උපත් ස්ථාන

පවුලේ උපලේශකල ෝ
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

FMBBM Monza

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

Ospedale di Desio

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

Ospedale di Carate Brianza

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

Ospedale di Vimercate

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

Ospedale di Lecco

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

Ospedale di Merate

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

ලසේවය
සෘජුවය සම්බන්ධ වීම ලහෝ දුරකථන අංක ඔස්ලසේ ඇමතුම් ලබා දීලමන් පත්වීම්
ලබා ගත හැකි .
ලතොරතුරු සඳහා www.asst-lecco.it ලවයබ් අඩවි
පිවිලසන්න

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
ලතොරතුරු සහ හමුවීම් සඳහා ස්ථාවයර දුරකථන අංක 800638638 ලහෝ ජංගම ජාල
02999599 ලවයතින් සඳුදා සි ලසනසුරාදා (නිවයාඩු දින) 8 සි 20 දක්වයා ලනොනවයත්වයා
ඇමතීම.
ලතොරතුරු සඳහා www.asst-monza.it ලවයබ් අඩවි පිවිලසන්න

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

සෙවණගල මාර්ගසේ සෙේවා කාඩ්පත
Salute4baby-Useful Documents යන
ශීර්ෂය යටසේ www.ats-brianza.it හි
ප්රකාශයට පේ සකසර්
www.asst-lecco.it
www.asst-monza.it
www.asst-vimercate.it

උපත
M o nza B rianza සහ
Lecco (2 0 18)

ලතොරතුරු සහ හමුවීම් සඳහා ඔබ සෘජුවය ලසේවයා ලවයත පිවිසි ලහෝ ලවයබ් අඩවිලේ
ලේලාවයන් හා දුරකථන අංක ලදස විමසි හැක.

Fondazione Monza e Brianza per il Bambino
e la sua Mamma (FMBBM)

ඔබ දරුසවක් ලැබිමට
සිතන්සන්ද?
ගර්භනනි කාලලේ සි ම නිවයැරදි ලසෞඛ් සම්පන්න
ජීවයන ර ාවයක් පිලිබඳවය උපලදස් සහ ලතොරතුරු
ලබා ගැනිලම් හැකි ාවයක් ඇත.
විලශේයල න්:
• පුර්වය පිලිසිඳ ගැනිම් චිකිත්සක පරීක්යණ
• ජාන පිලිබඳ උපලදස්
• දරුපිලිසිඳ ගැනිලම් ගැ ලු ඇති යුවයේ සඳහා
වවයේ පරීක්යණ හා ප්රතිකාර
• අන්තරාසර්ග පරීක්යණ හා ප්රතිකාර
• ස්වය ං සිේධ ගප්සා ලරෝග ලක්යණ ඇති යුවයේ
සඳහා ලරෝග පරීක්යණ සහ වවයේ උපලදස්
• පිලිකා ලරෝගින් සඳහා පුර්වය පිලිසිඳ ගැනීලම්
සහ ගර්භනනී අවයස්ථා වවයේ උපලදස්
ඔ බ ග ර් භන නී ද ?
කු ම න වවය දය ම දය ස් ථා න ලවය ත
ා යු තු දැ යි සි ත මි න් සි ටි න් ලන් ද ?
ගර්භනනි අවයස්ථාවය සෑම කාන්තාවයකලේම ජිවිතලේ
වයැදගත් අවයස්ථාවයක් නිල ෝජන කරණ අතර, දරු
ප්රසුති
ප්රථම කාලලේ සැපල න මූලික
මානසික සහ කායික වවයේ වයෘත්තික උපලදස්
නම්:
• ප්රසවය වවයේ සහ පවුේ ලසෞඛ ලසේවිකා
විසින් කරණු ලබන පරීක්යණ
• දරු ප්රසුති
ප්රථම ලකලරණ වවයේ
පරීක්යණ
• ස්කැන් පරික්යණ
• සමාජම උපලදස්
• මානසික දිරිගැන්විම

ද රු ප්රස සු ති
කැ ටු වය
න
ලප ර හු රු වය ක
ස හ භනා ගි වි ම
ඔබ
කැ ම ති ද  ?
දරු ප්රසුති
කැටුවය න ලපරහුරුවය ගර්භනනි
භනාවය
සහ මාත්රුත්වය
උපකාර කි, ලම්
ලපරහුරු සංවිධාන ලකලරනු ලැලබන්ලන් ගර්භනනි
කාන්තාවයන් ලේ කුඩා කන්ඩා ම් ලම් සඳහා
සහභනාගි වයන්ලන් ගර්භනනි කාන්තාවය පමණක් වයන
අතර ඇතැම් වි ක තම සහකරුද ලේ

… ලරෝහලේ දරු උපත ?
ඔබ ලරෝහේ ගත වයන අවයස්ථාලේ ලම් ලසේවයාවයන්
සප මින් අප ඔබ ගැන සැලකිලිමත් වයන්ලනමු:
• ඔබ පුේගලිකවයම ලකලරණ ලසේවය
• ඖයධ මගින් සහ ඖයධ ලනොවයන ක්රම මගින්
ලේදනාවය දරාගැනිම ලකලරණ උපකාර
ලේ දන් දීලම් සහල ෝගිතාවය සහ ලපකනිවයැලලහි
රුධිර සංරක්යණ
දරු ප්රසුතිල න් පසු වයහාම දරු මාතෘ ලසලනහස
වයර්ධන සඳහා මේකිරි දීම ත් ළදරුවයාත් මවයත්
එකම කාමර ක ලරෝහලේ සිටින කාල ගත
කිරීම සැලසීම).

නිවයස පැමිණිවි
කුමනාකාර උපකාර
ලැලබ්ද ?

ලරෝහලින් පි ත් වු පසු කාල මේකිරි ලබා දිම ත්
උපලදස් හා ආධාර අඛ්ණ්ඩවය ලදමාපි න්
ලැලබන්ලන් ලම් ආකාරවය :

• ළදරුවයාලේ පරීක්යණ
• ප්රසුතිල න් පසු ලකලරණ නාරි
වවයේ පරික්යණ
• මේකිරි දීම ලවයන් කල ස්ථාන
• මානසික ලසෞඛ් ාධාර
• ළදරු සම් බාහන
• සමාජම උපලදස්
• ළදරු සහ මාතෘ කණ් ඩා ම්
වයැඩිදදුර ලතොරතුරු සඳහා ලවයබ් අඩවිලේ සඳහන්
ලසෞඛ් අමාත් ාංශ
ලත් ලබා ගත හැක.
දරු ප්රසුති
ත් කැටුවය
ඇත.

ලපර සහ දරු ප්රසුතිල න් පසු අවයධි
න භනායාම සංස්කෘතම ලසේවයාවයක්

සෙේවා ෙඳහා පිවිසීසේ ේථානය:
නිේ: පවුලේ උපලේශකල ෝ
ලරෝසා: ලරෝහේ සහ පවුේ උපලේශක න්
ලකොළ: ලරෝහේ

