
الجهات والمعلومات / التنسيق الصحي اإلقليمي بوسط المدينة هاتف: 31071816 / 31017727
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/ حي Jacanã , Tremembé, Perus, Pirituba, Santana, 
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/ حيMooca, Penha, Vila Mariana Vila Prudente, 
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/ 

 الوقاية للجميع
 ذكور و إناث في

 النظام الموحد
 للصحة



التطعيم  اللقاحات المجانية التي يقدمها
 النظام الموحد للصحة

 التطعيم هو الطريق األمثل للوقاية من األمراض المتوفر لها لقاح تعتبر
 البرازيل مرجعا دوليا للتطعيم، فالنظام الموحد للصحة يوفر لعامة الشعب

 جميع أنواع اللقاحات التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية مجانا من
 يوم االثنين إلى الجمعة في الوحدات الصحية وأيام السبت في الوحدات

 المتنقلةتوجد لقاحات لألطفال، الشباب، كبار السن و الحوامل، وهذه
 اللقاحات ستعطي المفعول المطلوب إذا أخذت في الوقت المناسب
 وبالجرعات المناسبة لجميع األعمار وذلك لتفادى عودة المرض مرة

 أخرى ،متوفر17 نوعا من اللقاحات من خالل شبكة الصحة العامة والتي
 تُكون جدول التطعيمات للوقاية من 20 نوع من األمراض الخطيرة في

مختلف األعمار

BCGمرض السل 

التهاب الكبد )ب)

شلل األطفال

 الخماسي المتكافئ الدفتيريا والسعال ألديكي والكزاز
والتهاب الكبد )ب( والمستديمة النزلية

الفيروس العجلى

االلتهاب السحائي

التهاب المكورات الرئوية )ب)

 الحصبة SCR،أي الحصبة، التهاب الغدة النكفية
األلمانية

جدري الماء

التهاب الكبد )أ)

الحمى الصفراء

HPV فيروس الورم الحليمي

التهاب المكورات الرئوية 23 المتكافئة

األنفلونزا الثالثية

 

 ملحوظة: في حالة وجود بطاقة صحية من بلدك يرجى إحضارها
إلى الوحدة الصحية


