Sexual and Reproductive Health Services
for Migrant Women in Rome

የእርሶ ጤና፣ የእርሶ መብት
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CONSULTANTS FOR TEENAGERS
- via Angelo Emo n. 11/L
ስልክ፤ 06 68354412 (RM1 ex Asl RME)
- via N. Stame n. 135
ስልክ፤ 06 5074083 (RM2 ex Asl RMC)
RM1 ex RME
1°ማዘጋጃ ቤት
Via A. Emo, 13 - ስልክ፤ 06 68354404 /06
Via A. Emo, 11/L
ስልክ፤ 06 68354412
(riservato agli adolescenti)
13°ማዘጋጃ ቤት
Via D. Silveri, 8 - ስልክ፤ 06 633714
Via Tornabuoni, 50 - ስልክ፤ 06 6240352
14°ማዘጋጃ ቤት
Via P. Gasparri, 21 - ስልክ፤ 06 68354203
Piazza S.Maria della Pietà, 5
ስልክ፤ 06 68352856
15°ማዘጋጃ ቤት
Via Cassia, 472 - ስልክ፤ 06 68354616
Via San Daniele del Friuli 8
06 68354761

Aﬅer

empowering women

ጤና መብትዎ ነው
ጣልያን ውስጥ፣ ጤና እውቅና የተሰጠው መብት እና ለሁሉም ሰዎች ከጾታቸው፣ ዘራቸው፣ ቋንቋቸው፣ ሀየማኖታቸው፣
የፖለቲካ አስተያያቸው፣ የግል እና የማህበራዊ ሁኔታቸው ጋር ባልተያያዘ መልኩ የሚጠበቅ ነው፡፡. የጤና አገልግሎት
ማግኘትም ስለዚህ ከአውሮፓ ላልሆኑ የውጪ ሀገር ሰዎችም የተጠበቀ ነው፣ ይህም የጣልያን ዜግነት ባይኖሮትም ወይም
ትክክለኛ ያልሆነ የመኖርያ ፈቃድ ባይኖሮትም ነው፡፡ ነገር ግን፣ አገልግሎት የማግኘት መብት በውጪ ሀገር ዜጋው አቋም
ላይ ተመስርቶ ይለያያል፡

RM3 ex RMD
FIUMICINO
Via Giorgio Giorgis, 46 - ስልክ፤ 06 56484750
Via della Pineta di Fregene, 76
ስልክ፤ 06 56484201
10°ማዘጋጃ ቤት
Largo G. da Montesarchio, 22
ስልክ፤ 06 56483200
Via Capitan Casella, 3 - ስልክ፤ 06 56483024
11°ማዘጋጃ ቤት
Via Vaiano, 53 -ስልክ፤ 06 56485510/1/3
Largo E. Quadrelli, 5
ስልክ፤ 06 56485724/5/6
12°ማዘጋጃ ቤት
Via A. Colautti, 28 - ስልክ፤ 06 56486131
Via della Consolata, 52
ስልክ፤ 06 56486536
Largo L. Quaroni, 4 - ስልክ፤ 06 56486688
Via F. Belfanti, 76/A - ስልክ፤ 06 56486642
9°ማዘጋጃ ቤት
Via Silone, 100 - ስልክ፤ 06 51008322
Via Stame, 162 - ስልክ፤ 06 51005400

