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Ang kalusugan ay binibigyang kahulugan ng World
Health Organization bilang estado ng lubos na pisikal,
mental at panlipunang kagalingan at panghihina.
(WHO, Migration and Health, 1986). 

BAHAGI A
MGA PANGUNAHING HAKBANG SA PAMPAIWAS NA

KALUSUGAN

Ang pag-iwas ay ang pinaka-mabuting paraan upang tugunan
ang malubhang mga sakit ng ating panahon. Ang layunin ng
pag-iwas ay upang madiskubre ang anumang pagbabago sa
estadong pangkalusugan, upang malaman ito nang maaga at
upang magamot ito nang mabisa. 

Ang pangunahing pag-iwas ay kinabibilangan ng malusog na
pamumuhay (ibig sabihin, pagkain ng malusog, pag-iwas sa
paninigarilyo, ehersisyo), habang ang pangalawang pag-iwas ay
tumutukoy sa mga pampaiwas na pagsusuri upang malaman ang
mga sakit bago lumitaw ang mga ito sa mga klinikal na sintoma. 

MGA BABAE

Ang kalusugan sa panganganak ay nauugnay sa nakakakun-
tento at ligtas na buhay-pakikipagtalik ng indibidwal at
kakayahan na malayang manganak. Ang kalusugan sa pan-
ganganak ng mga babae ay itinataguyod sa pamamagitan ng
regular na mga medical-gynecological update at eksami-
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nasyon. Ang mga babae ay dapat magkaroon ng sumusunod
na mga pagsusuri:
⦁ Para sa maagang diyagnosis ng kanser sa suso: isang

mammography para sa mga babae na ang edad ay 
nasa pagitan ng 40 - 50 kada dalawang taon at kada 
taon para sa mga babaeng higit sa 50 taong gulang. 

⦁ Para sa maagang diyagnosis ng kanser sa cervix: isang
taunang PAP test para sa lahat ng babaeng aktibo sa 
pakikipagtalik 

⦁ Isang bakuna laban sa Kanser sa Cervix para sa mga
batang babae at kabataang babae mula 12 hanggang 
26 taong gulang 

Ang mga babaeng may insurance ay sinusuri nang walang
bayad kasunod ng isang appointment sa mga klinikang pang-
outpatient ng mga pampublikong ospital at yunit na
pangkalusugan ng bansa. 
Bukod pa, ang sumsunod na mga pagsusuri habang di pa nan-
ganganak ay iniuutos para sa mga babaeng may insurance
upang sila ay magsilang ng mga malulusog na bata:
⦁ Mga pagsusuri upang malaman ang thalassemia 

heterozygotes
⦁ hemoglobin electrophoresis
⦁ eksaminasyon ng DNA ng batang nasa sinapupunan
⦁ Identipikasyon ng rubella antibodies
⦁ Kontrol ng fetal karyotyping (pagsusuri sa genetic 

material ng di pa naisisilang na sanggol) para sa mga
babaeng higit sa 35

Isinasagawa ang mga ito nang libre sa mga pampublikong os-
pital at mga EOPYY Health Unit.

Ang mga imigranteng babae na ilegal na nakatira sa loob ng
bansa ay walang karapatan sa libreng pangangalaga bago
manganak at pagsilang ng sanggol. Ang tanging eksepsiyon
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ay ang pagsasagawa ng mga eksaminasyon bago manganak
sa mga buntis na menor de edad lang.

MGA TIN-EDGER

Ang pagbibinata/pagdadalaga ay ang yugto ng pagbabago
kung saan ang bata ay dahan-dahang dumaan papunta sa yugto
ng pagiging nasa hustong gulang. Dahil sa mga pagbabago sa
katawan at pangangatawan, inirerekumenda sa mga tin-edger
na sumailalim sa taunang eksaminasyon sa laboratoryo: 
⦁ Kumpletong blood count at urinalysis taon-taon.  
⦁ Isang eksaminasyon sa cholesterol lalo na sa mga 

tin-edger na ang pamilya ay may kasaysayan ng sakit
sa puso o mga daluyan ng dugo. 

⦁ Isang pagsusuri sa asukal ng dugo nang nag-aayuno 
kada dalawang taon para sa mga tin-edger na ang 
pamilya ay may kasaysayan ng type ΙΙ diabetes para 
sa mga kamag-anak na nasa una o ikalawang salinglahi.

Ang mga pagsusuri ay isinasagawa sa Regular na Mga Klinikang
Pang-outpatient ng bansa, sa mga yunit na pangkalusugan ng
National Health Service (EOPYY) at sa mga Health Center. 

Pagbabakuna

Ang mga pagbabakunang dapat kamtin ng lahat ng
tin-edger ay:  

1 Ang mga serye ng DTP (Ang Td ay inirerekumendang
ulitin kada sampung taon)

2 Poliomyelitis
3 Dalawang dosis ng MMR
4 Ang mga serye ng pagbabakuna para sa hepatitis Β
5 Pagbabakuna para sa hepatitis Α
6 Pinagsamang bakuna laban sa Meningococcal Type C
7 Bulutong-tubig sa pangyayaring hindi pa sila 

nagkakasakit nito 
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8 Pagbabakuna laban sa Kanser sa Cervix (para sa mga
batang babae at kabataang babae mula 12 hanggang 
26 taong gulang).

Ang pangunahing mga pagbabakuna ay nasasaklawan ng
Pondo ng Insurance. 

PAG-IWAS AT PAG-AALIS NG MGA EPEKTO NG MGA SUB-

STANSIYA: PANINIGARILYO-ALAK-NARKOTIKO

PANINIGARILYO

Ang paninigarilyo ay isang panganib sa katawan ng tao.
Ang mga sakit na nauugnay sa paninigarilyo ay ang
kanser sa baga, talamak na sakit sa baga, osteoporosis,
mga kanser sa bibig, lalamunan, pati na rin ang mga
problema sa kakayahang manganak at pagbubuntis.

Ang mga Klinika sa Paghinto ng Paninigarilyo ay pinapan-
gasiwaan sa mga Pampubliko at Pampribadong Mga Ospital
ng bansa.

Helpline sa Paghinto ng Paninigarilyo ng Greek Respiratory Society 

Telepono: 800 801 80 80.

ALAK

Ang alak ay nagdudulot ng pampisikal at pangsikolo-
hikal na pagkalulong, makapagdudulot ito ng mga
sakit at kahit kamatayan dahil sa pinsala sa atay.

MGA SUBSTANSIYANG NARKOTIKO

Ang mga narkotiko ay mga kemikal na substan-
siyang nagdudulot ng pagkalulong at ang sobrang
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paggamit sa mga ito ay sanhi ng kamatayan. Inir-
erekumenda na dapat hilingin kaagad ang tulong ng
mga eksperto para sa anumang pagkalulong.

Mapapakinabangang Mga Telepno:

Maikling serbisyo ng pagpapayo sa mga indibidwal na al-

inman sa direktang humaharap sa mga problema ng pagka-

sugapa o isang tao na malapit sa kanilang kapaligiran.

Lunes -Biyernes, 9 a.m. - 8 p.m.

Teleponoe: 1031

Yunit para Rehabilitasyon sa Substansiya at Alak 

18 pataas – Psychiatric Hospital of Attica (PS.N.A.) Rehabilitation Unit

Pagharap sa mga problema kaugnay ng pagkalulong sa narkotiko at alak.

Lunes - Huwebes, 10 a.m. - 8 p.m., Biyernes, 10 a.m. - 4 p.m.

Telepono: 210 - 361 7089

Yunit ng Pang-emerhensiyang Telepono “ITHAKA”

24 oras. Telepono: 1145. Mga update sa mga substansiyang narkotiko,

impormasyon para sa mga serbisyo at pang-emosyonal na suporta sa mga

gumagamit ng psychotropic na substansiya at para sa kapaligitan ng kani-

lang mga pamilya/kaibigan.

Telepono para sa pangsikolohikal na suporta at agarang tu-
long para sa mga tin-edger at mga bata:  

“The Smile of the Child” (http://www.hamogelo.gr)

SOS: 1056 Pansuportang Linya para sa mga Bata  

Ang telepono ay sinasagot ng mga psychologist na pambata, social worker

at mga boluntaryo. Matatawagan ito 24 oras.
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Association for the Psychological Welfare of

Children & Adolescents (Ε.PS.Υ.P.Ε.)

(http://www.epsype.gr) 

SOS: 801 801 11 77 Linyang Pansuporta para sa

Mga Bata at Tin-edger

Ang linya ay para sa mga magulang, bata, tin-edger, tagapagturo, mga

propesyonal sa kalusugang pangkaisipan at sa pangkalahatan para kani-

numan na nangangailangan ng suporta.

Mga oras na matatawagan ang linya: Araw-araw, 9:30 a.m. hanggang

8:30 p.m., Sabado: 9:30 a.m. hanggang 2:30 p.m.
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BAHAGI B
PAMPAIWAS NA MGA HAKBANG MULA SA MGA 

MAPANGANIB NA SAKIT

PAG-IWAS SA NAKAKAHAWANG MGA SAKIT

Ang mga nakakahawa o kumakalat na sakit ay dahil sa mga
paglabag sa katawan mula sa mga sanhi na nagdudulot ng
sakit na naisasalin sa ibang mga tao na alinman sa
nagkakasakit o nagiging mga tagadala ng sakit.

Ang mga nakakahawang sakit ay makapagdudulot ng epide-
mya sa isang populasyon, habang sa maraming sitwasyon ma-
greresulta pa ito sa kamatayan. Sa dahilang ito, mahalagang
harapin kaagad ang mga ito. Ang pagsunod sa mga tuntunin
para sa pampersonal at pampublikong kalinisan at pag-
babakuna ay ang pinaka-epektibong hakbang upang mai-
wasan ang pagkalat ng mga sakit.

1. HEPATITIS

Ang hepatitis ay ang sakit sa atay. Ang pinaka-karaniwang
mga uri ng hepatitis ay ang Hepatitis A, B o C.

Ang Hepatitis Α ay isang nagagamot na sakit sa atay mula sa virus
na HAV at maaaring tumagal mula ilang linggo hanggang ilang
buwan. Ang panganib ng impeksyon ay sa pamamagitan ng:
⦁ Kontaminadong pampublikong mga lugar (ibig

sabihin, mga palikuran)
⦁ Kontaminadong tubig, hilaw na mga pagkain na

hinugasan ng kontaminadong tubig
⦁ Malapitang kontak sa mga na-impeksyong tao
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Ang Hepatitis B ay isang pamamaga ng atay na sanhi ng virus
(HBV). Ang panganib ng impeksyon ay sa pamamagitan ng:
⦁ Sekswal na kontak sa na-impeksyong tao
⦁ mga bagay na narumihan ng dugo (ibig sabihin, mga

hiringgilya, pang-ahit, sipilyo, karayom)
⦁ kontak sa na-impeksyong mga tao 
⦁ na-impeksyong ina (sanggol pagkasilang)

Hepatitis C

Ang panganib ng impeksyon ay sa pamamagitan ng:
⦁ mga bagay na narumihan ng dugo
⦁ sekswal na kontak na-impeksyong mga tao
⦁ na-impeksyong ina (sanggol pagkasilang)

Paano ko malaman kung ako ay may hepatitis? 

