مراكزالو�ده

الوحدات الصحي ه العائلي ه
ASST LECCO
Bellano Via Papa Giovanni XXIII tel. 0341.822126
Calolziocorte Via Bergamo, 8/10 tel. 0341.635013
Casatenovo Via Monte Regio, 15 tel. 039.9231207
Cernusco Lombardone Via Spluga, 49 tel. 039.9514515
Introbio Località Sceregalli, 8/A tel. 0341.983313
Lecco Via Tubi, 43 tel. 0341.482611
Mandello del Lario Via Alpini, 1 tel. 0341.739417
Oggiono Via Bachelet, 7 tel. 0341.269741
Olginate Via Cesare Cantù, 3 tel. 0341.653015

فياعلى أرقامالوحدات
يمكنكم أخذالمواعيدبذ هابكم مباشرهالىالوحده أو ا ⸮تصال هات
ل ⸮ستع ⸮م الدخول على الموقع
www.asst-lecco.it

ASST MONZA
Bovisio Masciago Via C. Cantù, 7 - consultorio.bovisio@asst-monza.it
Brugherio Viale Lombardia, 270 - consultorio.brugherio@asst-monza.it
Cesano Maderno Via San Carlo,2 - consultorio.cesano@asst-monza.it
Desio Via U. Foscolo, 24/26 - consultorio.desio@asst-monza.it
Limbiate Via Monte Grappa, 40 consultorio.limbiate@asst-monza.it
Monza Via de Amicis,17- consultorio.deamicis@asst-monza.it
Monza Via Boito, 2 - consultorio.boito@asst-monza.it
Muggiò Via Dante, 4 - consultorio.muggio@asst-monza.it
Nova Via Giussani, 11 - consultorio.nova@asst-monza.it
Varedo Via S. Giuseppe, 13 - consultorio.varedo@asst-monza.it
Villasanta Piazzetta Erba, 12 - consultorio.villasanta@asst-monza.it
سبت (�عملفى
نينالى ال
�فظه من ا
نترالالمحا
يجب ا�صالبس: ستع�م وحجز المواعيد
�ل
800638638 فون أرضى
تلي
 من20 الىالساعه8 العط�ت و ا�عياد) من الساعه
........02999599 أو منالمحمول
تع�م أدخل على الموقع
ل�سwww.asst-monza.it

ASST VIMERCATE
Lissone Via Don Minzoni, 74 - consultorio.lissone@asst-vimercate.it
Carate Brianza Via Mascherpa, 14 - consultorio.carate@asst-vimercate.it
Vimercate Via Diaz, 42/A - consultorio.vimercate@asst-vimercate.it
Arcore Via Umberto I,17 - consultorio.arcore@asst-vimercate.it
Concorezzo Via S. Marta, 18 - consultorio.concorezzo@asst-vimercate.it
Seregno Via Stefano da Seregno, 102 - consultorio.seregno@asst-vimercate.it
Lentate sul Seveso ,Via Garibaldi, 37 - consultorio.lentate@asst-vimercate.it
Meda Via Roma, 2 - consultorio.meda@asst-vimercate.it
Seveso Via Martiri d’Ungheria, 30 - consultorio.seveso@asst-vimercate.it

FMBBM Monza
مونزا

c/o Ospedale san Gerardo via
Pergolesi, 33 -20900 Monza
039/2332164
www.fondazionembbm.it

Ospedale di Desio
مستشفىديزيو

Via Mazzini, 1 - 20832 Desio
0362/3831
www.asst-monza.it

Ospedale di Carate Brianza
انسا
مستشفى كاراتهبري

Via Mosè Bianchi, 9
20841 Carate Brianza – 0362/9841
www.asst-vimercate.it

Ospedale di Vimercate
فيمركاتى
مستشفى

Via Santi Cosma e Damiano, 10
20871 Vimercate – 039/66541
www.asst-vimercate.it

Ospedale di Lecco
مستشفىليككو

Via dell’Eremo 9/11 – 23900 Lecco
848884422
www.asst-lecco.it

Ospedale di Merate
مستشفىميراتى

Largo Mandic, 1 – 23807 Merate
848884422
www.asst-lecco.it

�ده
صحيفه الخدمات ومشوار الو
منشوره على
www.ats-brianza.it
voce Salute4baby-documenti Utili
www.asst-lecco.it
www.asst-monza.it
www.asst-vimercate.it
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فه
كنكمالتوجهمباشرهالى مراكزالخدمات أوالدخولعلىالموقعلمعر
ستع ⸮م وحجزالمواعيدي م
⸮ل
فونات
تلي
مواعيدالعمل وأرقامال
www.asst-vimercate.it