AMHARIC

AFTER is a Project co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC)
Programme of the European Union. For more information, please visit our
website: afterwomen.eu or contact us: EUProjects.ita@actionaid.org.
This Factsheet has been produced with the financial support of the Rights, Equality and
Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of this Factsheet are
the sole responsibility of ActionAid International Italia Onlus and the project partners and
can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.
RM2 ex RMC
5°ማዘጋጃ ቤት
Via Casilina, 711 - ስልክ፤ 06 51008900
Piazza dei Condottieri, 34
ስልክ፤ 06 51008553
Via H. Spencer, 282 - ስልክ፤ 06 51008804
7°ማዘጋጃ ቤት
Via Monza, 2 - ስልክ፤ 06 51006518
Via Iberia, 73 - ስልክ፤ 06 51008580
via Denina, 7 - ስልክ፤ 06 51008571
8°ማዘጋጃ ቤት
Via dei Lincei, 93 - ስልክ፤ 06 51008646
Largo delle Sette Chiese, 25
ስልክ፤ 06 51008896
RM2 ex RM B
4°ማዘጋጃ ቤት
Via Pietralata, 497 - ስልክ፤ 06 41435408
Via Rubelia, 2 - ስልክ፤ 06 41436093
Via S. Benedetto del Tronto, 9
ስልክ፤ 06 41436327
5°ማዘጋጃ ቤት
Via Manfredonia, 43 - ስልክ፤ 06 2598972
Via Tor Cervara, 307 - ስልክ፤ 06 2283683
Via delle Resede, 1 - ስልክ፤ 06 41436020
6°ማዘጋጃ ቤት
Via delle Canapiglie, 88
ስልክ፤ 06 41436121
Via di Torrenova, 20
ስልክ፤ 06 41436130
7°ማዘጋጃ ቤት
Via Stazione di Ciampino, 31
ስልክ፤ 06 41435102
Via dei Levii, 10/B - ስልክ፤ 06 41436050
Via B.Rizzieri, 226 - ስልክ፤ 06 41434012
RM 1 ex RMA
1° ማዘጋጃ ቤት
Via S.G. in Laterano, 155
ስልክ፤ 06 77305505
2° ማዘገጃ ቤት
Via Garigliano 55 - ስልክ፤ 06/77307730/26
Via Salaria, 140 - ስልክ፤ 06 8559976
Via Boemondo, 21 - ስልክ፤ 06 84483401/36
Via dei Frentani, 6 - ስልክ፤ 06 77303574/85
3°ማዘገጃ ቤት
Via Dina Galli, 3 - ስልክ፤ 06 77304611
Largo Rovani, 5 - ስልክ፤ 06 77304846

አማካሪዎች
እያንዳንዱ የሮም ወረዳ ክልላዊ ክሊኒኮች አሉት ቁጥራቸውም እንደ ወረዳው ስፋት እና የነዋሪዎች ቁጥር የሚለያይ
ነው፡፡ በአጠቃላይ በሚቻልበት ጊዜ 43 ክልላዊ ክሊኒኮች ያሉ ሲሆን፣ አስፈላጊ ሲሆን፣ ልዩ የሆነ ጉብኝት ካለው ባህላዊ
እና የቋንቋ አግባቢ ጋር መጠየቅ ይቻላል፡፡
ጊዜ ባለፈ ቁጥር ጣልያን ውስጥ እየጨመረ ከመጣው የውጪ ሀገር ዜጎች ቁጥር ጋር በተያያዘ ለስደተኛ ሴቶች
የሚሰጠው የጤና አገልግሎት እየተስፋፋ መጥቷል፡፡ ግቡ የትኛውም የኋላ ታሪክ ላላቸው ሴቶች የእናትነት እና የልጆች
ጤና አገልግሎትን ለማቀላጠፍ ነው፣ ይህም ያለውን የባህል እና የጤና ልዩነት በተመለከተ ነው፡፡ በእነዚህ ማእከላት
ሰራተኞች የስደተኛ ሴቶችን ፍላጎት ማሟላት እንዲችሉ ስልጠና ይሰጣቸዋል - ይህም ከ ባህላዊ ልምምዶች ጋር
የተያያዘውን ጨምሮ ሰሆን - ባህላዊ መግባባት ላይ የሚሰሩት ሰዎች ማእከሉ ውስጥ ሁልጊዜም አሉ፡፡