Kailangan ang isang natatanging pagsusuri ng dugo. Ang pag-
susuri ay maaaring isagawa sa External Hepatology Clinics
sa mga pampublikong ospital sa loob ng bansa. Inirereku-
menda na ang pagsusuri ay gagawin isang beses kada taon.

Paano ko maiiwasan ang hepatitis?

Ang Hepatitis A at B ay maaaring maiwasan sa pamamagitan
ng pagbabakuna. Ang mga pagbabakuna ay inirerekumenda
para sa mga batang wala pang isang taong gulang para sa mga
taong nagbibiyahe sa mga bansang may mataas na antas ng
impeksyon. Ang bakuna para sa Hepatitis B ay isinasagawa
sa tatlong dosis at inuulit kada 3-5 taon. Walang bakuna para
sa paggagamot ng hepatitis C.

Ang mga pagbabakuna para sa hepatitis ay isinasagawa sa alinmang

pampublikong ospital. Ang mga pagbabakuna ay mabibili mula
sa mga botika at magagawa ito ng mga parmasyotiko/par-
masyotika. Ang mga naghahanap ng asilo ay maaaring baku-
nahan sa Medical-Social Welfare Centers (dating PIKPA). 
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Mga pamproteksyong hakbang laban sa Hepatitis Α, Β, C:
⦁ Mahigpit na mga tuntunin sa mga pampersonal na 

kalinisan
⦁ Paggamit ng kondom sa panahon ng pakikipagtalik
⦁ Pampersonal na paggamit ng mga hiringgilya, 

gunting, pang-ahit at iba pa 
⦁ Paggamit ng mga isterilisadong kasangkapan para sa

pangangalaga ng kuko, acupuncture, pagta-tattoo, 
pagtusok para sa mga hikaw, at iba pa

⦁ Pagbabakuna (para sa Hepatitis Α, Β)

2. TUBERKULOSIS

Isang nakakahawang sakit na sanhi ng bakterya. Karaniwang
nakakaapekto ito sa baga at iba pang parte ng katawan tulad
ng mga buto, larynx, at iba pa.

Ano-ano ang mga sintoma?

Kabilang sa mga sintoma ng TB ang sobrang panghihina,
pagbaba ng timbang, lagnat, pamamawis sa gabi, ubo, pana-
nakit ng dibdib at hemoptysis.

Paano ito naisasalin?

Ang tuberkulosis ay naisasalin sa pamamagitan ng pag-ubo,
matinding pagsasalita, pagbahin at pagtatawa.

Paano ko malaman kung ako ay may TB? 

Ang mantoux screening test ay ang tanging paraan upang mai-
diyagnos ang tuberkulusis. Ang pagsusuri ay isinasagawa sa
mga ospital, health center, mga klinika ng EOPYY at serbisy-
ong pangkalusugan sa loob ng bansa. Ang bakuba (BCG) para
sa tuberkulosis ay isinasagawa sa mga sanggol at maliliit na
bata sa edad na 6. Ang bakunang tuberculostatic ay hindi lubos
na nagbibigay-proteksyon laban sa sakit. Ang TB ay ganap na
nagagamot ngunit dahan-dahan (mas mahaba sa 6 na buwan).
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Paano ko mapoprotektahan ang mga nasa paligid ko?

⦁ Sa pamamagitan ng paggamit ng wastong gamot 
⦁ Sa pagtakip ng bibig gamit ang panyo kapag umuubo

at bumabahin 
⦁ Pag-iwas sa malapitang kontak sa ibang mga tao lalo

na sa paaralan at trabaho 
⦁Madalas na pagpapahangin o bentilasyon sa espasyong
ginagalawan

Ang sakit ay hindi nakakahawa dalawa hanggang tatlong
linggo pagkatapos magsimula ang terapiya. Kung sumang-
ayon ang doktor, maaari ka nang bumalik sa iyong pang-
araw-araw na mga gawain

3. ΗIV / AIDS

Ang HIV ay isang virus ay nagbibigay-impeksyon sa
katawan ng tao. Kapag na-impeksyon ang isang tao,
siya ay palaging mananatiling seropositive na tagadala
ng HIV at maaaring makapagsalin ng sakit sa ibang mga
tao. Ang taong nagkakasakit ng AIDS ay may humi-
nang immune system at sa maraming sitwasyon, nama-
matay. Sa kasalukuyan, walang gamot para sa HIV.

Paano ito naisasalin?

⦁ Sa pamamagitan ng sekswal na kontak (sa ari, puwit,
bibig) nang hindi gumagamit ng kondom sa isang 
taong na-impeksyon ng virus.

⦁ Sa pamamagitan ng pakikipagtalk nang walang 
kondom sa isang gumagamit ng itinuturok na 
ipinagbabawal na gamot.

⦁ Paggamit ng hindi isterilisadong mga karayom
⦁ Sa pamamagitan ng paghihiraman ng mga hiring-
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gilya o karayom para sa mga narkotikong itinuturok
⦁ Mula sa isang ina na may virus

Paano ko malaman kung ako y nagkaroon ng virus?

Dapat isasagawa ang isang diyagnostikong pagsusuri. Maaari
itong isagawa nang libre sa isang pampublikong ospital o sa isang
may bayad na pampribadong diagnostic-microbiology na labo-
ratoryo. Gagawin ito na hindi nag-uugnay ng pangalan at ang
mga resulta ay kumpidensiyal. Ang pagsusuri ay isinasagawa rin
sa alinmang pambansang pangreperensiyang sentro ng AIDS.

Saan ako makakakuha ng impormasyon?

Sentro para sa Pagsugpo at Pag-iwas sa Sakit (ΚΕ.ΕL.P.ΝΟ) 3rd

Septemvriou Str. 54  & Polytechniou Str. 9, Athens ¨ Tel.: 210-52.12.000

Pambansang Pang-reperensiyang Sentro para sa AIDS  Pambansang

Pang-reperensiyang Sentro para sa AIDS ng Katimugang Greece,

Pambansang Paaralan ng Pampublikong Kalusugan

Alexandras Ave.196, Athens ¨ Τel.: 210-64.47.941 Pang-reperensiyang

Sentro para sa AIDS at Naisasaling Mga Sakit sa Pakikipagtalik

P.G.Ν.Α. “EVAGGELISMOS” 

Υpsilantou Str. 45-47, Athens ¨ Τel.: 210-72.00.001  Pambansang Pang-

reperensiyang Sentro para sa Mga Naisasaling Sakit sa Pakikipagta-

lik at AIDS, Ospital ng Mga Sakit na Venereal at Mga Sakit sa Balat

“Α. Syggros”

I. Dragoumi Str. 5, Ilisia ¨ Tel.: 210-72.43.579  Hindi pampamahalaang

Mga Samahan:  Sentro ng Buhay (Life Center), Dioharous Str. 9, Ilisia

¨ Tel.: 210-72.57.617, 210-72.33.848  KUMILOS (ΑCT UP), Nikitara

Str. 8-10, Athens ¨ Tel.: 210-33.05.500  Komposisyon, www.hiv.gr

4. MALARIA

Ang malaria ay isang nakakahawang sakit na nakaka-im-
peksyon sa mga pulang selyula ng dugo. Nagdudulot ito ng mga
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malubhang impeksyon at kung hindi maagapan ng wastong
paggagamot, maaari itong maging sanhi ng kamatayan.

Paano ito naisasalin?

Sa pamamagitan ng kagat mula sa isang na-impeksyong
lamok, pagsasalin ng duo, paglilipat (transplantation) ng ba-
hagi ng katawan ng tao at sa paggamit ng kontaminadong
mga karayom o hiringgilya. Bihira itong naisasalin mula sa
ina papunta sa hindi pa naipanganak na sanggol.

Ano-ano ang mga sintoma?

Kabilang sa mga sintoma ng malaria ang mataas na lagnat na
may panginginig, pamamawis, pananakit ng ulo, pananakit
ng kalamnan, pakiramdam na ibig masuka, pagtatae, pagsu-
suka, anemia, paninilaw ng mga mata, balat at mga mucous
membrane (jaundice).

Paano ko malaman kung ako ay may malaria?

Ang malaria ay nadidiyagnos sa pamamagitan ng pagsusuri
ng dugo.Ang pagsusuri ay maaaring isasagawa sa isang pam-
publikong ospital.

Paano nagagamot ang malaria?

Nagagamot ito ng medikasyon. Dapat magsimula kaagad ang
terapiya.

5. WEST NILE VIRUS

Ito ay isang sakit na pangunahing naisasalin sa pamamagitan
ng kagat ng isang na-impeksyong lamok at bihira sa pamam-
agitan ng pagsasalin, paglilipat (transplantation) o mula sa
isang ina papunta sa hindi pa naipanganak na sanggol. Hindi
ito naisasalin mula sa isang tao papunta sa kapwa sa pamam-
agitan ng karaniwang kontak na pangkapwa (hal., hipo,
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halik), sekswal o iba pa. Kung sila ay ma-impeksyon, ang
mga taong higit sa 50 taong gulang ay nasa mas mataas na
panganib na magkakasakit nang malubha. 

Ano-ano ang mga sintoma?

Karamihan sa mga tao ay hindi nagpapakita ng mga sintoma. Ka-
bilang sa banayad na mga sintoma ang lagnat, pagkapagod, pana-
nakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng mga buto at
kasu-kasuan, pagsusuka, pamamantal at minsan pamamaga ng mga
lymph node. Kabilang sa malalang mga sintoma ng sakit (nangya-
yari nang mas mababa sa 1% sa mga pasyente) ang mataas na la-
gnat, pananakit ng ulo, paninigas ng leeg, pagkalito, panginginig,
coma, pagkaparalisa ng kalamnan. Kung hindi kaagad magamot,
ang sakit na ito ay maaaring maging sanhi ng encephalitis, menin-
gitis, meningoencephalitis o flaccid paralysis. Karaniwang lumal-
abas ang mga sintoma 2-14 araw pagkatapos makagat ng insekto.

Paano ko malaman kung ako ay may West Nile Virus at paano ito

nagagamot?

Ang pasyente ay dapat humingi ng pangmedikal na pansin.
Sa mga maliliit na kaso, ang mga sintoma ay humuhupa
pagkatapos ng ilang araw. Sa mas malalang mga kaso, kailan-
gan ang pagpapasok hanggang pagpapa-ospital. Walang
makukuhang bakuna laban sa virus.

