
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SỨC KHỎE (Gesundheit) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Akifra - Aktionsgemeinschaft für Kinder und Frauenrechte e. V. Hiệp hội Akifra - Nhóm hành động vì quyền lợi trẻ em và phụ nữ Prießnitzstraße 18 01099 Dresden  Telefon: 0351-42645120 E-Mail: info@akifra.org, desertflower@akifra.org Internet: www.akifra.org  Giờ làm việc của chúng tôi: thỏa thuận qua E-Mail  Xe điện số 11 (xuống bến Pulsnitzer Straße), Tuyến xe điện 13 (xuống bến Görlitzer Straße, Nordbad)   
Akifra - Aktionsgemeinschaft für Kinder und Frauenrechte e. V. Hiệp hội Akifra - Nhóm hành động vì quyền lợi trẻ em và phụ nữ  Chúng tôi tự giới thiệu: Hiệp hội Akifra e. V. được thành lập năm 2002 tại Dresden, là tổ chức phi lợi nhuận vì quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Mục tiêu của Hiệp hội là khai thác sáng kiến để cải tiến giáo dục, sức khỏe và sự phát triển của phụ nữ và trẻ em bị thiệt thòi về mặt xã hội. Phương hướng chính sách phát triển nằm trong sự hợp tác trực tiếp, bền vững và giao lưu với các tổ chức địa phương ở châu Phi, nhằm hỗ trợ, đào tạo và để thể chế hóa ý tưởng và biện pháp khắc phục chiến lược trên địa bàn dân cư hẻo lánh của họ. Hiện tại các dự án ở Kenya, Tanzania và Uganda đang được hỗ trợ. Tại Đức, các dự án dành cho người tị nạn đang được thực hiện.  Hoạt động của chúng tôi: Bông hoa sa mạc Dresden - dự án Akifra dành cho các cô gái trẻ và phụ nữ sau khi bị cắt xén bộ phận sinh dục (Desert Flower Dresden- das Akifra Projekt für junge Mädchen und Frauen nach Genitalverstümmelung) Phối hợp với các tổ chức của phụ nữ và phòng khám ngoại trú dành cho người tị nạn, chúng tôi cung cấp thông tin, giải thích cho những nạn nhân di cư và chăm sóc y tế cho họ. Chúng tôi tổ chức: - Tư vấn sức khỏe cho trẻ vị thành niên không có thân nhân đi cùng - Chăm sóc cho phụ nữ là nạn nhân trong thời kỳ thai ngén - Tư vấn và giới thiệu chỉnh sửa phục hồi  Chúng tôi cũng đào tạo, cho phòng khám ngoại trú và bệnh viện, bác sĩ phụ khoa, bác sĩ trường học, bác sĩ nhi khoa, sư phạm và nhân viên xã hội.  Chúng tôi nói và tiếng Đức, tiếng Anh và khi cần sẽ mời thêm phiên dịch. __________________________________________________________________________ 



Ausländerrat Dresden e. V. Hiệp hội tư vấn ngoại kiều Dresden Elisenstrasse 35 01307 Dresden  Số điện thoại: 0351-3070968, 0176-47696854 Fax: 0351-4363723 E-Mail: info@auslaenderrat.de Internet: www.auslaenderrat-dresden.de  Giờ làm việc của chúng tôi: Thứ Hai 10 giờ đến 13 giờ Thứ Ba 10 đến 12 giờ Thứ Năm 10 đến 12 giờ  Bạn đến với chúng tôi: Các tuyến xe điện 6, 13 (xuống bến Sachsenallee), Tuyến xe buýt số 62 (xuống bến Bönischplatz)  Hiệp hội tư vấn ngoại kiều Dresden Ausländerrat Dresden e. V.   Chúng tôi tự giới thiệu: Ausländerrat Dresden e. V., được thành lập vào năm 1990, đại diện quyền lợi của người dân có nguồn gốc nhập cư ở Dresden. Mục tiêu của hiệp hội là thúc đẩy quá trình hội nhập văn hóa, xã hội và chính trị của người nhập cư và động viên tính tự chủ của họ. Văn phòng của hiệp hội bao gồm, trung tâm giao lưu quốc tế (IBZ), văn phòng tư vấn cho người nhập cư và cơ sở vật chất cho các hoạt động của trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình. Ngoài ra, hiệp hội còn có hai chi nhánh tại Dresden và một trường mẫu giáo ở Dresden.  Hoạt động của chúng tôi: Dịch vụ dành cho người có nguồn gốc di cư. Đây là tư vấn ban đầu về chủ đề y tế với các trọng tâm: 
