خاندانکے مشاورتکا مرکز
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
آپ اپوینٹمنٹس لے سکتے ہیں خاندان کی مشاورتکا
یفونکرکے
مرکز میں خود آکر یاٹیل
معلوماتکے لئے ویب سائٹ سے مشورہکریں
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
نٹر) سے مقررکردہنیٹ ورک
فتہت ک (ع�قائیکالسی
پیرسے ہ
اط�عات اور معلوماتکےلئے
. ت ک رابطہکریں8  سےشام8 صبح02999599  سےیا موبائلنیٹ ورکسے800638638
www.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
��نسےکالکریں
ینڈ
نٹرکول
پنیکالسی
نمنٹسکےلئےکم
معلومات اوراپوی
 بجے تکیا15:30  بجے سے8.00 پیرسے جمعرات0392369369 سیلفونسے840000117
دفاتر میں براہ راست رابطہ کریں۔
معلومات کےلئے ویب سائٹ سے مشورہ کریں
www.asst-vimercate.it

پیدائشکےلئےپوائنٹس
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

سروسکارڈ نئیپیدائشکے لئے
 یہشائع ہوا ہےwww.atsbrianza.it  داخلہ میںSalute4babydocumenti Utili www.asst-

پیدائشکا سفر
M o nza B rianza e Lecco
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lecco.it
www.asst-monza.it
www.asstvimercate.it

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

نساتعاون؟
گھر اَنےپر اور،کو
بع کی مدتزندگیکاای ک
ے د
پیدائش ک
بچے کی
ئیدہ اور اس کےوالدینکے،
خاص مرحلہ ہےنوزا
تی اورسماجیپہلوؤں شاملہیں .
جس میں ذا
ے بعد ان
پیدائش کےگھر جانےک
بچے کی
��نے اوروالدینکی
تی مراکزمیں دودھ
مشاور
تی ہیں:
سلسلپیشکی جا
حمایت میں مد کیت
ئیدہکاکنٹرول
• نوزا
•پیدائشکےبعدلیڈی ڈاکٹر سے چی ک اپ
• دودھ �نےکی جگہ
فسیاتی معاونت
• ن
• بچےکی مساج
• سماجی مشورہ
• ماںبچےکےگروپ

مزید معلوماتکے لئے آپسائٹپر اورتمام
سماجی اور صحتکیسہولتوںمیں حاضر چارٹر
سکتے ہیں .
سروسزسے مشورہکر
زبانکےلئےترجمانیکیسہولت مجود ہے
سکےبعد
فرکے دورانئےمیں اور ا
پیدائش کےس
ڈاکٹرسے چی ک اپکے لئے
لیڈی

��ات جہاں خدماتتک رسائی حاصل ہے :
ن� :خاندان کے مشاورتکا مرکز
پتال اور خاندان کے مشاورتکا مرکز
سرخ :ہس
پتال
سبز:ہس

سلے میں جوکورس
کیا آپپیدائشکےسل
ہوتے ہیں ان میںحصہلینا چاہتے ہیں؟
پیدائش اور والدینکےلئے
پیدائشکے مواقعکورس حمل،
ئندگیکرتے ہیں .وہ عام طورپر
ای ک معاونتکینما
چھوٹےگروپوں میں منعقد ہوتے ہیں جو حاملہ خواتین،
اکیلییااپنےساتھیوںکےساتھشامل ہوتی ہیں.

 ...اورپیدائش ہسپتال میں ہوگئ؟
پتالبندی کے
ریعے ہس
دیکھ بھالکے ذ
ہم آپکی
دوران آپکاخیالرہکتے ہوےسہولت دےگے :
• ذاتی مدد
راکیبکے
سولوجیکیت
• غیر دواسازی اورفارما
نتظام
اتھ دردکی حمایت اور ا
س
نتظامات )
تکلیفکے ا
یبر
(ل
جسمانی ہڈیسے خونکے معاونعطیہ اور
ذخیرہ
بتدائی ماں -بچے
فوری طورپرپوسٹ جزیم میں ا
��نےکےفروغ
تیبانڈ اور دودھ
کیقربت جذبا
اتھکمرے میںبچے
کےلئے جس میں ماں کے س
کے رہنےکاقیام ( رومنگ ان ).

کیا آپبچےکیپیدائشکےبارے میں
سوچ رہے ہیں؟
حمل سےپہلےکی مدت سےیہ صحیح طرز زندگی
پر صحت مشورہ اور معلومات حاصلکرنا ممکن
ہے  .خاص طورپر:
•
•
•
•
•
•

لیڈی ڈاکٹرکےساتھ چی ک اپ
جینیاتی مشاورت
تشخیصی مسائلکےساتھ جوڑےکےلئےتشخیص
اور �جکی خدمات
پنروکولوجیکا امتحان
فوری طورپر غیر معمولی طریقےسےاگربچہ زیا
"
ہو جانے والوںکےلئے مشورہ
کینسرکے مریضوںکےلئےپریتصوراتی اورگروہ
مشورتی

کیا آپ ماںبنےوالیہیں؟
کیا آپ سوچ رہیہیں کس کےپاس آپکو
جانا چایئے؟
حاملہ ہرعورتکیزندگیمیں ایک اہم لمحہ ہے
تی سماجی
فسیا
اور حمل کی مدت کے دورانیہن
فراد سے معلومات اور
پیشہ ور ا
صحتکے
�ج حاصلکرنا ضروری ہے جو ہم آپکو
سکتےہیں:
پیش کر
• حملکے دورانئے میںلیڈی ڈاکٹر  /اسپیشل ڈاکٹر
کےساتھ چی ک اپ
بتدائیتشخیصکا چی ک اپ
• ا
• الٹراساؤنڈ
• سماجی مشورہ
فسیاتی معاونت
• ن

