3. Kurimi në Spital
Në Itali,spitalet mund të jenë publik ose privat.
Për tu shtuar në spital është nevojshmë kërkesa e mjekut të familjes ose e mjekut të urgjences.
Në spitalet publike shtrimi kur është i domosdoshëm ,është falas
C’farë është një spital?
Në spital kurohen dhe trajtohen paciente që janë të prekur nga sëmundje në gjëndje akute.Këtu është i
garantuar edhe shërbimi i urgjences dhe emergjences(Pronto soccorso).
Kur është e nevojshme shkuarja në spital
Duhet shkuar në spital kur duhen ndjekur kura të komplikuara dhe të forta në gjëndje akute të sëmundjes,për
ndërhyrje kirurgjikale dhe për trajtime të cilat nuk mund të kryhen në ambulator ose në kushte shtëpie nga
mjeku.
Shtrimi në spital mund të jetë urgjent ose jo:në rastin e parë është mjeku i familjes ose pediatri që bën kërkesën
për shtrim,të cilën qytetari e paraqet pranë spitalit.
Ndërsa në rastin e dytë,personi që udhëzon është Mjeku i Urgjences.
Në Urgjencë (Pronto Soccorso) mund të shkohet në autonomi ose duke telefonuar ambulancen në numrin 112
Është një shërbim që ofrohet në situata emergjence shëndetësore si për shëmbull një aksidenti,lëndimi,situata
rreziku jete etj.
Qytetari që shërbehet në spital informohet nga personeli mjeksor mbi të gjitha rrëziqet që kanë të bëjnë mbi
ndërhyrjet kirurgjikale,anestezinë etj dhe mbi alternativat e tjera.
Para nënshtrimit të cdo lloj ndërhyrjeje,duhet firmosur pëlqimi ose refuzimi nga ana e pacientit.
Gjatë vizitave,pacienti është i lirë të komunikojë me mjekun pa pasur frikë që këto informacione do të
zbulohen.
Mjeku është i detyruar të ruaj në mënyrë absolute cdo gjë që sheh,dëgjon ose njeh për sa i përket pacienti
apo familjes së tij.
Pacienti ka të drejtë të informohet mbi gjëndjen e tij shëndetësore.
Spitalet kryesore në Firenze
Spitali S.Giovanni di Dio
:
Për informazione:
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/21-ospedali/878-ospedale-san-giovanni-di-dio-firenze
Adresa:Via Torregalli 3 – Firenze
Telefon:055 69321
Si të arrish:
Spitali San Giovanni di Dio gjëndet në Firenze në Località Soffiano-Le Bagnese
ME MAKINË:
https://goo.gl/maps/iTEitRGdnpx
TREN:
Nga stacioni hekurudhor Firenze S.M.N (Santa Maria Novella):merr autobuzin numer 6.
Ose TRAMVIA linea 1 drejtimi Scandicci
Nga stacioni i Firenze Rifredi:merr autobuzin 2 zbrit në SMN dhe merr autobuzin 6B.
AUTOBUZ:
Spitali mund të arrihet me linjat n°6, n° 27
Nga Scandicci n°26
Nga Signa n° 83