• Định hướng trong hệ thống y tế của Đức 
• Sức khỏe trẻ em, phụ nữ, nam giới 
• Chăm sóc sức khỏe/ phòng ngừa  Chúng tôi nói các ngôn ngữ sau: tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Farsi (theo nhu cầu, chúng tôi sẽ mời thêm phiên dịch) __________________________________________________________________________  FMGZ MEDEA e. V. Hiệp hội FMGZ MEDEA  Frauengesundheitsprojekt MEDEA International Dự án Y tế Phụ nữ Quốc tế MEDEA Harry Dember Straße11 01169 Dresden  



Số điện thoại: 0351-4178080 E-Mail: mia@medea-dresden.de Internet: www.medea-dresden.de  Giờ làm việc của chúng tôi: Thứ Ba 14 đến 17 giờ Thứ Tư 10 đến 13 giờ Thứ Sáu 10 đến 13 giờ (nữ hộ sinh)  Các tuyến xe điện số 2, 7 ( xuống bến "Schlehenstraße" hoặc "Kirschenstraße"), Tuyến xe buýt số 80 ( xuống bến Lise-Meitner-Straße)  Dự án Y tế Phụ nữ Quốc tế MEDEA Frauengesundheitsprojekt MEDEA International  Wer sind wir:  Das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum (Trung tâm y tế phụ nữ và trẻ em gái) MEDEA  e. V. đã làm việc hơn 20 năm trong lĩnh vực này. Vào tháng Sáu năm 2016, dự án sức khỏe phụ nữ quốc tế "MEDEA International" đã được khai trương tại Dresden-Gorbitz. Ở đó, nhân viên xã hội, các nhà tâm lý học và nữ hộ sinh làm việc với mục tiêu, đặc biệt cho phụ nữ xin tị nạn và phụ nữ di cư, động viên và khuyến khích phụ nữ tự chăm sóc sức khỏe với năng lực hiểu biết riêng của mình.   Unsere Angebote:   Individuelle Beratung: 
• Về các chủ đề tâm lý (sợ hãi, rối loạn giấc ngủ, cô đơn, đau buồn, rối loạn tâm lý) 
• Về sự vất vả hàng ngày 
• về thuốc và biện pháp phòng ngừa 
• về thời kỳ mang thai, làm mẹ và đời sống trẻ sơ sinh 
• về định hướng trong hệ thống y tế của Đức Khi có nhu cầu, sẽ giới thiệu và dẫn đến với các cơ sở y tế.  Gruppenangebote: 
• Cuộc họp phụ nữ ngỏ / phụ nữ đến dự cùng ăn sáng với các nhà hoạt động 
• Nhóm mẹ-con, chuẩn bị sinh nở 
• Hội thảo về kế hoạch hóa gia đình và biện pháp phòng tránh thai, chu kỳ kinh nguyệt 
• Hội thảo về dinh dưỡng có ý thức 
• Bàn học ABC của phụ nữ vì phụ nữ  Chúng tôi nói tiếng Đức và tiếng Anh. Nếu cần thiết, sẽ có thêm phiên dịch. _______________________________________________________________________  Kassenärztliche Vereinigung Sachsen/ Freistaat Sachsen/ Landeshauptstadt Dresden Hiệp hội các Bác sĩ bảo hiểm y tế nhà nước Sachsen/ Bang Sachsen/ Thủ phủ bang Dresden Ambulante Praxis zur Versorgung von Asylbewerbern  



Phòng khám ngoại trú chăm sóc người xin tị nạn Fiedlerstraße 25 / Bệnh viện Đại học y nhà 28 01307 Dresden  Số điện thoại: 0351-42643297 Fax: 0351-4422594 E-Mail: fluechtlingsambulanz@kvsachsen.de Internet: www.kvs-sachsen.de  Giờ làm việc của chúng tôi: Thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm từ 9 đến 17 giờ Thứ Ba 11 đến 17 giờ Thứ Sáu 9 đến 15 giờ  Tuyến tàu điện số 6, 12 (xuống bến Augsburger Straße) Tuyến xe buýt số 62, 74 (xuống bến Uniklinikum)  Hiệp hội các Bác sĩ bảo hiểm y tế nhà nước Sachsen - Phòng khám ngoại trú chăm sóc người xin tị nạn Kassenärztliche Vereinigung Sachsen - Flüchtlingsambulanz  Chúng tôi tự giới thiệu: Chúng tôi làm việc tại phòng khám ngoại trú chuyên chăm sóc những người đến Dresden xin tị nạn.  Hoạt động của chúng tôi:  
• Thứ Hai đến thứ Sáu: giờ khám bệnh của bác sĩ đa khoa; tiêm chủng theo lịch hẹn.  