የተለመደው አይነት የመኖሪያ ፈቃድ ያላቸው የውጪ ሀገር ዜጎች እና ጥገኞቻቸው ከጣልያን ዜጎች አንጻር የጤና
እንክብካቤ አገልግሎት ለማግኘት እኩል የሆነ አገልግሎት፣ እኪል መብት እና ሙሉ እኩልነት አላቸው፡፡አገልግሎቶችን
ለማግኘት በብሄራዊ ጤና አገልግሎት ውስጥ (NHS) መመዝገብ አለብዎ ይህም በ ወረዳዎ ውስጥ ባለ ASL
(አካባቢያዊ የጤና ባለስልጣን) ሲሆን በዚህ ቦታ የጤና ካርድ፣ ይህም ለአገልግሎት ብቁ የሚያደርግ፣ የሚሰጥበት ነው፡
፡ጽሁፉ የመኖሪያ ፈቃድን ያክል የሚቆይ እና በአመት አንድ ጊዜ ክፍያን የሚጠይቅ ነው፡፡ይህ መዋጮ የሚያስፈልገው
ምንም አይነት የገቢ ማሳወቂያ እና ጣልያን ውስት ተያያዥ ግብር መሳወቂያ ካልተደረገ ነው፡፡
የመኖሪያ ፈቃድ የሌላቸው የውጪ ሀገር ዜጎች ለድንገተኛ ወይም ለ የግድ አስፈላጊ የሆነ የታማሚ እና ሆስፒታል
እንክብካቤ መበት አላቸው፣ ይህም የአንድን ሰው ጤና በአጭር ወይንም በረጅም ጊዜ ውስጥ አደጋ ላይ የሚጥል ይባላል፡
፡ሌሎች አገልግሎቶችም የተፈጋገጡ ናቸው፡ የእርግዝና እና የ አናትነት ጥበቃ፣ የልጅ ጤና፣ ክትባቶች፣ የመከላከያ
ህክምና፣ የተዛማች በሽታ ምርመራ እና ህክምና፡፡ የመኖርያ ፈቃድ ከሌለ የጤና እንክብካቤ ሰራተኛው ለባለስልጣኖች
ምንም አይነት ሪፖርት ማቅረብ አይችልም፡ የፍልሰትን ህግ ከመጣስ ይልቅ የአንድ ሰው ጤና በእርግጠኛነት የበለጠ ዋጋ
የሚሰጠው ሲሆን (ሪፖርት ለማድረግ የሚቻለው አስፈላጊ የሆነ የጤና ሪፖርት ሲኖር ነው)፡፡ለመጀመሪያ ጊዜ የጤና
አገልግሎትን ሲያገኙ አካባቢያዊ የ STP ኮድ (በጊዜያዊነት ያለ የውጪ ዜጋ) ይሰጥዎታል ይህም በብሄራዊ ደረጃ
የሚታወቅ ነው፡፡ የ STP ኮድ ለስድስት ወራት ብቻ የሚያገለግል ሲሆን ሊታደስ የሚችል ነው፡፡. በቂ የሆነ ገንዘብ
በማይኖርበት ወቅት ሰውየው የራስ- ሰርረፊኬትን መፈረም ይኖርበታል ይህም አግልግሎትን በነጻ ማግኘት ይቻል ዘንድ
ነው፡፡
ለእያንዳንዱ ልዩ ጉብኝት ቲኬቱ እንዲከፈል ይጠበቃል፡፡. በሚከተሉት ሁኔታዎች ሰውየው ከእንደዚህ አይነት ክፍያዎች
ነጻ ነው: አካል ጉዳተኝነት፣ ከባድ እና አካል ጉዳትን የሚያመጣ በሽታ፣ ከተወሰነ በታች የሆነ የቤተሰብ ገቢ (ፈቃድ
ያልተሰጣቸው፣ የማህበራዊ ጥበቃ እና ወይም ትንሽ የሚባለው የኪስ ገንዘብ የሚሰጣቸው) ወይንም በተወሰነ የእድሜ
ክልል ውስጥ ያሉ (ላዚዮ ውስጥ ያሉ ልጆች እነዚህም 6 አመት የማይበልጡ እና ገቢያቸው በአመት ከ 36.151,98
ዩሮ በታች የሆኑ እድሜያቸው ከ 65 አመት በላይ የሆኑ ሰዎች)፡፡
ጥገኝነት የሚፈልጉ ሰዎች፣ ወይንም አለምአቀፍ ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ማመልከቻቸውን ካስገቡ እስከ ስድስት
ወር ድረስ ቲኬቱን ከመክፈል ነጻ ናቸው፡፡ ከዚያም፣ ስራ ከመፈለግ ጋር በተያያዘ በ ብሄራዊ ጤና አገልግሎት ውስት
መመዝገብ ይችላሉ፣ ስራ አጥ ከሆኑ እና የሚያስፈልገውን መስፈርት የሚያሟሉ ከሆነ (ገቢያቸው ከተወሰነ መጠን
በታች ከሆነ) እንዳይካተቱ ሊያመለክቱ ይችላሉ፡፡