TRANVIA:
Nga stacioni hekurudhor Firenze Santa Maria Novella LINEA 1, drejtim Scandicci.
Ndalesa në NENNI-TORREGALLI.
Spitali Santa Maria Nuova
:
Për informacione:
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/ospedale-santa-maria-nuova
Adresa: Piazza Santa Maria Nuova 1 – Firenze
Telefon: 055 69381
Si të arrish:
Makinë:
Autobuz:Spitali arrihet nga linjat n° 14, n° 23
TRANVIA:Është e mundur të arrihet në spital duke marrë linjën T1 me ndalesë Valfonda ose Fortezza,ose linjën
T2 me ndalesë Unità
TREN:Stacioni me i afert me spitalin është Stacioni Santa Maria Novella
Azienda Universitaria Ospedaliera Careggi
Për informacione:
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?lang=it
Adresa: Largo Brambilla, 3 - 50134
Telefon: : 055 794 111
Si të arrish:
Me makinë:nga autostrada A1:dalja Firenze Nord,vazhdosh në drejtimin Firenze deri në fund të pjesës së
autostradës (Peretola) dhe ndiq udhëzimet për zonën spitalore të Careggi.
Nga autostrada A11:Ndiqe të tërën deri në fund të pjesës së autostradës (Peretola)dhe më pas ndiq udhëzimet
për zonën spitalore të Careggi.
Nga rakordi autostradal Firenze-Siena:ndiqe të tërën deri në rrethrrotullimin e hyrjes në Firenze Certosa dhe
dil në të majtë Autostrada A1 drejtimi Bologna,dhe dil në Firenze Nord.Nga S.G.C FI-PI-LI(Strada di Grande
Comunicazione Firenze Pisa Livorno):pas daljes në Scandicci,kalo daljen e A1,dil në drejtim Careggi dhe ndiq
rrethrrotullimin drejt Viadotto dell’Indiano dhe kaloje të tërin.Në fund,tek semafori,ec drejt dhe ndiq
udhëzimet për zonën spitalore Careggi.
AUTOBUZ:zona spitalore e Careggi,shërbehet nga këto linja urbane: T1 (tram), 33, 40, 43, 56.
TREN:nga stacioni hekurudhor Firenze S.M.N. (Santa Maria Novella):merr tramvia T1(drejtimi Careggi-spital)
Nga stacioni i Firenze Rifredi:merr autobuzin AT navetta 33.
Për informazione mbi oraret e trenave këshillohuni me sitin e Ferrovie dello Stato.
Azienda Universitaria ospedaliera Meyer-Spital për fëmijë dhe të rinj deri në moshën 18 vjecare
Për informazione:
https://www.meyer.it/index.php
Adresa: Viale Gaetano Pieraccini, 24 - 50139 Firenze
Telefon: 055 56621
Si të arrish:
MAKINË:nga autostrada A1:dalje në Firenze Nord,ndiq drejtimin Firenze deri në fund të pjesës së
autostradës(Peretola)dhe
ndiq
udhëzimet
për
spitalin
Meyer.

Nga autostrada A11:ndiqe të tërën deri në fund të pjesës së autostradës(Oerentola)dhe ndiq udhezimet për
spitalin
Meyer.
Nga rakordi autostradal Firenze –Siena:ndiqe të tërën deri tek rrethrrotullimi i Firenze Impruneta dhe dil në të
majte autostrada A1 drejtimi Bologna,kështuqë dil në daljen Firenze Nord
Nga S.G.C FI-PI-LI(Strada di Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno):pas daljes në Scandicci,kalo daljen e
A1,dil në drejtim Viadotto dell’Indiano dhe kalo rrethrrotullimin drejt Viadotto dell’Indiano dhe kaloje të
tërin..Në fund,tek semafori,ec drejt dhe ndiq udhëzimet për zonën spitalore Meyer.
Autobuz:spitali Meyer shërbehet nga keto linja urbane:33A,33AB,43
Të gjitha linjat ndalojnë në hyrje të spitalit.Linja 33A STACIONI FS RIFREDI (dalja Vasco de Gama) -> PIAZZA
MEYER (ne shërbim në oraret 6:40 deri në 20:40 gjatë javës.).
Linja 33AB STACIONI FS RIFREDI (dalja Vasco de Gama) -> PIAZZA MEYER/NICCOLO’ DA TOLENTINO (në shërbim
para orës 6:40 dhe pas orës 20:40 edhe gjatë javës).
Linja 43 STACIONI FS RIFREDI(dalja Vasco de Gama) -> SERPIOLLE/CERCINA/PIAN DI S.BARTOLO
Nga Meyer drejtim qëndra:Linja 33-drejtim STACIONI FSRIFREDI;Linja 40- me drejtim STAZIONE FS RIFREDI;
Linja 43 me drejtim STAZIONE FS RIFREDI

TRANVIA:është e mundur arritja në spital duke marrë linjën T1 nga stacioni i Santa Maria Novella duuke zbritur
në Careggi,pastaj duke vazhduar me linjën AT 33° në drejtim Piazza Meyer nga ora 6.40 deri në 20.40(para
orës 6.40 dhe mbas orës 20.40 gjatë javës është linja 33AB)ose linja 43 me drejtim Serpiolle/Cercina(C)/Pian
di San Bartolo (B).
TREN:nga stacioni hekurudhor Firenze S.M.N. (Santa Maria Novella):merr linjën T1 të tramvia me drejtim
Careggi deri në terminal për të vazhduar me linjën AT 33° me drejtim Piazza Meyer nga ora 6.40 deri në
20.40(para orës 6.40 dhe mbas orës 20.40 gjatë javës është linja 33AB)ose linja 43 me drejtim
Serpiolle/Cercina(C)/Pian di San Bartolo (B).
Nga stazioni i Firenze Rifredi:merr linjat AT 33A,33AB ose 43 dalje në Vasco de Gama.
Për më tepër informacione këshillohuni më sitin e Trenitalia