Pangkalahatang proteksyon mula sa mga insekto

Upang maproteksyunan laban sa mga insekto, maaaring is-
agawa ang sumusunod na mga hakbang:
⦁ gumamit ng pampatalsik ng insekto sa di-natatakpang

balat at ibabaw ng mga damit, lalo na mula takip-silim
hanggang madaling araw.

⦁ (matataas ang manggas at pantalon)
⦁ Maligo nang madalas upang tanggalin ang pawis 
⦁ Instalasyon ng mga pansilo ng mga lamok (screen) sa
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mga bintana ng bahay
⦁ paggamit ng mga pamatay-insekto 
⦁ pagtanggal ng hindi gumagalaw na tubig mula sa mga

palanggana, banga, palayok, iba pa.
⦁ paggamit ng mga bentilador at air con
⦁ paggamit ng mga dilaw na bombilya para sa panlabas

na ilaw

6. KALUSUGAN SA PAKIKIPAGTALIK – MGA PAG-IINGAT

MULA SA MGA NAISASALING SAKIT SA PAKIKIPAGTALIK

Mga naisasaling sakit sa pakikipagtalik o sexually transmitted
diseases (STDs) tulad ng chlamydia, syphilis, gonorrhea, genital
warts at genital herpes, mula sa isang tao papunta sa iba sa pana-
hon ng sekswal na kontak. Ang mga ito ay naisasalin sa pama-
magitan ng pakikipagtalik sa pamamagitan ng ari, puwit at bibig.

Ano-ano ang mga sintoma?

Ang mga sintoma ng naisasaling sakit sa pakikipagtalik ay
nagdudulot ng kawalang-ginhawa at pananakit sa bahagi ng
ari. Kung hindi matugunan ng wastong paggagamot, ang mga
ito ay makapagdudulot ng kawalang kakayahang magkaanak
at kahit na kanser.

Ano ang aking gagawin? 

Kung sa palagay mo, ikaw ay maaaring na-impeksyon, bu-
misita kaagad sa isang doktor upang magkaroon ng wastong
paggagamot na inirerekumenda. Bukod pa:
⦁ Payuhan ang iyong katalik na bumisita sa isang doktor
⦁ Limitahan ang bilang nga iyong mga katalik
⦁ Huwag makipagtalik kung ang iyong partner ay na-

impeksyon na o nakakaramdam ng kawalang ginhawa 
⦁ Pagkatapos ng sekswal na kontak, umihi at hugasan 

kaagad ang bahagi ng ari hangga’t maaari. 
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Paano ko mapoprotektahan ang aking sarili? 

Gumamit ng kondom sa bawat pakikipagtalik. Ang
paggamit ng isang kondom ay nagpapabawas sa
pagkakataon na maisalin ang mga sakit na naisas-
alin sa pakikipagtalik. Bukod pa, ang paggamit
nito ay pumipigil sa pagsalin ng nakakahawang
mga sakit katulad ng HEPATITIS.

Paano ako makakakuha ng impormasyon?

Ang mga klinika na pang-outpatient ng mga ospital ng Na-
tional Health Service ay nagbibigay ng libreng medikal na
pangangalaga at paggagamot sa mga dayuhang na-impeksyon
ng HIV o ng iba pang mga nakahahawang sakit.

National Reference Center for Sexually Transmitted Diseases &

AIDS, Hospital of Venereal & Skin Diseases “Α. Syggros”, I. Dragoumi

Str. 5 Ilisia ¨ Tel.: 210-72.43.579  Infectious Diseases Hospital of Thes-

saloniki, Delfon Str. 124 ¨ Tel.: 2310- 886.300  Sa isang gynecologist o

dermatologist-venereologist. 

7. KALUSUGANG PANGKAISIPAN 

Ang mga problemang psychosocial ay madalas at nagdudulot
ng mga pakiramdam ng kalungkutan, pagkabahala, depre-
syon, pagod, sobrang pagkapagod, kawalang pag-asa, o so-
brang pagkalikot (hyperactivity), pagkabahala o pagsuko.
Ang mga sintomang ito ay maaaring malutas sa wastong tu-
long. Ang mga serbisyo sa suportang psychosocial ay ibinibi-
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gay sa mga bata at mga nasa hustong gulang, pati na rin sa
mga grupo at mga pamilya nang libre, hindi kailangan ang
insurance at ang pagka-kumpidensiyal ng pampersonal na im-
pormasyon ay itinataguyod. Dagdag pa, ang impormasyon ay
kadalasang makukuha rin sa ibang mga wika.

Saan ako maaaring pumunta? 

EGINITIO HOSPITAL - Transcultural Psychiatric Clinic of

Athens University  

Naglilingkod sa mga imigrante na may tulong ng mga interpreter (210

7291388)

P.&A. KYRIAKOU CHILDRENS’ HOSPITAL, Faculty of

Social Medicine

Nagbibigay ng mga eksaminasyong pambata, pagbabakuna, pagtatasa ng

pag-unlad at suportang psychosocial sa lahat ng mahihinang grupo ng

lipunan (210 7726809).

National Center for Emergency Care

Nagbibigay ng mga serbisyo sa suportang panlipunan (pagpapayo,

pangsikolohiyang suporta, pansamantalang akomodasyon sa mga bahay-

tuluyan para sa mga indibidwal, pamilya o grupo na nasa krisis o mga sit-

wasyong pang-emerhensiya (Tel.: 210 6497710).Mga ahensiyang

Nagbibigay ng Libreng Pangangalagang Medikal sa mga dayuhang

walang mga permit ng paninirahan

PRAKSIS-Polyclinics

Nagpapatakbo ito ng isang Polyclinic, Botika at Mga Serbisyong Pan-

lipunan sa Athens at Thessaloniki. Libreng pangangalagang

pangkalusugan at suportang panlipunan ang ibinibigay sa mga walang in-

surance, Roma, mga refugeee at imigrante, at iba pa.

(Address: Peoniou Str. 5, Victoria Square, Athens ¨ Telepono: 210

8213704, 210 8213713)
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Doctors of the World - Polyclinics

Isang bukas na Polyclinic na pinapatakbo sa Athens at Thessaloniki. Ib-

inibigay ang libreng pangangalagang medikal at suportang psychosocial

sa mga mahihirap, walang insurance, walang tahanan, Roma, mga refugee

at mga imigrante.

(Address: Mihail Voda Str.15, Athens ¨ Telepono: 210 3213150, 210

8233653)

Greek Centre for Intercultural Psychiatric Care

Mga yunit para sa kalusugang pangkaisipan na nagbibigay ng rehabilita-

syon at mga serbisyo ng muling integrasyon sa mga mahihinang grupo

pati na rin sa mga nakakaranas o nasa ilalim ng banta ng panlipunang ek-

sklusyon. Address: Ploutarhou Str. 10, Athens ¨ Telepono: 210 7221707.

Vavel Day Center of NGO Coherence:

Nagbibigay ito ng mga serbisyo sa kalusugang pangkaisipan sa mga imi-

grante. Address: Mithimnis Str. 27Β, Kypseli ¨ Telepono: 2108616280

και 2108616266. Bukas ito Lunes-Biyernes, 09:00 - 17:00

HELLENIC RED CROSS

Nagsasagawa ito ng mga programa ng psychosocial na suporta at pagpa-

payo para sa mga imigrante.

Telepono: 210 3603449.
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BAHAGI C
ISTRUKTURA AT ORGANISASYON

NG SISTEMANGPANGKALUSUGAN 

1. Ang istruktura ng sistemang pangkalusugan ng Griyego

Ang pangangalagang pangkalusugan sa Greece ay ibinibigay
ng National Health Service (NHS). Ang NHS ay nagbibigay
ng medikal na kasaklawan sa populasyon na legal na nakatira
sa bansa. Ang Mga Pangunahing Serbisyong Pangkalusugan
(ibig sabihin, mga serbisyo at eksaminasyon kaugnay sa pag-
iwas at diyagnosis) ay ibinibigay sa mga rural clinic, pang-
munisipyong polyclinic, pangrehiyong health center, klinikang
pang-outpatient at sa Emergency Departments (ED) ng ospital.

Para sa mga indibidwal na may insurance, ang mga serbisyo
sa pangangalagang pangkalusugan ay ibinibigay sa pamam-
agitan ng Social Security Funds na ang pangunahin ay ang
National Health Service Organization (EOPYY). Simula
2011, ang mga pangkalusugang sektor ng mga insurance fund
IKA-ETAM, OGA, OAEE-TEVE at ΟPAP/ΤΥDΚΥ ay
pinag-isa sa iisang taga-seguro na ΕΟPΥΥ. 

Ang insurance ay iniuutos at sumasaklaw sa mga mangga-
gawang Griyego at dayuhan (nangengempleo at freelance na
mga propesyonal) at mga retirado (direktang nakaseguro),
pati na rin sa mga miyembro ng kani-kanilang pamilya at sa
mga walang trabaho. Ang mga benepisyong pangkalusugan
na sinasaklawan ng mga samahan ng insurance ay ang:
⦁ Pangunahing pangmedikal at dental na pangangalaga

(pag-iwas at diyagnosis ng mga sakit na hindi tumitira
sa ospital, gamot, paglulan sa pang-emerhensiyang 
ambulansiya ng mga ambulansiya ng EKAV, pangan-
galaga sa bahay, at iba pa)
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⦁ Pangangalaga sa ospital
⦁ Pangangalagang parmasyotiko
⦁ Karagdagang pangangalaga

Sa sistemang pangkalusugan ng Griyego, may mga pribadong
provider ng mga serbisyong pangkalusugan, tulad ng mga
pribadong pagsasagawa ng propesyon, mga klinika at mga
ospital para sa manganganak.

2. Akses sa mga serbisyong pangkalusugan sa mga pampublikong ospital

Ang mga pagbisita sa mga klinikang pang-outpatient para sa
mga pagpapasuri ay sa pamamagitan ng appointment. Ang isang
medikal na eksaminasyon sa umaga sa mga klinikang pang-out-
patient ay nagkakahalaga ng 5 euro. Libre lang ang pagsubay-
bay para sa mga pasyente ng mga Klinikang para sa TB.

Mga Pamamaraan ng Pagtasa

Eksaminasyon sa Mga Klinikang Pang-outpatient

1. Para sa nakatakdang mga appointment sa mga Regu-
lar na Klinikang Pang-outpatient sa Ospital, kina-
kailangan ang mga Kard ng Pasyente. Ang mga Kard
ng Pasyente ay iniisyu sa Outpatient Clinic Secretariat 

2. Ang mga pasyente ay dapat tumanggap ng mga nu-
mero para sa prayoridad ng serbisyo 

3. Komunikasyon sa Outpatient Clinic Secretariat – 
Pondo at bayad para sa eksaminasyon 

4. Pag-i-isyu ng sulat-rekumendasyon at paghihintay 
para sa isang eksaminasyon

Proseso ng Pagtanggap sa Ospital

Ang pagtanggap sa mga pasyente sa mga ospital ng bansa ay
isinasagawa sa sumusunod na pamamaraan:
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⦁ Ang sinuman na nangangailangan ng medikal na pan-
gangalaga ay pupunta sa nakahandang pang-emerhen-
siyang ospital.