ሮም ውስጥ የሚገኙ አገልግሎቶች
IL CENTRO SaMiFo
ተገደው ስደተኛ ለሆኑት ማእከሉ ጥበቃን ያጠናክራል፡፡ ጥገኛነትን ለሚፈልጉ ሰዎች እና ስደተኞች ማእከሉ የጤና አገልግሎትን: ይህም
የተለመደውንም ሆነ ሳይካትሪስት፣ የማህጸን፣ ኦርቶፔዲክስ እና ፎሬንሲክ ክሊኒክ ጉብኘት ጨምሮ ነው፡፡
አድራሻ፡ ኤን ቪያ ሉዛቲ
አድራሻዎች 06/77307553
samifo@aslromaa.it

የስራ ሰአት
ከሰኞ- አርብ ከ ጠዋቱ 3፡30 እስከ 6፡00
ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡእ እና ሐሙስ ከሰአት 9፡00 ጀምሮ
እስከ ምሽቱ 12፡00

INMP
IIstituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) የህዝብ ድርጅት
ሲሆን የብሄራዊ ትስስር ማእከል ነው በማህበራዊ ጤና ዘርፍ ላይ ላለ ችግር ይህም ከስደተኞችጋር በተያያዘ ሲሆን ድህነትንም ጨምሮ INMP
በጤናው ዘርፍ ላይ ለባህላዊ ማስታረቅ ብሄራዊ ማእከል ነው

የሴቶች ጤና
የጣልያን ህግ እያንዳንዷ ሴት - ጣልያንያዊት ወይም የውጪ ዜጋ - የጤና እንክብካቤ አንደምታገኝ ያረጋግጣል፡፡
በተለይም፣ ሁሉም ጣልያን ውስጥ ያሉ ሴቶች ለአናትነት ጥበቃ ብቁ ናቸው ይህም የመኖርያ ፈቃድ ባይኖራቸውም ነው፡፡
ለሴቶች የሚሰጥ ወሲባዊ እና ስነተዋልዶ ጤና አገልግሎት የቤተብ አማካሪ ክሊኒኮችንም ይጨምራል፤ እነዚህ የሴቶችን፣
ጥንዶችን፣ ወጣቶችን እና ልጆችን አካላዊ እና አእምሮአዊ ጤናን ለመጠበቅ ክፍት የሆኑ የህዝብ አገልግሎቶች ናቸው፡፡
ብዙ አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ ሲሆኑ፣ ከ ወሊድ መከላከያ፣ እርግዝና፣ ከወሊድ በኋላ ያለ አንክብካቤ፣ በፈቃድ የሆነ
እርግዝና ማቋረጥ፣ የአባላዘን በሽታ መከላከል አና መረጥ ጋር የተያያዙትንም ጨምሮ ነው፡፡ምከር ማግኘት ነጻ ሲሆን
ትእዛዝ አያስፈልገውም፡፡ ለመጀመሪያው ቃለ መጠይቅ ምንም አይነት ቀጠሮ መያዝ አያስፈልግዎትም፡፡ከአንዳንድ ልዩ
የማህጸን አግልግሎት ውጪ አገልግሎቶቹ ነጻ ናቸው፡፡

እድራሻ:
ቪያ ዴል ፍራቴ ዲ ትራቴቬሬ , 52
አድራሻዎች፡ U.R.P.: ስልክ 06/58558505 ፋክስ 06/58558405
የባህል አስታራቂዎች ስልክ 06/58558503

የስራ ሰአት
ከሰኞ - አርብ ከ ጠዋቱ 1፡30 እስ 6፡00
ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡእ እና አርብ ከሰአት 8፡00 ጀመሮ እስከ 11፡00
ቅዳሜ እና እሁድ ከ ጠዋቱ 2፡00 ሰአተ ጀምሮ እስከ 6፡00 ሰአት

ሴንትሮ ዲ ሪፈሪሜንቶ ሪጆናሌ ፐር ላ ፐሬቬንዚዮን ኢ ኮንትራስቶ ዴል ኤም ጂ ኤፍ– ኤ.ኦ. ሳን ካሚሊዮ ፎርላኒ
አድራሻ: ቪያ ፖርቱዌንሴ 332 – ሮማ
ስልክ ቁጥር: 06/55552509

ረቡእ
ጠዋት 3፡00 - ከሰአት 7፡00
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