مؤسسه مونزا وبريانزا للطفل و�مه
(FMBBM)

عن د ع و دت ك الى ال منزل
م ا هى الخ د م ات ؟
��تعتبر مرحله خاصه
فتره مابعد الو
فى حياه المولود ووالديه,
تشملنواحىشخصيه وأجتماعيه .
فى
فى ا�يام التىتلى الخروج من المستش
فرونلكم أستمراريه
فيات يو
مراكز الوحدات العائليه و المستش
المساعداتلدعم الرضاعه الطبيعيه
ودعم الوالدين عن طريق :
فحص المولود •
كشفنساءبعد الو�ده •
دعم الرضاعه الطبيعيه •
فسى •
الدعم الن
فال •
مساجل �
أستشارات اجتماعيه •
فل •
مجموعاتل�م و الط
فيهيمكنكم
للحصول على معلومات أضا
فه الخدمات .
ا�ط�ع علىصحي
فىكل
الموجوده على الموقع و
مراكز الخدمات الصحيه .
نتيحلكم خدمه الوسيط
فى طوال كل مشوار
اللغوى و الثقا
���
المصاحبه الى ال
���.
ومابعد ال

� ماكنللحصول على الخدمات:
أرشادات :ا
بنى :مراكز الوحدات العائليه
الل
فيات و مراكز الوحدات العائليه .
ا⸮حمر :المستش
فيات .
تش
ا⸮خضر :المس

هلتفكرونفى انيكون
لديكم أبن ؟

هلترغبىفى المشارك هفى كورس
ل مص احبتك
? حت ى ال و� د ه
���
كورسات المصاحبه حتى ال
�� ,و أعدادكم
يمثلون مساعده و دعمفىفتره الحمل ,و الو
�بوه و ا�مومه .
يتمتنظيم همفقطفى مجموعاتصغيرهيشاركفي هم
فرد هم أوبمصاحبه أزواج هم .
سيدات الحوامل,بم
ال

ال ⸮⸮فى المستشفى؟…
نعتنىبك ونراعيكى �لفتره الحجز
فرلكى :
ونو
 .مساعداتشخصيه •
 .مساندتكفىتحمل ا��مبأستخدام أساليببدون أستخدام
��ويه
��ويه  ,أوبأستخدام
�� ) •
(.التخديرأثناء الو
فاظبدم الحبل السرى •
.تبرعات ومعونات وا�حت

سبق الحمل
فتره التىت
فى ال
من الممكن أنتتلقوا أستشاره صحيه
ومعلومات عن أنماط الحياه .
خاصافيمايتعلق ب

كشفنساءقبل الحمل •
أستشاره أمراض وراثيه •
خدمهتشخيص و �ج الزوجين اذا ماكانلدي هم مشكله •
تمنع حدوث الحمل
كشف طبيب الذكوره وا�نجاب •
كشف  /أستشارهللزوجين المصابين بعرض ا�جهاض •
المتكرر «
أستشاره ماقبل الحمل ,ومتابعه الحملللمريضاتبا�ورام •

•

�� نعمل علىتقارب ا�م – وا�بن و ذلك
مباشرهبعد الو
فىبينهم  .ونرجح الرضاعه من الثدى
لتشجيع ا�رتباط العاط
��
فه
فلفى غر
�لفتره الحجز و نحرص علىبقاء الط
(rooming-in).

ه ل أنت ى ح ا م ل ؟
وت ح ا ول ى تق ري ر م ن ال ذ ى سيت ابع ك ؟
الحمليمثلفتره م همهفى حياه كلسيده
و �لفتره ماقبل الحمل من ا�ساسى الحصول على
فسيين _ والصحيين
معلومات و رعايه من المتخصصين الن
و اللذينيقدمونلكم :

كشف متابعه الحملبواسطه الدايه /طبيب أو طبيبه النساء
�� •
التشخيصقبل الو
أشعه على الحمل •
أستشاره الخدمات ا�جتماعيه •
فسى •
الدعم الن

•

