftherias strکلينيک شهریپلی
726887 2310، 721721 2310. تلفن

های بهداشت عمومیکلينيک

، Pavlos Melas ،4 Agias Marinas strشهرداریکلينيک عمومی 
Polichni, 565332310609380. ، تلفن

14:00-10:00جمعه -دوشنبه(، Thessalonikiکلينيک اتحاد اجتماعی
2310520386، تلفن Esopou str., 54627 24) 21:00-18:00و  

Thessalonikiکالنشهر”Agioi Anargyroi“کلينيک عمومی
3 Papageorgiou str.) پشت کليسای مقدسAgios Athanasios( ،

2310283222. ، تلفن21:00-18:00و 13:00-10:00جمعه -دوشنبه

Kordelioکلينيک عمومی شهرداری
25 Smyrnis str.باشدهنوز دارای تلفن نمی. (، تلفن(

کلينيک عمومی اطفال کالنشهرو ”Igeia“کلينيک عمومی
Neapolis – Stavroupolis

53 Lagkada str. ،)14:00-09:00جمعه -دوشنبه(
243 515 2310.تلفن

Thermi (KIALLI)کلينيک اتحاد اجتماعی
2nd km. of Thermi – Triadio str., Open Gym of Thermi, R.U. 

of Thessaloniki 
633530 6977، 744566 6974، 353 465-2310. تلفن

های غيردولتیسازمان

546 32 1 Arkadioupoleos & Ag. Dimitriou str., PRAKSIS
/UT14T14Uhttps://www.praksis.gr/el:وبسايت،  6145231 055.تلفن

Doctors of the World)6641 056 231.تلفن)دنيا پزشکان
29A Ptolemeon str., 546 30 ،)ايميل)داخل راهروی سرپوشيده ،:UT14

T14Uthessaloniki@mdmgreece.gr

های مفيدشماره تلفن

KE.EL.P.NO)يونان، بيماری از پيشگيری و کنترل مرکز H.C.D.C.P.(
Floor, Thessaloniki, 54624 th, 676 Egnatias str. 

2310229139. تلفن

ها، پزشکانهای دارای پزشک کشيک، داروخانهبيمارستان14944 

جمعه-دوشنبه(600 1306 213.، تلفن)شکايات(حمايت حقوقی از شهروندان
:  وبسايت)عصر4.30عصر هر چهارشنبه تا 2-صبح08.30

https://www.synigoros.gr/ايميل: press@synigoros.gr

).Ke.th.E.A(دچار اعتيادمرکز درمانی برای افراد  1145 
www.kethea.grوبسايت

)O.Ka.Na(سازمان مبارزه با مواد مخدر  1031 
www.okana.grوبسايت 

،”ARGO“ (PETHEA)برنامه درمانی جايگزين برای افراد دچار اعتياد 
T14وبسايت 353 540 2310. تلفن

Uhttps//:www.argothes.gr/U41T

LIONاهداف پروژه

ايجاد پلتفرمی فيزيکی که از طريق آن، بين نهادهای اجتماعی محلی و اتباع 
. کشورهای ثالث، مشاوره انجام گيرد

داشت تا تبادل نظر کرده و اين دو گروه، اين فرصت را در اختيار خواهند 
ديدگاهبگذارند، با اين تجربيات و شيوه های عملکردی خود را به اشتراک 

.که ارتباطی قوی ميان آنها ايجاد شود

کننده پروژههماهنگ

شرکای پروژه

بودجه تهيه اين بروشور توسط صندوق 

 )2014-2020(تأمين شده است اروپا 
پناهندگی، مهاجرت و يکپارچگی اتحاديه 

های نويسنده کننده ديدگاهمحتوای اين بروشور، تنها منعکس
ً بر عهده او میآن می . باشدباشد و مسئوليت آن صرفا

گونه مسئوليتی را در قبال استفاده از کميسيون اروپا هيچ
.پذيردمحتوای مندرج در آن، نمی
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1
-https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra  
 2018_en.pdf-report-rights-fundamental-2018 
2

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

 

https://rantevou.ippokratio.gr/
http://www.ippokratio.gr/ 

 

https://rantevou.oagiosdimitrios.gr/#/OnlineAppointment/
http://www.oagiosdimitrios.gr/, Main 

http://www.ahepahosp.gr/

 

http://www.nadn.gr/

http://www.theagenio.gov.gr/

http://www.agpavlos.gr/

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

 

 

در يونان از چه حقوقی در زمينه مراقبت
های بهداشتی برخوردارم؟

، FRA(1(بر اساس قوانين آژانس حقوق اساسی اتحاديه اروپا
مهاجران بايد به خدمات بهداشتی اورژانسی،   تمام پناهندگان / 

به صورت يکسان و برابر با  اتباع کشور ميزبان، دسترسی داشته
کشور و مشابه با اتباع آن کشور، باشند همچنين مطابق با قوانين هر 

مشارکت داشته يا از آن معاف باشند.   بايد در هزينه های بهداشتی درمانی  .