⦁ Siya ay susuriin nang libre at kung ang aksidente ay 
ipagpapalagay na mahalaga at dapat bigyang pansin 
kaagad, ang kinauukulang indibidwal ay papapasukin
sa ospital. Dapat niyang dalhin ang kanyang pasaporte
at ang buklet-pangkalusugan.

Ang bayad sa proseso ng pagpapapasok ay humigit-kumulang 15
euro, habang ang paggagamot sa ospital ay nagkakahalaga ng 60
euro kada araw sa karaniwan. Kung ang pasyente ay may insur-
ance, ang mga medikal na gastos ay sinasaklawan ng kanyang
ahensiya ng insurance at babayaran niya ang parte ng gastos ng
pagpapa-ospital. Kung ang pasyente ay walang insurance at isang
kard-pangkalusugan, dapat niyang bayaran ang buong halaga.
Ang mga may insurance ay makakabisita sa mga malalaking
ospital na nakahanda at may departamentong pang-ngipin.
Ang pangunahing pangmedikal at pang-parmasyotikong pan-
gangalaga ay ibinibigay rin ng ibang mga tagapagbigay-ser-
bisyo pati na rin ng pampublikong sektor, pati na rin ng mga
samahang hindi pang-tubo (non-profit).

PANGMUNISIPYONG KLINIKA NG LUNGSOD NG ATHENS

Ang mga pangmunisipyong klinika ng Bayan ng Athens ay
naghahandog ng libreng mga eksaminasyon at serbisyong
pangkalusugan na hindi nangangailangan ng pagpapa-ospital
sa mga may permit ng paninirahan at nakatira sa Bayan ng
Athens. Telepono: 210-5245159
Center for Disease Control & Prevention (ΚΕΕLPΝΟ), Tanggapan ng

napapatalsik na populasyon at Tanggapan ng Suportang Psychosocial 

Partikular na kontrol at mga programa ng pag-iwas na nag-
uugnay ng pagbabakuna, pampaiwas na pagsusuring
pangkalusugan at impormasyon para sa mga imigrante at
Roma. Telepono: 210 8899238, 210 8899028.
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MGA SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN NA

NABIBIGAY NG LIBRENG PANGANGALAGANG

MEDIKAL

Ang ilang NGO ay nagbibigay ng libreng pangangalagang
medikal, mga eksaminasyon sa laboratoryo, gamot at mga
tagubilin pati na rin sa mga dayuhan, na hindi nagtataglay ng
mga dokumento ng legal na paninirahan (Tingnan ang Bahagi
B) pati na rin ang:

Scale: Mga serbisyong medikal at psychosocial para sa mga
mahihinang grupo, suporta at pangangalaga. Telepono: 210-
34.17.160.

Greek Council for Refugees

Naghahandog ito ng mga serbisyong pangkomunidad, na
pumapagitna sa mga ahensiyang pangkalusugan at mga ser-
bisyo para sa mga usaping pangkalusugan ng mga refugee at
nagbibigay ng suportang psychosocial. Telepono: 210-
38.14.710. 

Medical Rehabilitation Center for Torture Victims

Nagbibigay ito ng pagpapayo, rehabilitasyong pangsikolo-
hikal at panlipunan, mga komboy at medyasyon sa mga ser-
bisyong pangkalusugan sa mga refugee – naghahanap ng asilo
na pinahirapan o na-torture. Telepono: 210-36.46.837

Greek Institute of Solidarity and Cooperation, Center for Socio-eco-

nomic integration of asylum seekers in Aspropyrgos of Attica.

Ito ay nagbibigay ng hospitalidad, pagkain, suportang
medikal, suportang psychosocial, mapanlikhang mga ak-
itibidad. Telepono: 210 7234456
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Efxini Poli 

Sentro para Impormasyon at sumusuporta sa mga grupong
itinatakwil ng lipunan (Palinnostountes “etnikong mga
Griyego mula sa dating Soviet Union”, Roma, mga refugee,
imigrante, at iba pa). Nagbibigay ito ng suportang psychoso-
cial, impormasyon at pagpapayo sa mga usapin sa kalusugan,
pabahay, insurance, suportang legal, promosyon sa pan-
gengempleo. Telepono: 210 2406731.

CARITAS GREECE

Ito ay may Panlipunang Serbisyo at nagbibigay ng suporta,
pagkain, mga serbisyo ng medikal na medyasyon sa mga
refugee, imigrante, at iba pang mahihinang grupo (Telepono:
210 5247879). 
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BAHAGI D
MGA KARAPATAN AT MGA SERBISYONG PANSUPORTA

1. Akses sa serbisyong pangkalusugan para sa mga imigranteng legal

na naninirahan

Ang mga dayuhang mamamayan na legal na naninirahan sa
bansa ay may patas na karapatan sa mga mamamayang
Griyego sa pambansang insurance at proteksiyong panlipunan
(Batas 2910/2001). Ang mga karapatan sa mga benepisyo sa
pangangalagang pangkalusugan ay pinapatunayan sa aklat-
pangkalusugan ng mga samahan/pondo ng insurance.

Mga Suplay

Ang mga benepisyong pangkalusugan na karapatan ng mga
may insurance ay kinabibilangan ng:

Pagpoprotekta sa Kalusugan  

Ay ibinibigay ayon sa kautusan at nang walang paglahok ng
indibidwal na may insurance: a) Pagbabakuna ng mga bata at
nasa hustong gulang, b) mga pagsusuri bago manganak sa mga
babae at mga lalaki, c) mga mammograms at PAP test para sa
maagang diyagnosis ng kanser, d) mga pagsusuri para sa pag-
iwas sa sakit sa puso at e) pagsusuri para sa maagang diyag-
nosis ng kanser sa kolon at kanser sa prostate sa mga lalaki.

Mga Pagbabakuna

Para sa mga indibidwal na may insurance, ang mga bakunang
sakop ng National Vaccination Programme ay ibinibigay sa
pampribadong mga parmasyotika nang walang paglahok ng
mga taong may insurance. Para sa mga walang insurance, ang
bakuna ay dapat niyang bilhin nang personal.
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Pangunahing Pangangalagang Pangkalusugan 

Ang benepisyaryong may insurance ng pangangalagang
medikal at ang (may insurance) na mga miyembro ng pamilya
ay may karapatang bumisita sa:
⦁ Mga doktor ng mga klinika ng EOPYY at sa kanilang

pribadong mga klinika, kapag walang organisadong 
mga pangkalusugang yunit

⦁ doktor na pampamilya (kung naaangkop)
⦁ sa doktor ng probinsiya (rural)
⦁ mga sentrong pangmedikal.

Bukod pa:
⦁ Maaari silang tumawag sa residenteng doktor ng

EOPYY papunta sa lugar kung saan sila ay nakaratay
⦁ Upang magsagawa ng pangkalahatan o partikular na

mga pagsusuri o partikular na mga pagggagamot sa
mga laboratoryo ng EOPYY o kasaping pampri-
badong mga laboratoryo nang walang bayad.

⦁ Maging bahagi ng programang pangrehabilitasyon sa
mga espesyal na mga sentro.

⦁ Sumailalim sa IVF treatment (paggagamot para sa ka-
walang kakayahang magkaanak)

⦁ Tumawag par a sa paunang lunas. 
⦁ Upang pumasok sa programa ng regular na pangan-

galaga sa loob ng bahay.
⦁ Upang kunin ang refund ng parte o lahat ng pera na 

kanyang ibinigay bilang bayad sa pagbisita sa isang 
pampribadong doktor at para sa gamot na nailapat.

Pangangalaga sa ospital

Ang pangangalaga sa ospital ay ibinibigay sa: a) pampublikong
mga ospital ng NHS, b) mga ospital ng unibersidad, c) mga insti-
tusyong pampangangalaga na hindi nagpapatubo, d) kasaping mga
pampribadong klinika, e) mga sentrong pangrehabilitasyon – mga
recovery unit ng nagpapaospital f) mga klinika at institusyon para
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sa talamak na mg sakit at g) Mga Yunit ng Pangkaisipang
Kalusugan. Ang EOPYY ay sumasaklaw sa pagpapa-ospital sa C’
class ng Mga Pampublikong Ospital at pampribadong mga klinika
at mga infirmary na kasapi ng EOPYY para sa mga indibidwal na
may insurance. Kung nais ng taong may insurance na maospital
sa mas pinagandang klase, babayaran niya ang nalalabi sa gastos.

Pangangalagang Parmasyutiko

Ang EOPYY ay nagbibigay sa mga indibidwal na may insur-
ance ng kumpletong pangangalagang medikal at ang taong
may insurance ay magbabayad ng 25% partisipasyon para sa
mga gamot. (Hindi kasali ang mga gamot para sa paggagamot
at pagpapagaling ng ilang mga talamak na sakit, kung saan
ang partisipasyon ay 10% o ibinibigay na libre

Iba pang mga Allowance – Mga benepisyong cash

Sa eksepsyonal na mga sitwasyon, ang gastos sa paggagamot
sa labas ng bansa ay nasasaklawan para sa malubhang mga
sakit kapag ang diyagnosis at paggagamot ay hindi maisas-
agawa sa Greece. Ang mga indibidwal na may insurance ay
may karapatan sa mga gastos sa pagpapalibing sa kaso ng ka-
matayan ng direktang may insurance na indibidwal.

Mga Nagtatrabahong Ina - Panganganak

⦁ Pagliban sa trabaho dahil sa panganganak

Ang mga nagtatrabahong ina ay may karapatan sa pagliban sa
trabaho dahil sa panganganak (maternity leave) na 17 linggo sa
kabuuan ang itatagal. Ang unang walong linggo ay ibinibigay
bago ang inaasahang petsa ng panganganak at ang nalalabing
siyam pagkatapos ng panganganak bilang pinag-isang leave.

⦁ Mga Allowance 

Ang mga babaeng direkta o hindi direktang may insurance
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na nagiging mga ina ay binibigyan ng mga allowance para sa
pagbubuntis at panganganak. 
Para sa mga babaeng may insurance na nanganganak sa mga
pampublikong ospital, ang allowance sa pangangalaga sa
panganganak ay direktang ibinabayad ng taga-seguro (in-
surer) sa ospital. Ang mga ina na may insurance ay hindi na
magbabayad sa mga gastusing medikal.

