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ማእከል ጥዕና ሳሚፎ  SAMIFO 
ተገዲዶም ንዝተሰደዱ ዜጋታት ኢሉ ዝቖመ ማእከል 
ጥዕናሐላፊ:    ዶክተር ጃንካርሎ ሳንቶነስልክ 

ቁጽሪ- ፋክስ:  06.7730.7555/6 
ኣድራሻ :  Via Luigi Luzzatti , 8 

samifo@aslroma1.it 



 ኣብ Asl Roma1        ዝርከብማእከል ጥዕና ተገዲዶምካብ ሃገሮም ንዝተሰደዱን
          ከምኡውንምስኡ ንዝተሐባበሩ ማእከላት ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ንምሃብ ዝቆመትካል

          ኮይኑ ዕላሙኡ ድማኣብማሕበራውን ጥዕናውን ንጥፈታት ኣዕጋቢመልሲምሃብ እዩ።

         ቀንዲ ኣተኩሮኡ ንግዳያትኲናት፣ ግፍዒ፣ ኮነ ኢልካ ንዝፍጸም በደላት (  ፖለቲካዊ፣
    ሃይማኖታዊ፣ ጾታዊ፣ ዘይተደልየ መርዓ ወዘተ)    ዓመጽ፣ ከምኡውንምኽንሻብ

  ንዝኣመሰሉ ነጥብታት ይከታተል።

             እዚ ኣብ ላዕለ ዝተጠቕሰ ማእከል ጥዕና ካብ ቸንትሮ ኣስታሊ፣ ምምሕዳር ከተማሮማ
        ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ብዝሽፈን ወጻኢታት ናይ ዝተፈላለየ ቛንቛ
  ምትርጓም ኣገልግሎት ኣለዎ።

  ዕላማ ናይዚማእከል'        ዚ ብመንገዲ ጥዕናውን ማሕበራውን ንጥፈታት ኣብመንጎ
        ዝተፈላለዩ ሞያውያን ሐካይም ናይምምያጥንምቅርራብን ምትእስሳርን ተኽእሎ
  ንምምዕባል እዩ።

    ቀወምቲሞያውያን ሰራሕተኛታት ናይዚማእከል'     ዚ ናይ ስነኣእምሮ ሐካይም፣
          ተሐጋገዝቲ ሐኪም፣ ክኢላ መወልዳን፣ ማሕበራዊሞያውያንን ከምኡውን ኣብ ቸንትሮ

     ኣስታሊ ዘገልግሉ ብዛዕባ ሕጊ ዑቕባ (ኣሳይለም)    ዝከታተሉ ኪኢላታት ዝቖመ እዩ።

       ተመሪቖምትምህርቶምዝወዱኡ ተማሃሮ ክእለታቶም ንምምዕባል ብሞያውያን
      ሐካይምተሰንዮም ኣብዚ ቦታዚ ኮርስ ክከታተሉ ይኽእሉ።

        እዚ ማእከል ጥዕና ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሳዓት8,30  ክሳብ 1,00    ድሕሪ ቀትሪ ኮይኑ
      ሶሉስን ሮቡዕን እንከላይ ቀትሪ ካብ ሳዓት 2,00  ክሳብ 6,00  ክፉት እዩ።

   ካብ ወርሒመጋቢት 2019       ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሳዓት 9,00    ክሳብ ሳዓት 6,00 

  ክፉት ኸዅውን እዩ።

     ኣገልግሎታት ናይዚማእከልዚ ከምዚ ዝስዕብ እዩ

    ናይመአንገድን ሕክምናውን ሐበሬታጨንፈር

        ናይ ኣኼባን ከምኡውን ተነቀፍቲ ጉዳያት ብሕት ኢልካ ዝዘራረበሉ ክፍሊ

  ቀዋሚኣገልግሎት ትርጁማን
          ኣምሐርኛ፣ ዓረብ፣ ባምባራ፣ ባንግላ፣ ቻይና፣ ኩርድሽ፣ ዳሪ፣ ጁላ፣ ፋርሲ፣ ፈረንሳ፣

          ሂንዲ፣ እንግሊዘኛ፣ ማንዲንጋ፣ ፓሽቱ፣ ፒጂን፣ ፑላር፣ ሶማል፣ ሶኒንከ፣ ሶራኒ፣ ስፓንሽ፣
   ትግርኛ፣ ኡርዱ፣ ዎሎፍ

       ንኻልእ ዓይነት ቇንቇ ብስልኪ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ይዋሃብ

  ክፍሊ ሐፈሻዊ ሕክምና
   ክፍሊ ስነኣእምሮኣዊ ሕክምና (ሳይክያትሪ)

  ክፍሊ ስነኣእምሮኣዊ ሕክምና(ሳይኮሎጂ)

  ክፍሊ ሕጋዊ ሕክምና
  ክፍሊማህጸናዊ ሕክምና
   ክፍሊ ሕክምና ዓጽሚ (ኦርቶፐዲ)

 ማሕሐራዊ ኣገልግሎት

         ኣብ ናይ ሐበሬታን ሐፈሻዊ ሕክምናን ኣገልግሎት ብዘይ ቆጸራምቕራብ ይካኣል።
       ናብሞያውያን ሐካይምቆጸራሒዝካምቕራብ ይካኣል።
      እንተኾነውን ንህጹጽ ጉዳይ ቅልጡፍመልሲ ይዋሃብ።


