النفسية الصحة 8.
االكتئاب أو القلق من تعاني كنت إذا الحصر ال المثال سبيل على( العقلية المعاناة أو المرضية النفسية الراحة عدم من لحظة في كنت إذا
.المنطقة في العقلية الصحة بخدمات االتصال يمكنك )األكل اضطرابات أو

 )  (U.F.S.بسيطة وظيفية وحدات في المنطقة في وتقع مقسمة للكبار العقلية الصحة خدمات :للبالغين العقلية الصحة خدمات هي ما .االمساعدة وتقدم  5) -والمنطقة  4المنطقة  2 ،المنطقة  1-3 ،المنطقة(  U.F.Sبسيطة وظيفية وحدات  4فلورنسا مدينة في يوجد
 ،وإلحاحها وشدتها السريرية الصورة نوع على اعتمادًا .أكثر أو عا ًما  18أعمارهم تبلغ عقلية اضطرابات من يعانون الذين لألشخاص
أو )النفسي التأهيل إعادة مرافق( الوسيطة المرافق في أو ) ،العقلية الصحة مركز( الخارجية العيادة في وعالجهم بالمرضى الترحيب يتم
النفس وعلماء األطباء من التخصصات متعدد فريق من النفسية الصحة خدمات تتكون ).النفسي والعالج التشخيص خدمات( المستشفى في
عالجي تأهيل إعادة مشروع تقديم مسؤولية وأسرهم المرضى مع يتحملون الذين االجتماعيين واألخصائيين والمعلمين والممرضات
.والمتكاملة الفردية للمساعدة
عناوين الصحة العقلية للبالغين في فلورنسا .ب
تحديد يتم .إليها المشار األوقات في  ،شخصيًا أو الهاتف طريق عن األول االتصال يكون أن يمكن .نفسية زيارة ألول طبي طلب مطلوب
.األخصائي مع المطلوب الموعد تحديد يتم الموقع ذلك وفي الممرضات مع توجيهية مقابلة إلجراء موعد
.شخصيًا أو  /و هاتفي موعد  ،األسرة طبيب طلب :األولى النفسية الزيارة
:التالي الرابط على العناوين
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/620-i-servizi-per-la-salutementale/10698-salute-mentale-adulti
 “Zona Firenze”.على إضغط
:المستندات المطلوبة للوصول إلى خدمات الصحة العقلية للبالغين .ت
البطاقة الشخصية و البطاقة الصحية

-

الصحة النفسية للطفولة والمراهق 8.

األكل واضطرابات واالكتئاب القلق  ،المثال سبيل على( نفسية صحية مشكلة من يعاني )عا ًما  18سن حتى( الشاب أو الطفل كان إذا
.المراهقة مرحلة .محددة صحية بخدمات االتصال الوصي أو للوالد يمكن ) ،ذلك إلى وما والرهاب
:والمراهقين لألطفال العقلية الصحة خدمات هي ما .أ
 ،واإلدمان العقلية الصحة لقسم تابعة إقليمية تنظيمية هياكل هي  USL Toscana Centroفي والمراهقين لألطفال العقلية الصحة خدمات
وإعادة والعالج والتشخيص الوقاية بهدف الوظيفي التأهيل وإعادة النفس وعلم النفسي العصبي األطفال لطب صحية خدمات وتقدم تنتج والتي
 0-17.بين أعمارهم تتراوح الذين السكان التأهيل
فلورنسا منطقة  -الوصول .ب
والمراهقة الطفولة النفسية الصحة واتصاالت عناوين

:التالي الرابط على االتصال وجهات العناوين
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/620-i-servizi-per-la-salutementale/10710-neuropsichiatria-infantile
 “Zona Firenze”.على إضغط

الحضرية  CUPبـ االتصال الضروري من  ،عا ًما  14و  7بين أعمارهم تتراوح الذين لألطفال للتعلم محدد لتقييم األول الوصول أجل من
".التعلم إعاقة" تشخيصي سؤال مع "النفسي العصبي الفحص" أجل من طبية وصفة مع
فمن  ،المباشر الوصول حالة في حتى  ،العصبية أو النفسية أو والنفسية العصبية األمراض بزيارة الخاصة األخرى الطلبات لجميع
:الممكن
 12:00.الساعة إلى  9:00الساعة من والجمعة واألربعاء االثنين أيام 055 6934438الهاتف رقم على اتصل
على به االتصال المراد الهاتف ورقم بالطلب إلكتروني بريد إرسال
salutementaleinfanzia.firenze@uslcentro.toscana.it





(الطابق األول من المكتب األمامي(  D'Annunzio 29عبر  D'Annunzio ،اذهب شخصيًا إلى المكتب األمامي في المدينة في حامية
من االثنين إلى الجمعة من الساعة  9:00إلى الساعة 12:00

:والمراهقين لألطفال العقلية الصحة خدمات إلى للوصول المطلوبة المستندات .ت
أخصائي لزيارة الطبية الوصفة بتقديم يوصى  ،األول للدخول بالنسبة -
إلزامية الوالدين كال موافقة فإن  ،القصر تستهدف خدمة كون -