Sa sitwasyon ng panganganak sa mga pampribadong klinika,
ang allowance sa pangangalaga sa panganganak ay direktang
ibinabayad sa mga babaeng may insurance at sila mismo ang
magbabayad ng pagpapa-ospital. 

Para sa karagdagang impormasyon, ang mga indibidwal ay
maaaring tumawag sa Department of Health Benefits ng kani-
lang mga ahensiya ng insurance. 

Usaping pangkalusugan sa trabaho at mga aksidente sa lugar ng trabaho

May asimilasyon ng mga manggagawang dayuhan at Griyego
kaugnay ng mga aksidente sa trabaho (Decree 30/10/1935).
Responsable ang employer sa kaligtasan at kalusugan ng mga
manggagawa sa kanyang negosyo (Batas.1568/85, Direktiba
89/391/EEC).

Hindi pagpasok sa trabaho dahil sa mga katwirang may kinalaman

sa paglibang pangkalusugan at pagkakasakit  
Sa sitwasyon ng pagkakasakit, dapat abisuhan ng empleyado ang
kanyang employer sa anumang paraan at magsumite ng isang
pangmedikal na sertipiko mula sa isang doktor ng EOPYY. Ang
isang empleyado na lumiban dahil sa pagkakasakit nang hanggang
tatlong (3) araw ay may karapatan sa 50% ng kanyang kita. Kung
lumampas sa tatlong araw ang kanyang pagkakasakit, ang emp-
leyado ay tatanggap ng bayad para sa pagkakasakit mula sa
kanyang pondo sa insurance mula sa ikaapat na araw at sa nalalabi
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na lilitaw mula sa kanyang sahod at bayad sa pagkakasakit mula
sa kanyang employer. Ang pagliban dahil sa pagkakasakit ay hindi
makakapekto sa pagliban (leave) at mga bakasyon ng empleyado.

Mga allowance sa aksidente sa trabaho at pagkakapinsala

Ang aksidente sa trabaho ay isang pangyayari na nagaganap
sa isang empleyado habang nasa kanyang trabaho o kaugnay
ng kanyang trabaho at dahil sa isang biglaan, marahas na pan-
labas na sanhi (insidente) na nagdudulot ng pansamantala o
permanenteng kawalang-kakayahang magtrabaho. Obligado
ang mga employer na iulat ang mga aksidente sa trabaho sa
mga naaangkop na awtoridad. 

Kung ang isang empleyado ay walang insurance, ang employer
ang magbabayad para sa mga gastos na pangmedikal at pan-
gangalaga sa ospital. Kung hindi, ang empleyado ay sinasak-
lawan ng kanyang pondo sa insurance. May karapatan ang
isang empleyado sa mga benepisyo ng pagkakasakit sa pana-
hon ng kanyang kawalang-kakayahang magtrabaho at sa nalal-
abi ng kanyang sahod mula sa employer para sa yugto ng 15
araw, kung siya ay nasa pangengempleo nang wala pang isang
taon o 1 buwan para sa pangengempleo ng higit sa isang taon.

2. Akses sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga imigrante

na walang mahahalagang dokumento

Ang mga dayuhang hindi legal na nasa bansa at walang pas-
aporte o iba pang opisyal na dokumento ng pagbibiyahe ay
walang akses sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan
(MHSS Circular, Artikulo 84/Batas.3386/2005). Ang isang
eksepsiyon (Artikulo 51, Batas 2910/2001) ay ibinibigay para
sa mga menor de edad at mga dayuhan na ipinasok sa pan-
gangalaga sa  Mga Pang-emerhensiyang Departamento ng
mga ospital hanggang bumuti ang kanilang kalusugan.
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Ang mga probisyon ng panganglaga (eksaminasyon, mga
pagbisita sa mga doktor, mga gamot) ay hindi ibinibigay sa
mga dayuhan na ilegal na naninirahan sa Greece. Ang isang
eksempsiyon ay ibinibigay sa mga dayuhang walang kinailan-
gang mga dokumento na may sakit na HIV o iba pang mga
nakakahawang sakit, na maaaring tumanggap ng libreng
medikal na pangangalaga mula sa mga pampublikong ospital.
Ang mga buntis na imigranteng menor de edad na walang ki-
nailangang mga dokumento ay may karapatan sa mga eksam-
inasyon bago manganak. Ang mga dayuhang ilegal na nasa
bansa ay makakatanggap ng libreng pangunahing pangan-
galagang pangkalusugan sa mga polyclinic ng NGO.

Ilegal na nangengempleyong mga mamamayan ng pangatlong bansa 

Ilegal ang pagrerekluta at pangengempleo ng mga mama-
mayan ng pangatlong bansa na walang permit ng paninirahan
o mga sertipikasyon na kanilang naisumite ang kinailangang
mga dokumentasyon para sa pag-isyu nito.

(Artikulo 86 Batas.3448/2006). Ang mga employer ng mga
ilegal na mamamayan ng pangatlong pangatlong bansa ay
pinaparusahan, pati na rin ang mga dayuhang nagtatrabaho o
nagsasagawa ng propesyon o iba pang pang-ekonomiyang
gawain, nang walang pahintulot ng paninirahan.

Batay sa Batas .4052/2012, ang ilegal na nangengempleyong
mga mamayan ng pangatlong bansa ay maaaring lumapit sa
mga korte at sa mga naaangkop na awtoridad upang ipatupad
ang nararapat sa kanila at lehitimong mga karapatan ayon sa
lehislasyon ng paggawa. Ang mga ilegal na manggagawa ay
maaaring magsumite mismo ng mga reklamo (o sa halip may
pahintulot nila) sa mga sentro ng lokal na paggawa, laban sa
kanilang mga employer.
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3. Palinnostountes at etnikong mga Griyego 

Ang Palinnostountes mula sa dating mga bansa ng Soviet Union
at mga etnikong Griyego mula sa Albania ay may katulad na
mga karapatan sa akses sa pangangalagang pangkalusugan tulad
ng mga mamamayang Griyego.

4. Mga refugee at mga naghahanap ng asilo

Ang mga refugee at mga naghahanap ng asilo na may mapagki-
lanlang kard ng refugee at pang-aplikasyong kard ng asilo, ay may
katulad na mga karapatan tulad ng mga mamamayang Griyego sa
akses sa mga serbisyong pangkalusugan hanggang ang mga ito ay
balido. Lalo na ang mga walang seguro o tumatanggap ng maba-
bang sahod ay may karapatan sa libreng akses sa pangunahin, pan-
galawang pangangalaga at kasaklawan sa gamot.
Katulad nito, ang libreng pangangalagang medikal at parmsy-
otiko ay ibinibigay sa mga dayuhang walang insurance sa Greece
na may pahintulot na manatili dahil sa mga makataong rason.

Pangangalaga sa mga sentrong tanggapan ng mga border area 

Sa kaso ng maramihang pagdating ng mga imigrante na walang
mga kinailangang dokumento sa pagpasok ng bansa, inaabisuhan
ang pinakamalapit na mga serbisyong pangkalusugan, na nag-
bibigay ng karapatang maglakbay sa mga mahahalagang kawani.
Pagkatapos ng paunang  pagtasa ng kanilang kondisyon, silang
lahat ay bibigyan ng medikal na pagsubaybay at eksaminasyon,
habang ang serbisyong pangkalusugan ay nangangalaga sa sinu-
mang mga pasyente at sa kanilang paglipat sa naaakmang Yunit
para sa Pangangalaga.
Ang Mga Mobile Medical Unit ng KEELPNO na may nasasaku-
pang kwalipikadong mga tauhan ay nagsasagawa ng sistematikong
pagsuri sa mga nakakahawang sakit at iba pang mga sakit sa di-
permanenteng mga populasyon na ilegal na pumasok sa bansa.
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Mga Samahang Nagpoprotekta sa mga Karapatan
ng Imigrante

Ombudsmen

Add.: Hatzigianni Mexi Str. 5, 115 28 Athens

Τel.: 210 7289600 ¨ Fax: 210 7292129,

E-mail: cr@synigoros.gr

Website: http://www.synigoros.gr

Ang sinumang indibidwal na naniniwala na hindi siya naka-
katanggap ng patas na pagtrato sa usapin sa pangengempleo,
akses sa pangkalusugan at panlipunang seguridad, edukasyon
at iba pa ng pampublikong organisasyon/ mga serbisyo sa
mga batayang panlahi o pinagmulang etniko, ay maaaring
magsumite ng petisyon sa Ombudsman. Ang Ombudsman ay
hindi nagbibigay ng legal na representasyon, o nagpapataw
ng parusa o multa at hindi nagbibigay ng bayad-pinsala.

Equal Treatment Commission

(Add.: Mesogeion 96, 115 27 Athens

Τelepono: 210 7700207, Fax: 210 7767489

E-mail: nomodik@otenet.gr ¨ Website: www.ministryofjustice.gr )

Sakop ito ng Kagawaran ng Hustisya at nag-iimbestiga sa
mga reklamo tungkol sa mga paglabag sa prinsipyo ng pantay
na pagtrato kahit ano pa ang pinagmulang lahi o etniko, reli-
hiyon o paniniwala, kapansanan, edad o sekwal na oryenta-
syon ng natural at legal na mga tao ng pampribadong batas
(a) para sa mga kundisyon sa trabaho at pangengempleo - re-
dundansiya - kita, b) panlipunang proteksyon (panlipunang
seguridad at pangangalagang pangkalusugan, c) mga
benepisyong panlipunan, d) edukasyon, e) akses sa pagpa-
pamahagi at sa suplay ng mga paninda at serbisyo na maaar-
ing kunin ng publiko (tulad ng pabahay).
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Labor Inspectorate Body (S.EP.E)-Ministry of Employment and So-

cial Protection

(Add.: Stadiou Str. 29, 101 10 Athens 

Telepono: 210 3312915, 210 3748830, Fax: 210 3702346 

E-mail: ypersepe@otenet.gr ¨ Website: www.ypakp.gr)

Para sa mga usapin ng pangengempleo at mga kondisyong
pangkaligtasan sa trabaho, ang isang tao ay maaaring mag-
aplay sa S.E.P.E na kumokontrol sa:

1) pagsunod ng mga employer sa lehislasyon ng paggawa (ka-
bilang ang pangengempleo ng mga ilegal na dayuhan) at

2) lehislasyon ng pagpapatupad ng kalusugan at kaligtasan
ng mga empleyado sa lugar ng trabaho

Panghinanaing na Linya ng telepono ng Labor Inspectorate Body

(15512) 

Ang Labor Inspectorate Body (S.EP.E) ay nagpapatakbo ng
linya ng telepono (15512) mula alas 9 ng umaga hanggang
alas 9 ng gabi sa loob ng balangkas ng Independent Informa-
tion Office, Reception, Assessment and Management of Com-
plaints (Artikulo 11 Batas 3996/2011).
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ANNEX