و فرمان وزارتی مشترک 4368/2016قانونلت يونان، طبق دو
A3 (c) G.P /. 25132/4،با شماره مرجع - تمامبرای 4-2016

به تمام امکانات بهداشتی رايگاندسترسیحق ،مهاجران/ پناهندگان 
.داندخدمات پرستاری و پزشکی را محفوظ میعمومی  در زمينه 

سترسی داشته باشم؟توانم به خدمات بهداشتی دچگونه می

از جمله زنان باردار، (در يونان، افرادی که تحت پوشش بيمه قرار ندارند 
های مزمن هستند و افراد زير سن قانونی و افرادی که مبتال به بيماری

توانند نيستند و يا نمیAMKA(2(و دارای شماره تأمين اجتماعی ) غيره
ً بايد کارت مراقبت های بهداشتی اتباع شماره تأمين اجتماعی بگيرند، الزاما

داشته باشند.) K.Y.P.A(خارجی 

)،KEP(از طريق هر يک از مراکز خدمات شهروندی 
جهت صدور شماره تأمين اجتماعی راخودتوانيد درخواست  می

)AMKA ( ی اتباع خارجی های بهداشتمراقبتو يا کارت)K.Y.P.A.(
/http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep،ارائه دهيد 
را از مراکز خدمات بهداشتی يا خدمات.K.Y.P.Aتوانيد می همچنين 

. اجتماعی  بيمارستان محلی خود دريافت کنيد

لينک زير ، به AMKAجهت کسب اطالعات بيشتر در مورد 
U:مراجعه  نماييد

در دسترس است؟Thessalonikiچه خدمات بهداشتی در 

G.H.TH."G.Gennimatas", 41, Ethnikis Amynis str., 546 35,
، 323-308 2313: وقترزرو، 3100 096 231. تلفن

) جمعه-دوشنبه(00 :14-30 :08:ساعات کاری308-168 2313
:اينترنتی صورت به وقت رزرو

546 42, , 49 Konstantinoupoleos str.G.H.TH. Ippokrateio 
: ساعات کاری، 2310892500: رزرو وقت، 2000 089 231. تلفن

T14U:اينترنتی صورت به وقت رزرو) جمعه-دوشنبه(07:30-14:30

G.H.TH."Agios Dimitrios", 2 Elenis Zografou str., 546 34
)00 :14-30 :08(2310211796: ، رزرو وقت2100 332 231. تلفن

: تیاينترن صورت به وقت رزرو جمعه،-دوشنبه

تلفن          .AHEPAKyriakidis str., 546 211 Stبيمارستان دانشگاه
: ، ساعات کاری303312 2313-13: رزرو وقت3110 330 231. 

) جمعه-دوشنبه(30-30 :14 :07

.Delfon str 43124 546، مقاربتیهایبيمارستان ويژه پوست و بيماری
ساعات ، 2313-308860-67-80: رزرو وقت231 8800 330. تلفن

  ،)جمعه-دوشنبه(08:00-13:00: کاری

.Theageneio2 Alexandrou Simeonidi strبيمارستان عمومی
، 898 2310-848/9: رزرو وقت، 1111 330 231. ، تلفن39 546     

)جمعه-دوشنبه(07:30-14:30: کاریساعات 

 
.Agios Pavlos ،161 Ethnikis Antistaseos Aveبيمارستان عمومی

Kalamaria 551 3414970: رزرو وقت4400 330 231. ، تلفن ،
 ) جمعه-دوشنبه(09:00-17:00: کاریساعات 

Lagkada Thessaloniki (PS.H.TH.) 196بيمارستان روانپزشکی
str., Stavroupoli, 564 30 ،تلفن رزرو وقت، 410 332 231. تلفن :

http://www.psychothes.gr/ 2313 324320(،

https://rantevou.gennimatas
thess.gr/#/OnlineAppointment/Main

thess.gr/http://www.gennimatas

G.H.TH  “G.Papanikolaou”, (Papanikolaou Ave., 
570 10Municipality of Chortiatis, رزرو ، 7000 330 231.تلفن

 وقت رزرو ،)جمعه-دوشنبه(17:00- 09:00: ، ساعات کاری14546: وقت
https://rantevou.gpapanikolaou.gr, : اينترنتی صورت به

http://gpapanikolaou.gr/

G.H.TH Papageorgiou (Regional road, Municipality of 
Pavlos Melas, N. Efkarpia Area, Thessaloniki, 56403 ،تلفن .

