
Saúde (Gesundheit)  Akifra – Aktionsgemeinschaft für Kinder und Frauenrechte e. V. Prießnitzstraße 18 01099 Dresden  
℡ 0351-42645120 E-Mail: info@akifra.org,  desertflower@akifra.org  Internet: www.akifra.org   Nosso horário de expediente: Contactar por via de e-mail  Usa carro eléctrico 11 (paragem Pulsnitzer Straße), Usa carro eléctrico 13 (paragem Görlitzer Straße, Nordbad)  Akifra - Grupo de Ação para Crianças e Direitos das Mulheres e. V. (Akifra – Aktionsgemeinschaft für Kinder und Frauenrechte e. V.)  Quem somos nós? Akifra e.V. é uma organização sem fins lucrativos criada em 2002 em Dresden para crianças e direitos das mulheres. O objetivo da associação é promover iniciativas para melhorar a educação, a saúde e o desenvolvimento de mulheres e crianças socialmente desfavorecidas. O conceito de política de desenvolvimento está na cooperação direta e de longo prazo e na comunicação com organizações locais na África, a fim de apoiá-los, educá-los e institucionalizá-los em seu espaço descentralizado com suas idéias e estratégias. Atualmente, projetos no Quênia, Tanzânia e Uganda são apoiados. Na Alemanha, projetos para refugiados são implementados.  Nossa oferta: Desert Flower Dresden - o projeto Akifra para meninas e mulheres após a mutilação genital (Desert Flower Dresden-das Akifra Projekt für junge Mädchen und Frauen nach Genitalverstümmelung)  Em cooperação com instituições de mulheres e o ambulatório de refugiados, oferecemos informações para migrantes afetados sobre informação, educação e assistência médica.  Nós oferecemos: 
- Conselhos de saúde para menores desacompanhados 
- Cuidar de mulheres afetadas na gravidez 
- Consulta e mediação de operações corretivas Também treinamos ginecologistas clínicos e ambulatoriais, médicos de escolas, pediatras, pedagogos e assistentes sociais.  Nós falamos e alemão, inglês e, se necessário, um intérprete também pode ser chamado.  
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 Ausländerrat Dresden e. V. Elisenstraße 35 01307 Dresden  
℡ 0351-3070968 ℡ 0176-47696854 
� 0351-4363723 E-Mail: info@auslaenderrat.de Internet: www.auslaenderrat-dresden.de   Nosso horário de expediente: Segunda-feira das 10h às 13h Terça-feira 10 às 12 horas Quinta 10 às 12 horas  Você pode nos alcançar atravéz de: Carro eléctrico 6, 13 (paragem Sachsenallee), Autocarro linha 62 (paragem Bönischplatz)  Ausländerrat Dresden e. V.  (Consultiria para extrangeiros e. V.)  Quem somos nós? A consutoria „Dresden Ausländerrat e.V.“ criada em 1990, dedica-se pelos interesses de pessoas com antecedentes migratórios em Dresden. O objetivo de seu trabalho é promover a integração cultural, social e política dos migrantes e fortalecer sua autosustentação. O escritório da associação, Centro Internacional de Encontros (IBZ), abriga um centro de aconselhamento para migrantes, bem como salas para o trabalho infantil, juvenil e familiar. Além disso, o centro obtem duas filiais e um jardim de infância em Dresden.  Nossa oferta: A oferta é destinada a pessoas com histórico de migração. É uma consulta inicial sobre temas de saúde com as seguintes prioridades: 
- Orientação no sistema de saúde alemão 
- Crianças, mulheres, homens saúde 
- Cuidados de saúde / prevenção  Falamos os seguintes idiomas: alemão, inglês e farsi (intérpretes para outros idiomas estão disponíveis mediante solicitação)   FMGZ MEDEA e. V. Frauengemeinschaftsprojekt MEDEA International Harry-Dember-Straße11 01169 Dresden  

℡ 0351-4178080  E-Mail: mia@medea-dresden.de 
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Internet: www.medea-dresden.de   Nosso horário de expediente: Terça 14 às 17 horas Quarta-feira, das 10h às 13h Sexta-feira, das 10h às 13h (parteira)  Linhas de eléctrico 2, 7 (paragem Schlehenstraße ou Kirschenstraße), Autocarro linha nr. 80 (paragem Lise-Meitner-Straße)  Projeto de Saúde da Mulher MEDEA International  (Frauengesundheitsprojekt MEDEA International)  Quem somos nós: O Centro de Saúde de Mulheres e Meninas MEDEA e.V. trabalha há mais de 20 anos no campo da promoção da saúde de mulheres e meninas. Foi aberto no em junho de 2016, o projeto de saúde feminina "MEDEA International" em Dresden-Gorbitz. Lá, trabalham uma assistente social, uma psicóloga e uma parteira especialmente para mulheres que requerem  asilo e mulheres migrantes com o objetivo de fortalecer e promover sua própria alfabetização em saúde.  Nossas ofertas: Conselho individual: 