MAKAKATULONG NA MGA TELEPONO 
AT IMPORMASYON

⦁SOCIOMEDICAL CENTERS (IAK) 
ATTICA PREFECTURE

⦁MGA OSPITAL NG NHS SA MGA 
DISTRITONG PANGKALUSUGAN
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SOCIO MEDICAL CENTERS (DATING PIKPA) ATTICA

MGA SENTRO NA SOCIO MEDICAL (DATING PIKPA) ATTICA

PI (Pang-rehiyon na

mga Klinika) / IAK

Buong Pangalan

Address Kalye/ PC /Lung-

sod

Responsableng  Lugar

(Mga Munisipyo)
Bahagi ng  Health Center Linya ng Telepono

1
PI (ΙAK) 

AGIOS DIMITRIOS

PYLEOS 3, PC 17341,

AGIOS DIMITRIOS

MUNISIPYO NG AGIOS

DIMITRIOS
HC MARKOPOULOS 210 97.34.628  

2
PΙ (IAK) 

ARGYROUPOLI

ΚYPROU 68, 16451, AR-

GYROUPOLI 

MUNISIPYO NG ARGY-

ROUPOLI
HC MARKOPOULOS 210 99.58.947  

3 
PI (IAK) 

ANO ILIOUPOLI

SPETSON 4, 16345, IL-

IOUPOLI

MUNISIPYO NG IL-

IOUPOLIS
HC MARKOPOULOS 210 99.21.104  

4 
PΙ (IAK) 

NEA SMYRNI

EYXEINOY PONTOU

147, 17123, Ν. SMYRNI

MUNISIPYO NG NEA

SMYRNI 
HC MARKOPOULOS 210 93.44.550  

5 PΙ (IAK) SOURMENA
TRIPOLEOS 28, PC 16777,

ELLINIKO, SOURMENA

MUNISIPYO NG

ELLINIKO
HC MARKOPOULOS 210 96.18.792  

6 PΙ (IAK) MENIDI
AGIOU 

KONSTANTINOU 41 

MUNISIPYO NG

AHARNON
HC KAPANDRITIOU 210 24.63.255  

7 
PI (IAK) 

METAMORFOSIS
Κ. VARNALI 35 

MUNISIPYO NG META-

MORFOSEOS
HC KAPANDRITIOU 210 28.10.108  

8 PI (IAK) 
ΝΕΑS ΙONIA 

ΕL ΑLΑΜEIΝ 28

MUNISIPYO NG ΝΕΑ

ΙOΝΙΑ
HC KAPANDRITIOU 210 27.75.348  

9 PI (IAK) KALLITHEA
KREMOU 110, 

PL. DAVAKI-ATHENS

MUNISIPYO NG

KALLITHEA
HC VYRONA 210-95.60.419  

10 
PI (IAK) ΝΕΑ

SFAGEIA (ΤΑVRΟS) 

ΚLΑΖOΜΕΝOΝ & ΑTH.

DΙΑΚΟU 1, ΤΑVRΟS

17778 

MUNISIPYO NG TAVROS HC VΥRONA 210-34.73.623  

11 
PI (IAK) 

ANO PATISION

IRAKLEIOU 52, 

ANO PATISIA 
MUNISIPYO NG ATHENS HC VYRONA 210-21.11.709  

12 
PΙ (IAK) .ΑΜΕRIKIS

SQUARE 
FINTIOU 19, ATHENS MUNISIPYO NG ATHENS HC VYRONA 210-86.49.208  

13 PΙ (IAK) ZOGRAFOU
KRINON 24, 

ZOGRAFOU 15772 

MUNISIPYO NG 

ZOGRAFOU
HC VYRONA 210-77.53.145  

14 PΙ (IAK) ΚESΑRΙΑΝI 
SMYRNIS 17, 

ΚESARIANI 16121 

MUNISIPYO NG 

KESARIANI
HC VYRONA 210-72.38.062  

15 FAMILY CENTER
ΚΑROLOU 16, 

ATHENS 10437 
MUNISIPYO NG ATHENS HC VYRONA 210-52.22.236  

16 

ATHENS 

CHILDRENS’ 

POLYCLINIC

KAROLOU 16, 

ΑTHENS 10437
MUNISIPYO NG  ATHENS HC VYRONA

210-52.23.775, 

210-52.27.376   

17 P.I. KERATEA
VAS. SOFIAS 38, 

KERATEA 19001 

MUNISIPYO NG 

KERATEA
HC MARKOPOULOS 22990-69.488  

18 P.I. AVLONOS AVLONA, 19011 
MUNISIPYO NG

AVLONOS
HC KAPANDRITIOU 22950-41.255
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35

19 P.Ι. AFIDNON AFIDNAI, 19014 KO
MUNIDAD NG AFID-

NON 
HC KAPANDRITIOU 22950-22.600  

20 P.Ι. ΚΑLAMOU ΚΑLAMOS, 19017 
MUNISIPYO NG

KALAMOS
HC KAPANDRITIOU 22950-62.210  

21 P.Ι. SKALAS OROPOU
HALKOUTSIOU AV-

ENUE, OROPOS 19015 

KOMUNIDAD NG

KALAS OROPIOU 
HC KAPANDRITIOU 22950-32.260  

22 P.Ι. ANAVYSSOU ANAVYSSOS 19013 
MUNISIPYO NG

ANAVYSSOS
HC KALYVION 22910-36.925  

23 P.Ι. GRAMMATIKOU 19007, GRAMMATIKO
KOMUNIDAD NG

GRAMMATIKOU 
HC NEAS MAKRIS

22940-61.334

24
KOUVARA VISITORS

CLINIC

AG. DIMITRIOU 20,

KOUVARAS 19001

KOMUNIDAD NG

KOUVARAS 
HC MARKOPOULOU

22990-69.220, 

22990-69.422 -20

Paunang Lunas

PANGKALAHATAN

National Center for Emergency Assistance (Pambansang Sentro para sa

Pang-emerhensiyang Tulong
166

Public Hospitals on Duty (Mga Pampublikong Ospital na Naka-duty) 1434

Life Line – SOS 175

First Aid Station EOPΥΥ (Istasyon ng Paunang Lunas) 210-6467.811  

Psychological Support Line ΚΕTHΕΑ ΙTHΑKI 1145  

AIDS Telephone Line (Linya ng Telepono para sa AIDS) 210-7222.222  

Blood Donation Center ΕΕS (Sentro para sa Pagdo-donate ng Dugo) 210-8219.391  

Poison Center (Sentro para sa Nalalason) 210-7793.777  

SOS Doctors (Mga Doktor na Pang-emerhensiya) 1016  



MGA OSPITAL BATAY SA DISTRITONG PANGKALUSUGAN

Una Distritong Pangkalusugan ng ΑΤΤICA

36

OSPITAL ADDRESS LINYA NG TELEPONO

GΝΑ EVAGGELISMOS
ΥPSILANTOU 45-47, 106 75

ATHENS
210 7201000-501  

GΝΑ “ΚΟRGIALENEIO

BΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.S. 
ΕR. SΤΑVRΟU 1, 115 26 ΑTHENS 210 6414000  

GΝΑ LAIKO ΑG. THOMA 17, 115 27 ATHENS 210 7456000, 210 7456250  

ATHENS GENERAL HOSPITAL

“G. GENNIΜΑΤΑS”  

ΜΕSΟGΕΙOΝ 154, 115 27 HOLAR-

GOS
210 7768000  

ATHENS GENERAL HOSPITAL

“IPPOKRAΤΕΙΟ” 
VAS. SOFIAS 114, 115 27 ATHENS 213 2088000  

ATHENS GENERAL CHEST 

HOSPITAL “SOTIRIA”  

MESOGEION AV.152, 152 27

ATHENS
210 7778611-19  

GENERAL HOSPITAL OF ATTICA

“SISMANOGLEIO”  

SISMANOGLOU 1, 151 26

MAROUSI
210 8039911, 210 8039001-804  

GENERAL HOSPITAL OF 

MELISSION “ΑΜΑLΙΑ FLEMING”  

25TH ΜΑRTIOU 14, 151 27 

MELISSIA
210 8030303, 210 8040003  

GENERAL HOSPITAL OF

KON/LEIO COMPLEX Ν. ΙONIAS

“ΑGΙΑ ΟLGΑ”  

ΑG. ΟLGΑS 3-5, 142 33Ν. ΙONIA 
210 2776612-17, 

210 2799265-67  

ATHENS GENERAL HOSPITAL

“POLYCLINIC” 
PEIRAIOS 3, 105 52 ATHENS 210 5276000  

GENERAL HOSPITAL OF DIVINE

PROVIDENCE  

“PAMMAKARISTOS”  

ΙΑΚOVATON 43, 111 44 Κ. PATISIA 210 2284851-5  

GENERAL HOSPITAL OF 

PATISION 
HALKIDOS 15-17, 111 43 ATHENS 213 2056100  

GNA “ELPIS” DIMITSANAS 7 ΑBELOKIPI 210 6434001-9  

GENERAL HOSPITAL OF

SPILIOPOULEIO   “SAINT ELENI”
D. DΟUΤSΟU 21, 115 21 ATHENS 210 6410445-7, 210 6441515  

GENERAL HOSPITAL OF ATTICA

Κ.Α.Τ. 
ΝΙΚIS 2, 145 61 ΚIFΙSΙΑ 210 6280000  

ΑSKLIPIO VOULA VAS. PAVLOU 1, 166 73 VOULA 210 8958301-6

ATHENS GENERAL HOSPITAL

“ALEXANDRA” 
VAS. SOFIAS 80, 115 28 ATHENS 210 7770501-2, 210 7750432

GENERAL MATERNITY 

HOSPITAL “ELENA VENIZELOU” 

EL VENIZELOU SQ. 2, 115 21

ATHENS

210 6402000, 210 6402130-1, 

210 6402228

CHILDRENS’ GENERAL 

HOSPITAL “AGIA SOFIA” 

PAPADIAMANTOPOULOU &

THIVON 115 27 GOUDI
210 7771811-16, 210 7758201-3

ATHENS CHILDRENS’ 

GENERAL HOSPITAL 

“P. & AGLAIA ΚΥRΙΑΚΟU”  

THIVON & LEIVADIAS, 115 27

GOUDI
210 7726000  

PENTELIS CHILDRENS’ GEN-

ERAL HOSPITAL   

ΙPPΟΚRΑΤΟUS 8, 152 36 P.

