Distretto Sanitario Dolo – Mirano
Responsabile: dott. Gabriele Angiolelli
UOS CONSULTORIO FAMILIARE

RUMENO

CINE ARE ACCES

CE ESTE CONSULTANTA FAMILIALÃ (consultorio familiare)
Este un serviciu sanitar care se ocupã de famiglie si(,) e legat de
alte servicii sanitare si sociale.
Este deservit de câtre asistente sociale,psicologa,ginecologa si
asistenta sanitarã.
Aici tuturor cetãtenilor li sãnt puse la dispozitie servicii in mod
egal , fiind’ tratati la fel, indiferent de nationalitate, religie, opinii
politice si limba vorbita’.
Este garantatã discretia absolutã in ce priveste problematica
abordatã si viata privataã.
Persoanelor care se prezintã.

SERVICII OFERITE
Consultantã:
- pentru probleme între soti si în cadrul familiei;
- pentru probleme între pãrinti si copii;
- pentru probleme cu caracter psihologic, de integrare socioculturalã, de abandon familiar sau deces;
- consultante legale pentru famiglie.
Asistentã in:
- gravidantã;
- alãptare;
- întrerupere de sarcinã;
- cercetare in domeniul sterilitãtii(în cazul cãnd se doresc
copii);
- sãnãtatea femeii;
- servicii de la 0 - 1 an pentru mamã - pãrinti si pentru copii
pãna la vârsta de 1 an

-

-

-

Persoanele strãine cu permis de soggiorno si carnet de
sãnãtate (tessera sanitaria) au dreptul la aceleasi prestatii ca
si cetãtenii italiani (incluzînd plata tichetului sanitar când
este prevãzut;
Persoanele fãrã permis de soggiorno audreptul la carnetul
de sãnãtate temporar (STP- strãin prezent temporar) care se
obtine de la circumscriptia sanitarã (USL) sau punctul de
prim ajutor (spital de urgentã);
Carnetul (Tessera) STP dã dreptul, în ce priveste oficiul de
consultantã familialã. In mod exclusiv la asistentã privino
gravidanta’ (vizite medicale, examene medicale,
certîficate, întreruperi de sarcinã) si asistentã, psihosocialã;
UNDE SE POATE ADRESA

Telefonînd la:
- SPINEA 041 9654017
- MIRANO 041 5795451
- MARTELLAGO 041 5402446
- NOALE 041 5896731
- CAMPONOGARA 041 463733
- MIRA 041 421979 041 424182
- STRA 049 9802245

