
النظام الموحد للصحة للجميع
النظام الموحد للصحة للجميع

 الجهات والمعلومات / التنسيق الصحي اإلقليمي بوسط المدينة هاتف:
31017727 / 31071816

Sé / حي
Dr. Albuquerque Lins St., 40 – Santa Cecilia: العنوان  

CEP: 01230001

 التنسيق الصحي اإلقليمي – غرب
هاتف: 30731178 / 30731347

Butantã, Lapa, Pinheiros / حي
Dr. Renato Paes de Barros St., 77 – Itaim Bibi: العنوان 

CEP: 04530000

التنسيق الصحي اإلقليمي – شرق
 هاتف: 33970931 / 33970933 / 33970934 /

33970935
Casa verde, Cachoeirinha, Freguesia , Brasilândia/ 
 ,Jacanã , Tremembé, Perus, Pirituba, Santana حي

Tucuruvi,Vila Maria, Vila Guilherme
Rua Paineira do Campo 902 – Santana: العنوان

CEP: 02012-040

التنسيق الصحي اإلقليمي –الجنوب الشرقى
هاتف: 25913011 / 22153147

Aricanduva / Formosa / Carrão, Ipiranga, Jabaquara/ 
 ,Mooca, Penha, Vila Mariana Vila Prudenteحي

Sapopemba
Rua Silva Bueno 821 – Ipiranga – CEP: 04208050: 

العنوان

التنسيق الصحي اإلقليمي – الجنوب
هاتف: 20751200 / 20751140 / 20751146

Campo limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar / 
حي

M Boi Mirim, Parelheiros Santo Amaro
Rua Fernandes Moreira 1470 – Chácara Santo 

António: العنوان 
CEP: 04716003

أو الدخول على الموقع االلكتروني
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/

أو االتصال على الرقم المجاني 156 فقط لغة برتغالية
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/



النظام الموحد للصحة للجميع المستشفيات وغرف الطوارئ ما هي بطاقة النظام الموحد للصحة؟

وحدة حاالت الطوارئ

خدمة اإلسعاف المتنقل 

 أين يجب أن أذهب في حالة الطوارئ
في مدينة ساو باولو؟

الرعاية الصحية الشاملة

 النظام الصحي الوطني البرازيلي هو
 لجميع فئات الشعب، مجاني وهو معروف

 باسم النظام الموحد للصحة  ويحق
 للجميع االستفادة منه،  بغض النظر عن

الجنسية أو وضع الهجرة
 أي شخص يعيش في البرازيل يحق له

 الحصول على خدمات النظام الموحد
 للصحة  فالعالج هو لكل الناس، بمختلف

األعمار ولجميع األمراض

 هذه البطاقة مجانية وهى حق
 للجميع، تخزن على هذه البطاقة

 جميع معلومات المريض والمواعيد
 الطبية السابقة. تساعد بطاقة النظام
 الموحد للصحة على جدولة المواعيد
 والتحاليل الطبية و تسمح بالحصول

على األدوية المجانية

 توفر المستشفيات الرعاية الطبية 
 في مختلف التخصصات، وحدات

معالجة المرضى الداخليين

 تعمل وحدة حاالت الطوارئ 
 24 ساعة يوميًا، سبعة أيام في

 األسبوع وتستطيع المساعدة في
 الحاالت الطارئة أو الحاالت الحرجة

 مثل قياس ضغط الدم، الحمى،
 الكسور، الجروح، األزمات القلبية و

السكتة الدماغية

 خدمات إسعاف للحاالت الطارئة و
 الحرجة، في حالة الطوارئ رجاء

 اإلتصال على رقم 192 مجانا

 إذا تم عالجك بطريقة غير مالئمة
 فيمكنك تقديم شكوى إلى

 المسؤول عن الوحدة الصحية أو
 عن طريق قنوات ديوان المظالم أو

باالتصال بالرقم 156

 وكالء الصحة هم مهنيين معينين
 من قبل الحكومة للعناية بصحة
 المواطنين، طالما تم اختيارهم
 بالشكل الصحيح، فأنت تستطيع

 أن تفتح بيتك لهؤالء المهنيين ألنهم
 على استعداد دائمً للمساعدة و

العمل على حل أي مشاكل صحية

 للحصول على بطاقة النظام الموحد
 للصحة يرجى الذهاب ألقرب وحدة
 صحية من بيتك أو عملك، وإلصدار

 هذه البطاقة فإنه من األفضل
إحضار بطاقة الهوية

 كيفية الحصول على هذه الخدمات في مدينة
ساو باولو؟

 الوحدة الصحية هي الطريق إلى الضمان و
 الرعاية الصحية المبكرة في النظام الموحد

 للصحة
 في هذه الوحدات الصحية تستطيع أن تحصل
 على رعاية لألطفال، النساء، الرجال، العناية

باألسنان و الحصول على دعم من الممرضات

 في هذه الوحدات الصحية يمكن القيام
 بأخذ اللقاحات، استنشاق، ضمادات، تحاليل
 مخبرية، اإلحالة إلى األطباء المتخصصين،

 تسليم األدوية األساسية وإصدار البطاقة
 الخاصة  بالنظام الموحد للصحة

 أين يجب أن أذهب في حالة
الطوارئ في مدينة ساو باولو؟

 النظام الطبي المتنقل: تم
 تجهيز هذه الوحدات لعالج

 الحاالت األقل خطورة التي
 ال تتطلب جدولة أو عالج في
 المستشفيات، مثل األنفلونزا،

 الصداع، الحمى، الجروح
 الصغيرة، الخ ..........كما يمكن
 عمل كشف في العيادات، طب
 األطفال، األمراض النسائية و

العمليات الجراحية البسيطة
 مواعيد العمل أيام االثنين إلى

 السبت من الساعة السابعة
 صباحا إلى الساعة السابعة

مساء

 النظام الطبي المتنقل: تم تجهيز
 هذه الوحدات لعالج الحاالت
 األقل خطورة التي ال تتطلب

 جدولة أو عالج في المستشفيات،
 مثل األنفلونزا، الصداع، الحمى،

 الجروح الصغيرة، الخ ..........كما
 يمكن عمل كشف في العيادات،
 طب األطفال، األمراض النسائية

.و العمليات الجراحية البسيطة
 مواعيد العمل في أيام االثنين

 إلى السبت من الساعة السابعة
 صباحا إلى الساعة السابعة

مساء

 البحث عن أقرب وحدة صحية من
بيتك أو عملك على الموقع اآلتي