PΕΝΤΕLI 
210 80362200, 210 8030402  

ONCOLOGICAL HOSPITAL OF

ATHENS “AGIOS SAVVAS” 

ALEXANDRAS AVE. 171, 115 22

ATHENS 
210 6430811-3, 210 6409000  

GENERAL ONCOLOGICAL HOS-

PITAL OF KIFISIA 

“AGIOI ANARGYROI”  

KALYFTAKI 145, 145 64 Ν. KI-

FISIA

HOSPITAL OF VENERAL & SKIN

DISEASES “ANDREAS SYGGROS” 
210 72.65.100  

CHILDRENS’ PSYCHIATRIC HOS-

PITAL OF ATHENS 
RAFINA INTERSECTION 190 09 22940 77791, 22940 77795  

ATHENS EYE HOSPITAL 
ΕL. VENIZELOU 26, 106 72

ATHENS
210 3623191-2, 210 3625261



Ika-2 Distritong Pangkalusugan ng PEIRAIOS at ΑΙGΑΙΟU

Ika-3 Distritong Pangkalusugan ng Macedonia

37

GENERAL HOSPITAL OF PIRAEUS

“ΤΖΑΝΕΙΟ” 
AFENTOULI & TZANI, 185 36 ATHENS 210 4519411-9, 210 4592139  

GENERAL HOSPITAL OF NIKEAS PI-

RAEUS    “AGIOS PANTELEIMON” 
ΜΑΝΤΟUVΑLΟU 3, 184 54 ATHENS 213 20.77.000  

GENERAL UNIVERSITY HOSPITAL

“ΑΤΤΙΚΟΝ” 
RΙΜΙΝΙ 1, 124 62 HΑΙDΑRΙ 210 5831000  

GENERAL UNIVERSITY HOSPITAL OF

ELEUSINA “THRIASIO”  
L. GENNIMATAS, 196 00 ΜΑGOULA 210 5534533-7, 210 5534537  

GNDA “AGIA VARVARA” 
DODEKANNISOU 1, 123 51 

AGIA VARVARA
210 5613566  

SPECIALIST CANCER HOSPITAL OF PI-

RAEUS “ΜΕΤΑXΑ”  
BOTSARI 51, 185 37 PIRAEUS 210 4516233-9, 210 4284444  

PSYCHIATRIC HOSPITAL OF ATTICA

“DAFNI” 
ATHINON AVE. 360, 124 62 HAIDARI 210 5388899  

PSYCHIATRIC HOSPITAL OF ATTICA

“DROMOKAITEIO”  
IERA ODOS 343, 124 61 HAIDARI 210 5698200-4  

GENERAL HOSPITAL – KYTHIRON

HEALTH CENTER “TRIFILLEIO”   
27360 32203, 27360 39079  

MYTILINI GENERAL HOSPITAL

“VOSTANEIO” 
Ε. VOSTANI 48, 81 100 ΜΥΤΙLINI 22510 57700  

GENERAL HOSPITAL OF SAMOS

“AGIOS PANTELEIMON”  

SYΝΤ/HΟΥ KEFALΟPΟULΟU 17, 83 100

SΑΜΟS 
22730 83100  

CHIOS GENERAL HOSPITAL 

“SKYLITSEIO” 
Ε. ΒΕΝΙΖΕLΟΥ, 82 100 CHIOS 27710 44302-6, 22710 44037-8  

GENERAL HOSPITAL – IKARIAS

HEALTH CENTER  
ΑG. ΚIRIΚΟS, 83 300 ΙΚΑRΙΑ 22750 22330-6  

GENERAL HOSPITAL – HEALTH CEN-

TER OF LYMNOS  
ΜΥRΙΝΑ LYΜΝΟS, 81 400 22543 50400  

GENERAL HOSPITAL OF SYROS

“VΑRDΑΚΕΙΟ AND PROIO”  
GEOR. PAPANDREOU 2, 84 100 SYROS 22810 86666, 22810 96500  

GENERAL HOSPITAL – HEALTH CEN-

TER NAXOS  
HORA NAXOU 84 300 22850 29043, 22850 29271  

GENERAL HOSPITAL OF RODES RΥTHRΟU SΤΑVRΟU 5, 85 100 RODES 22410 22222, 22410 80000  

GENERAL HOSPITAL – HEALTH CEN-

TER OF KALYMNOS “VOUVALIO”  
Ν. ΖΕRVΟU 22, 85 300 ΚΑLΥΜΝΟS 22430 28851, 22430 23025-314  

GENERAL HOSPITAL – HEALTH CEN-

TER OF COS  
ΙPPΟΚRΑΤΟUS 34, 85 300 COS 22420 22539, 22420 23423  

STATE HOSPITAL – HEALTH CENTER

OF LEROS
LΑΚΚΙ LΕRΟU 85 300 22470 22286, 22470 23387

GENERAL HOSPITAL OF T

HESSALONICA  “G. PAPANIKOLAOU” 
ΕXOHI, 57 010 THESS/ΝΙCA 2313307000  

GENERAL HOSPITAL OF 

THESSALONICA  PAPAGEORGIOU  
2313 32 3000  

GENERAL HOSPITAL OF 

THESSALONICA “G. GENNIMATAS”  

ΕTHΝΙΚIS ΑΜΥΝΑS 41, 546 35

THESS/ΝΙCA
2313 308 100  

GENERAL HOSPITAL OF 

THESSALONICA “AGIOS DIMITRIOS”  
ΕL. ZOGRAFOU 2, 546 34 THESS/ΝΙCA 2313 322100  

HOSPITAL FOR SPECIAL DISEASES  OF

THESSALONICA   
GR. LABRAKI 13, 546 38 THESS/ΝΙCA 2313 308700  

GENERAL HOSPITAL OF VEROIA
ΟD. VEROIAS ASOMATON,  59 100

VEROIA 
23313 51100  

GENERAL HOSPITAL OF GIANNITSA 
AT THE END OF L. ΚΑΤSONI, 58 100 

GIANNITSA 
23823 50200  

GENERAL HOSPITAL OF EDESSA 
AT THE END OF EGNATIAS, 58 200

EDESSA
23813 50100  

GENERAL HOSPITAL OF KATERINI 7TH MERARHIA 26, 60 100 ΚΑΤΕRINI 2351350200-2  

GENERAL HOSPITAL OF ΝΑΟUSΑ NOSOKOMEIOU 3 ΝΑΟUSΑ 23320 59100, 23320 23421



Ika-4 Distritong Pangkalusugan ng MΑCΕDONIA at THRACE

38

GENERAL HOSPITAL OF GREVENA GREVENA 51100 24620 74400-2  

GENERAL HOSPITAL OF KASTORIA ΜΑVRIOTISSIS 22, 52 100 ΚΑSΤΟRΙΑ 24670 55608, 24670 55636-7  

GENERAL HOSPITAL OF KOZANI

“ΜΑΜΑΤSΕΙΟ” 
Κ. ΜΑΜΑΤSΟU 1, 50 100 ΚΟΖΑΝI 24610 67600  

GENERAL HOSPITAL OF 

PTOLΕΜΑΙDΑ “BΟDΟSΑΚΕΙΟ”  

POSITION OF ΚΟURΙ, 50 200

PΤΟLΕΜΑΙDΑ \
24630 54000  

GENERAL HOSPITAL OF FLORINA

“ΕLΕΝI TH. DIMITRIOU”  

PL. NOSOKOMEIOOU 2, 53 100 

FLORINA
23850 49049  

PSYCHIATRIC HOSPITAL OF 

THESSALONICA    
LAGADA 196, 564 29 STAVROUPOLI 2310 647100  

PSYCHIATRIC HOSPITAL OF 

PETRAS OLYBOU,

PIERIA Ι. DRΑGΟUΜI 3, 60 100 

ΚΑΤΕRΙΝI 
23510 20020, 23510 78122

UNIVERSITY HOSPITAL OF 

THESSALONICA    

ΑHΕPΑ SΤΙLP. ΚΥRΙΑΚΙDI, 546 36

THESS/ΝΙCA
2310 993293, 2310 993102  

GENERAL HOSPITAL OF 

THESSALONICA    “ΙPPΟΚRΑΤΕΙΟ”
CON/PΟLΕOS 49, 546 42 THESS/ΝΙCA 2310 837921-9, 2310 851211  

GENERAL HOSPITAL OF 

THESSALONICA   “AGIOS PAVLOS”  

ΕTHΝ. ΑΝΤΙSΤΑSΕOS 161 55 134

THESS/ΝΙCA
2310 493400, 2310 493444-5  

ANTI-CANCER  HOSPITAL OF 

THESSALONICA    “THEAGENEIO”  

ΑLΕX. SYMEIONIDI 2, 54 007

THESS/ΝΙCA
2310 898111, 2310 898 140  

HOSPITAL OF VENERAL & SKIN 

DISEASES OF THESSALONICA
CHALKIDIKIS 51, 546 43 THESS/ΝΙCA 2310 854710  

GENERAL HOSPITAL OF KILKIS NOSOKOMEIOU 1, 61 100 ΚΙLΚΙS 23410 38400, 23410 38478  

GENERAL HOSPITAL – MEDICAL 

CENTER OF GOUMENISSA 
ΜΑVRΟPΟULΟU 9 GOUMENISSA 23430 42842  

GENERAL HOSPITAL OF HALKIDIKI PΟLΥGΥRΟS, 63 100 PΟLΥGΥRΟS 23710 20101  

GENERAL HOSPITAL OF SERRES ΑG. SΟFΙΑS 3, 62 100 SΕRRΕS 23210 94500  

GENERAL HOSPITAL OF DRΑΜΑ END OF ΙPPΟΚRΑΤΟUS 66 100 DRΑΜΑ 25210 23351-5, 25210 61201-206  

GENERAL HOSPITAL OF ΚΑVΑLΑ
ΑΜ. ΕRΥTHRΟU SΤΑVRΟU 61,  652 01

ΚΑVΑLΑ 
2510 228517-9, 2510 224555-6  

GENERAL HOSPITAL OF XANTHI ΝΕΑPΟLI, 67 100 XΑΝTHI 25410 72131-3  

GENERAL HOSPITAL OF ΚΟΜΟΤINI

“SΙSΜΑΝΟGLΕΙΟ”  
SΙSΜΑΝΟGLΟU 45, 69 100 ΚΟΜΟΤIΝI 2531351100  

UNIVERSITY GENERAL HOSPITAL 

OF ALEXANDROUPOLI  

AREA OF DRΑGΑΝΑ, 68 100 

ΑLEXANDROUPOLI
25510 25272-4, 25510 74000  

GENERAL HOSPITAL OF DIDY-

MOTEIHO, 

ΕVRΟ ΚOΝ/PΟLΕOS,  68 300 

DIDIMOTEIHO
25530 22011-2  



Ika-5 Distritong Pangkalusugan ng THESSALY at 

CENTRAL GREECE

Ika-6 Distritong Pangkalusugan ng PELOPONNESE, IONIAN 

ISLANDS, EPIRUS at WESTERN GREECE

39

GENERAL HOSPITAL OF VOLOU

“ΑHILLOPOULEIO” 
PΟLΥΜΕRI 134, 382 22 VOLOS 24210 94200  

GENERAL HOSPITAL OF LARISA

“ΚΟUΤLΙBΑΝΕΙΟ & ΤRΙΑΝΤΑFΥL-

LΕΙΟ”  