• Thứ Hai và thứ Tư: giờ khám bệnh của bác sĩ nhi khoa; kiểm tra sức khỏe tổng thể, tiêm chủng theo lịch hẹn.  
• Thứ Hai đến thứ Năm: giờ khám bệnh của bác sĩ phụ khoa; Chăm sóc tiền sản theo hẹn. 
• Thứ Hai đến thứ Năm: giờ khám bệnh của bác sĩ tâm thần (với giấy giới thiệu của bác sĩ đa khoa)  Đối tượng được điều trị y tế: Có giấy giới thiệu hợp lệ của sở xã hội gửi đến chúng tôi hoặc thẻ bảo hiểm y tế hợp lệ.  Chúng tôi nói tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Farsi, tiếng Ả Rập, tiếng Urdu, tiếng Pashto, tiếng Nga, tiếng Macedonia, tiếng Na Uy và tiếng Đan Mạch. _________________________________________________________________  Traumaambulanz „Seelische Gesundheit“, Uniklinikum Dresden Phòng khám tâm lý "sức khỏe tâm thần", Bệnh viện trường Đại học y Dresden Lukasstraße 3 01069 Dresden, lối vào bên trái  Số điện thoại: 0351-41726750 Điện thoại dành cho bệnh nhân nói tiếng Nga: 0351-4582070 



 Đăng ký, thỏa thuận lịch hẹn Thứ Hai, thứ Ba và thứ Năm từ 8 đến 14:30 giờ Thứ Tư 10 đến 18 giờ Thứ Sáu 8 đến 12 giờ  Bệnh viện trường Đại học y Dresden, Phòng khám tâm lý "sức khỏe tâm thần" Uniklinikum Dresden, Traumaambulanz „Seelische Gesundheit“  Hoạt động của chúng tôi: Dịch vụ của Phòng khám tâm lý nhằm vào người lớn và trẻ em, những người bị hậu quả tâm lý xã hội qua quá trình chấn thương về tinh thần. Trước hết bệnh nhân sẽ được chuẩn đoán chi tiết. Sau đó, sẽ được xếp theo nhóm hoặc riêng lẻ để tiến hành điều trị cũng như việc tư vấn về những biện pháp điều trị tiếp theo. Nhóm chuyên môn liên ngành bao gồm y tá, bác sĩ, các nhà nhà tâm lý học, tâm lý trị liệu, giáo dục xã hội và một chuyên gia trị liệu nghệ thuật. Dịch vụ y tế này dành cho tất cả người bị mắc bệnh, kể cả những người có hoàn cảnh di cư. Các cuộc trao đổi trong quá trình điều trị diễn ra bằng tiếng Đức, tiếng Nga hoặc tiếng Anh hoặc sẽ mời thêm phiên dịch. Các cuộc hẹn sẽ được thỏa thuận qua điện thoại.   (Landeshauptstadt Dresden, Integrations- und Ausländerbeauftragte, Stand: Februar 2018) 
 


