Listă de Maternități unde
poți naște

Serviciul de asistență a
familiei și maternității
ASST LECCO
Bellano Str. Papa Giovanni XXIII tel. 0341.822126
Calolziocorte Str. Bergamo, 8/10 tel. 0341.635013
Casatenovo Str. Monte Regio, 15 tel. 039.9231207
Cernusco Lombardone Str. Spluga, 49 tel. 039.9514515
Introbio Localitàtea Sceregalli, 8/A tel. 0341.983313
Lecco Str. Tubi, 43 tel. 0341.482611
Mandello del Lario Str. Alpini, 1 tel. 0341.739417
Oggiono Str. Bachelet, 7 tel. 0341.269741
Olginate Str. Cesare Cantù, 3 tel. 0341.653015

FMBBM Monza

c/o Spitalul San Gerardo, str.
Pergolesi, 33 -20900 Monza
039/2332164
www.fondazionembbm.it

Spitalul din Desio

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

Spitalul din Carate Brianza

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

Spitalul din Vimercate

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

Spitalul din Lecco

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

Spitalul din Merate

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

Vizitele pot fi fixate direct în serviciul de asistență
sau prin telefon.
Pentru informații consultați site-ul: www.asst-lecco.it

ASST MONZA
Bovisio Masciago Str. C. Cantù, 7 - consultorio.bovisio@asst-monza.it
Brugherio Str. Lombardia, 270 - consultorio.brugherio@asst-monza.it
Cesano Maderno Str. San Carlo,2 - consultorio.cesano@asst-monza.it
Desio Str. U. Foscolo, 24/26 - consultorio.desio@asst-monza.it
Limbiate Str. Monte Grappa, 40 consultorio.limbiate@asst-monza.it
Monza Str. de Amicis,17- consultorio.deamicis@asst-monza.it
Monza Str. Boito, 2 - consultorio.boito@asst-monza.it
Muggiò Str. Dante, 4 - consultorio.muggio@asst-monza.it
Nova Str. Giussani, 11 - consultorio.nova@asst-monza.it
Varedo Str. S. Giuseppe, 13 - consultorio.varedo@asst-monza.it
Villasanta Piazzetta Erba, 12 - consultorio.villasanta@asst-monza.it
Pentru informații și programări sunați la Call center regional de luni până
sâmbătă (zi lucrătoare) e la 8.00 până la 15.30 de pe linia fixă: 800638638; de
pe tel. Mobil: 02999599.
Pentru informații accesați site-ul: www.asst-monza.it

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

Cartea serviciilor pentru naștere
Este publică pe: www.ats-brianza.it în
rubrica Salute4baby-documenti Utili
www.asst-lecco.it
www.asst-monza.it
www.asst-vimercate.it

PENTRU NAȘTERE
în provinciile
din M o nza B rianza și
Lecco (2 0 18)

Pentru informații și programări vă puteți adresa direct către serviciile de
asistență în timpul programului de lucru sau la numerele de tel pe care le
găsiți pe site-ul: www.asst-vimercate.it

Fundația Monza și Brianza pentru Copilul și
Mama sa (FMBBM)

VĂ GÂNDIȚI SĂ
AV E Ț I U N C O P I L ?
Încă dinaintea perioadei de sarcină este
posibil să primiți consultanță sanitară și
informații cu privire la procedurile corecte, în
particular:
• Vizită ginecologică înaintea sarcinii
• Sfatul genetic
• Serviciul de diagnoză si tratament pentru
cuplurile cu probleme de concepție
• Vizita la endocrinolog
• Vizită/consultanță pentru cuplurile afectate de
sindromul de avort spontan recurent
• Consultanță înaintea sarcinii sau în timpul
sarcinii pentru pacientele cu cancer
E ș t i î n s ă r c i n a t ă ? Te
gândești să alegi corect
cine să te însoțească?
Sarcina reprezintă un moment important în
viața fiecărei femeie și perioada prenatală
este fundamentala pentru a primi informații și
îngrijire de la profesioniștii psiho- sociosanitari care vă vor putea oferi:

• Vizite obstretice în timpul sarcinii, cu
obstretician/ă sau ginecolog/ă
• Diagnostic prenatal
• Ecografie obstretică
• Consultanță socială
• Susținere psihologică

V REI SĂ PARTICIPI LA UN CURS
PRENATAL?
Cursurile prenatale reprezintă un suport în
timpul sarcinii, la naștere și după naștere. De
obicei, aceste cursuri sunt organizate în mici
grupuri la care participă femeile însărcinate,
singure sau împreună cu partenerii.

… Ș I L A N A Ș TE RE A Î N
S P ITA L ?
Vom avea grijă de voi pe durata recuperării
oferindu-vă:
• Asistență personalizată
• Asistența și gestionarea durerii cu tehnici ne
farmacologice sau farmacologice
(anestezia epidurală)
• Donația și conservarea sângelui din
cordonul ombilical.
După naștere este favorizată apropierea între
mama și copilul său, pentru promovarea
afectivității și a alăptării care continuă în timpul
recuperării prin permanența copilului în cameră
cu mama sa.

Ș I O D AT Ă AJ U N S Ă
AC AS A, C I N E T E
AJ U T Ă ?
Perioada postnatală este o fază specială pentru
nou-născut și pentru părinții acestuia, care
implică aspecte personale și sociale.
În zilele următoare după externare, serviciile de
asistență și spital asigură continuitatea în
asistență, în susținerea pentru alăptare și
parenting prin:
•
•
•
•
•
•
•

Controlul nou-născutului
Vizită ginecologică postnatală
Spațiul de alăptare
Susținere psihologică
Masaj infantil
Consultanță socială
Grupuri mamă-bebeluș

Pentru mai multe informații puteți consulta
Cartea de Servicii prezentă pe site și în toate
structurile social-sanitare.
Este disponibil un serviciu de mediere lingvistică
și culturală pe tot parcursul până la naștere și
postnatal.
Legendă a locurilor unde puteți accesa aceste
prestații:
Albastru: Cabinete de planning familial
Roz: spitale și Cabinete de planning familial
Verde: Spitale