TSΑΚΑLOF 1, 41 221 LARISA 2410 534471-4, 2410 230031-4  

UNIVERSITY GENERAL HOSPITAL OF

LARISA 
PO BOX 1425, 41 110 LΑRISA 2410 6170000  

GENERAL HOSPITAL OF KARDITSA  END OF ΤΑVROPOU, 43 100 ΚΑRDΙΤSΑ 24410 65555  

GENERAL HOSPITAL OF ΤRΙΚΑLA ΚΑRDΙΤSA 56, 42100 ΤRΙΚΑLΑ 24310 45100  

GENERAL HOSPITAL OF ΑΜFΙSSΑ, FOKIDA ΑΜFΙSSΑ 33 100 22650 22053, 22650 28400  

GENERAL HOSPITAL OF THIVA G. ΤSΕVΑ 2, 32 100 THIVA 22623 50100, 22623 50200-5  

GENERAL HOSPITAL OF LΑΜΙΑ
AT THE END OF PΑPΑSΙΟPOULOU 35

100 LΑΜΙΑ FTHIOTIDAS 
22310 63000  

GENERAL HOSPITAL 

OF ΚΑRPΕΝISΙΟU 
P. BΑΚΟGΙΑΝΝI 2, 36 100 ΚΑRPΕΝISΙ 22370 80680-83, 22370 28100  

GENERAL HOSPITAL OF LIVADEIA 
AT END OF ΑG. VLASSIOU, 32 100 

LIVADEIA 
22610 20051, 22610 20058  

GENERAL HOSPITAL OF HALKIDA GΑΖΕPI 48, 34 100 HALKIDA
22210 21901-10, 22210 35288, 

22210 73307  

GENERAL HOSPITAL - HEALTH CEN-

TER ΚΑRΥSΤΟU ‘’DΙΟΚLΕΙΟ’’, 

ΕVOΙΑS P. ΚΟΤSΙΚΑ 56, 34 001 

ΚΑRΥSΤΟS 
2224350100 2224350106  

GENERAL HOSPITAL  - 

HEALTH CENTER ΚΥΜI ‘’
G.PΑPΑΝΙΚΟLΑΟU’’  ΚΥΜI 34 003 22220 23384

UNIVERSITY GENERAL HOSPITAL OF

PATRA  

ASSISTANCE RΙΟ PATROΝ, 26 500

PATRA
2610 3603000  

GENERAL HOSPITAL OF PATRA

“AGIOS ANDREAS”  
ΤSΕRΤΙDΟU 1, 26 000 PATRA 2610 227000, 2610 223812  

HOSPITAL FOR PULMONARY DIS-

EASES OF S. GREECE 
GIROΚΟΜΕΙΟU 118, 26 226 PATRA 2610 623535, 2610 622568  

CHILDRENS’ GENERAL HOSPITAL OF

PATRA “ΚΑRΑΜΑΝDΑΝΕΙΟ”  

ΕRΥTHRΟU SΤΑVRΟU 40, 26 3310

PΑΤRΑ 
2610 622222  

GENERAL HOSPITAL OF ΑΙGIO ΑΝO VΟULOMENO, 25 100 AIGIO 26910 22222, 26910 26320  

GENERAL HOSPITAL OF AMALIADA 
ΕVΑGGLISTRIAS 128, 27 200 

ΑΜΑLIADA 
26220 22222, 26220 28557  

GENERAL HOSPITAL OF PYRGOU

”ΑΝDREAS PΑPΑΝDΡΕΟU”  
PΥRGΟS 27 100 26210 82300, 26210 82330  

GENERAL HOSPITAL – HEALTH CEN-

TER ΚΑLAVRITON 
ΟΜΟGEN. ΑΜΕRIKIS 4, 25 021 26920 22724, 26920 22861-3  

GENERAL HOSPITAL OF CORINTH ΑTHINON AVE. 53, 20 100 ΚΟRINTHOS 27413 61400  

GENERAL HOSPITAL OF NAFPLIOS ΝΑFPLIO 21 100 27520 27309, 27520 23605, 27520 28637 

GENERAL HOSPITAL OF SPΑRΤI SPΑΡΤI 23 100 27310 28671  

GENERAL HOSPITAL OF KALAMATA ΑTHINON 99, 24100 ΚΑLAMATA 27210 46000, 27210 94500-8
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GENERAL HOSPITAL OF ARGOS CORINTHOU 191, 21200  ΑRGOS 27510 64290  

PANARCADIAN HOSPITAL OF TRIPOLI 
AT THE END OF SΤΑVRΟU, 22 100 

ΤRΙPΟLI 
2710 371700  

PSYCHIATRIC HOSPITAL OF TRIPOLI
5TH KIL. TRIPOLIS -KALAMATAS, 22

100 ΤRIPOLI 
2713600-500  

GENERAL HOSPITAL – HEALTH 

CENTER OF KΥPARISSIA  
ΚΑLΑΝΤΖΑΚΟU 13 27610 24051  

GENERAL HOSPITAL – HEALTH 

CENTER MOLAOI 
ΜΟLΑΟΙ ΛΑΚOΝΙΑS, 23 052 27320 22374, 27320 22035  

GENERAL HOSPITAL AGRINIO 
AT THE END OF ΚΟΚΚΑLI, 30 100

ΑGRΙΝΙΟ
2641 361100, 26410 57544-8  

GENERAL HOSPITAL OF MESOLOGGI

“HATZI-ΚOSΤΑ”  
HΑΤΖI-ΚOSΤΑ 2, 30 200 ΜΕSΟLΟGGΙ 26310 26331-4, 26310 57100  

GENERAL HOSPITAL – HEALTH

CENTER KRESTENA  
ΚRΕSΤΕΝΑ 27 055 26250 23500, 26250 22222  

GENERAL HOSPITAL OF ΑRΤΑ PERANTHIS HILL, 47100 ΑRΤΑ 6810 22223, 6810 26666  

GENERAL HOSPITAL OF IOANNINA

‘’G HATZIKOSTA”  
L. ΜΑΚRΥGΙΑΝΝI, 45500 ΙOΑΝΝΙΝΑ 26510 80111, 26510 80830  

GENERAL HOSPITAL OF PRΕVΕΖΑ SΕLΕUΚΕΙΑS 2, 48110 PRΕVΕΖΑ 26820 22871-2  

UNIVERSITY GENERAL HOSPITAL OF

IOANNINA 
L. PANEPISTIMIOU, 45 500 ΙOΑΝΝΙΝΑ 26510 99111, 26510 99201  

GENERAL HOSPITAL – HEALTH 

CENTER FΙLΙΑΤOΝ, 
THΕSPROTIA FΙLΙΑΤΕΣ 46300 26640 20122, 26640 22203  

GENERAL HOSPITAL OF ZAKYNTHOS

“AGIOS DΙΟΝΥSΙΟS”  
PERIVΟLΑ, 29 100 ΖΑΚΥΝTHΟS 26950 42514-5, 26950 49111-3  

GENERAL HOSPITAL OF ΚΕRΚΥRΑ
ΙΟΥLΙΑS ΑΝDRΕΑDI 1, 49 100 

ΚΕRKYRA 
26613 60400, 26613 60500  

GENERAL HOSPITAL OF KEFALLINIA ΣΟUIDΙΑS, 28100 ΑRGΟSΤΟLΙ 26710 24641-5  

GENERAL HOSPITAL OF LEUKADA ΑR. VΑLΑORΙΤI 24, 31 100 ΛΕUKADA 26450 25371  

GENERAL HOSPITAL OF LIXOURIOU

“ΜΑΝΤΖΑVΙΝΑΤΕΙΟ”  
SΤ. ΤΥPΑLDΟU 1, 28 200 ΛΥXΟURΙ 

26710 91144

26710 92222  

PSYCHIATRIC HOSPITAL OF

KERKYRA
HR. ΤSΙRΙGOΤI SQ., 49 100 ΚΕRΚΥRΑ 26613 61100

UNIVERSITY GENERAL HOSPITAL OF

IRAKLEIO    it-pagni@pagni.gr

http://www.pepagnh.gr/ 

Intersection of Vouton - Stavrakion, Voutes

Irakleio Crete, P.C. 71110 PO Box. 1352 

2810-392111 2813-402111 

FAX:2810-542064  

GENERAL HOSPITAL OF IRAKLEIO

“VΕΝΙΖΕLΕΙΟ - PΑΝΑΚΕΙΟ” 

info@venizeleio.gr

http://www.venizeleio.gr/ 

Κnossοu Ave., Irakleio Crete, P.C. 71409

PO Box 1044 

2813-408000 2810-368000 

FAX:2810-214459  

GENERAL HOSPITAL OF IRAKLEIO

“ΑGΙΟS GΕORGIOS” info@chaniahospi-

tal.gr http://www.chaniahospital.gr 

Μουrnies, Chania, Τ.Κ. 73300 28213-42000 28210-22000 FAX:28210-71112  

GENERAL HOSPITAL OF IRAKLEIO

“AGIOS ΝΙΚΟLAOS” info@agnhosp.gr

Κonst. Palaiologou, Agios Nikolaos, P.C.

72100 
28413-43000 FAX:28410-83327  

GENERAL HOSPITAL OF RETHYMNOS

info@rethymnohospital.gr

http://www.rethymnohospital.gr  

Τrαntαlίdου 17, Rethymno, P.C. 74100 
28313-42100, 28310-87100, 28310-87300

FAX:28310-27928  

PSYCHIATRIC DISEASES HOSPITAL OF

CHANIA dioikitis@psycrete.gr

http://www.psycrete.gr 

Therapeutiriou 27, Souda, Chania, P.C.

73100 PO Box 12 
28210-30700 FAX:28210-23530  

GENERAL HOSPITAL – HEALTH CENTER

IERAPETRAS info@ierapetrahospital.gr  
Καlimeraki 6, Ιerapetra, P.C. 72200 28423-40122 FAX:28420-25290  

GENERAL HOSPITAL – HEALTH CEN-

TER NEAPOLEOS CRETE “DIALY-

NAKEIO” neaphosp@gmail.com

http://www.dialynakeio.gr

G. Dialyna, P.C. 72400

28413-40801, 28410-90830 FAX:28410-

32873

GENERAL HOSPITAL – HEALTH CEN-

TER SITIA  ghsitia@ghsitia.gr

http://www.ghsitia.gr

Xirokamares, Sitia, P.C. 72300 28433-40100 FAX:28430-25352