 /) جمعه-دوشنبه(20:00-08:00 ,14741: رزرو وقت،2313323000
) جمعه-دوشنبه(08:30-15:00 ,2313323333

م؟ورت وقوع حوادث پزشکی، چه کار کندر ص

.هماهنگ کننده مرکز مراجعه کنيدبه کلينيک مرکز اقامتی خود يا 

پزشکان آنجا، در صورت لزوم، شما را به بخش اورژانس بيمارستان 
.ارجاع خواهند داد

خدمات بستری، ،هستيد يا خير.K.Y.P.Aصرفنظر از اينکه آيا دارای 
آزمايشات تشخيصی و ارائه دارو از داروخانه بيمارستان به صورت رايگان 

.د شدبرای شما انجام خواه

م؟چه کار کناورژانسیدر صورت وقوع حوادث 

166:، درخواست آمبوالنس)EKAV(های اورژانسیمرکز ملی کمک

.های روانی و اجتماعی فوریحمايتسازمان ملی ارائه :197خط
.کندفعاليت میروز هفته7ساعته و در 24سازمان به صورتاين 

از کجا میدر صورتی که به دارو نياز داشته باشم، 
رايگان دارو تهيه کنم؟توانم به صورت 

به صورت رايگان تواند داروها را در صورت تجويز پزشک، بيمار می
خدمات بهداشتی ارائه سازمان ملی(EOPYYهای  از تمام داروخانه

.دريافت کنددرمانی)

Thessaloniki3درEOPYYهایليست داروخانه

TOYMPAS (EOPYY)داروخانه
64 Tzoumagias str., Thessaloniki, Ν.

 08:00-جمعه شنبه،پنج چهارشنبه، شنبه،سه 08:00- 19:00-دوشنبه،(
14:00(

THESSALONIKI (EOPYY)داروخانه مرکز

6 Michael Kalou str., Thessaloniki, Ν.
08:00-شنبه، چهارشنبه، جمعه سه08:00-19:00شنبه دوشنبه، پنج(

14:00(

:توجه
، لوازم آرايشی، داروهای خارج از ليستUنسخه، داروهای بدونUداروهای 

ها به صورت رايگان عرضه مربوط به پزشکی جايگزين و ويتامين
UشوندنمیU.

ΤΟΜΥ)پزشکی خدمات ارائه برای) محلیبهداشت هایخانه
چهارم،یبهداشت منطقه(Eastern Thessaloniki در رايگان 

 
ΥPΕ(

        ΤΟΜΥ  ,64 Ano Tzoumagias str., Ano Toumbaاولين 
 2310952990- 2371-) 14.002991-(22.00.تلفن

. تلفن ،                    .ΤΟΜΥ  ،62 Ethnikis Antistaseos strدومين 
22.00)-14.002311223220 (

،                                      .ΤΟΜΥ  ،124 Delfon strسومين 
) 14.002313308872-(22.00. تلفن

                      ΤΟΜΥ  ،26 Plateon str. Charilaouچهارمين 
) 7.002310307278-(15.00تلفن

                         ΤΟΜΥ  ،26 Plateon str. Charilaouپنجمين  
) 15.002310307278-(22.00تلفن

WESTERN THESSALONIKI)ΥPΕهای بهداشت محلیخانه
)سوم

Nikopoli Stavroupoli (Gennadiou and Kolettiدر ΤΟΜΥاولين 
21:00-08:00، )2310005052. تلفن

.Ampelokipoi - Menemeni (48 Eleftherias strدر ΤΟΜΥدومين
22:00-07:00، )2310005043. تلفن

 Evosmos - Kordelio (12 Karaoli & Dimitriouدر ΤΟΜΥسومين 
str. 1و Kosma Etolou str. ،و 2310709300. تلفن

2310708500( ،07:00-22:00

. تلفن.Stavroupoli (196 Lagkada str. PS.H.THدر ΤΟΜΥپنجمين 
2310005119( ،07:00-22:00

                .Polichni (4 Agias Marinas strدر ΤΟΜΥششمين 
22:00-07:00، )2310005110. تلفن

 Efkarpia (24 Ethn. Antistaseos str., Formerدر ΤΟΜΥ هفتمين 
Town Hall21:00-08:00، )2310005128. ، تلفن