- Em tópicos psicológicos (medos, distúrbio do sono, solidão, tristeza, queixas psicossomáticas) 
- Ás cargas cotidianas 
- Sobre contraceptivos e métodos 
- A gravidez, a maternidade e a vida do bebê 
- Para orientação no sistema de saúde alemão 
- Mediação sob demanda e acompanhamento de instalações médicas  Grupos ofertas: 
- Encontros  abertos de mulheres / café da manhã para mulheres com atividades conjuntas 
- Grupo mãe-filho, preparação para o parto 
- Oficinas de planejamento familiar e contracepção, ciclo menstrual 
- Workshop sobre nutrição consciente 
- Tabelas ABC de mulheres para mulheres  Nós falamos alemão e inglês. Se necessário, um intérprete pode ser solicitado pelo serviço de intérprete da comunidade.   Kassenärztliche Vereinigung Sachsen/ Freistaat Sachsen/ Landeshauptstadt Dresden Ambulante Praxis zur Versorgung von Asylbewerbern Fiedlerstraße 25 / Hospital Universitário Haus 28 01307 Dresden  
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℡ 0351-42643297 
� 0351-4422594 E-Mail: fluechtlingsambulanz@kvsachsen.de Internet: www.kvs-sachsen.de  Nosso horário de expediente: Segunda, quarta e quinta das 9h às 17 horas Terça 11.00 às 17.0 horas Sexta 9h às 15 horas  Carro eléctrico linha nr. 6, 12 (paragem de Augsburger Straße) Autocarro 62, 74 (paragem Uniklinikum)  Associação de Médicos Estatutários do Seguro de Saúde da Saxônia - Serviço Ambulatorial de Refugiados  (Kassenärztliche Vereinigung Sachsen/Freistaat Sachsen/Landeshauptstadt Dresden) Kassenärztliche Vereinigung Sachsen - Flüchtlingsambulanz  Quem somos nós? Somos uma prática ambulatorial para cuidar de pessoas que vêm para Dresden como refugiados.  Nossa oferta: 
- Segunda a sexta: consulta médica geral; marcar consulta, vacina se. 
- Segunda e quarta-feira: horário de consulta para as crianças; marcar consulta, vacinas preventivas. 
- Segunda a quinta: consulta ginecológica; Pré-natal marcar consulta. 
- Segunda a quinta-feira: consulta psiquiátrica (marcar após consulta prévia por um clínico geral)  Requisitos para tratamento médico: Uma conta de segurança social válida emitida para o centro de refugiados ou um cartão de seguro de saúde válido.  Falamos alemão, inglês, francês, espanhol, farsi, árabe, urdu, pashto, russo, macedônio, norueguês e dinamarquês.   Traumaambulanz „Seelische Gesundheit“, Uniklinikum Dresden Lukasstraße 3 01069 Dresden - entrada lateral à esquerda  

℡ 0351-41726750 
℡ para pacientes de lingua russa: 0351-4582070  Inscrição, e marcar consulta 
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 Segunda, terça e quinta 8 às 14.30 horas Quarta-feira, das 10 às 18 horas Sexta das 8 às 12 horas  Hospital Universitário de Dresden, Ambulatório de Trauma "Saúde Mental" (Traumaambulanz „Seelische Gesundheit“, Uniklinikum Dresden)  Nossa oferta: O Ambulatório de Trauma é destinado a adultos e crianças que sofrem as conseqüências psicossociais de experiências traumáticas. Existe um diagnóstico detalhado. Posteriormente, são iniciados e aconselhados a técnicas de estabilização e mediadas em contextos individuais e de grupos, tratamentos terapêuticos de trauma e outras intervenções.  A equipe interdisciplinar consiste em enfermeiros de ambulância, médicos do sexo feminino, psicólogos, psicoterapeutas, pedagogos sociais e arteterapeutas. A oferta está aberta a todas as pessoas envolvidas, incluindo pessoas com antecedentes de migração.  As conversas terapêuticas ocorrem em alemão, russo ou inglês, ou os intérpretes são chamados.  Marcar por telefone.  


