9دماغی صحت
کھانے کی ایشن ڈپری ،ین (اگر آپ بے چیں ہیں کے لمحے میت ذہنی اذی ایف تکلیک لیت ھول وجی پیاتاگر آپ نفسی
۔ں دماغی صحت کی خدمات سے رابطہ کر سکتے ہیں) تو آپ عالقے میںخرابی کا شکار ہی
Aبالغ دماغی صحت کی خدمات کی ا ہی:ں
واقع ہے  -فلورنس شہر ں میون ٹس ہے اور عالقے پر سادہ فنکشنل ی ا گی ا کی م دماغی صحت کی خدمات کو تقسیےبالغوں کے لی
عمر کے ذہنی اد ہ اس سے زی ا  18سال ی ہ (ضلع  ،3-1ضلع  ،2ضلع  4اور ضلع  )5اوریں ہیون ٹس  4سادہ فنکشنل یںمی
کوضوں کی قسم ،شدت اور عجلت پر منحصر ہے ،مری ر۔طبی تصویںی میں مبتال ہیم ار جو اس بیںامراض کو مدد فراہم کرتے ہی
صی تشخیات ہسپتال (نفسی ا) یاتی بحالی کی سہولیات (نفسیات سہولیٹی ڈ) ،انٹرمین ٹر سیل ت ھ ہین ٹل (مینک کلیش نٹآؤٹ پی
،ات جاتا ہے۔ دماغی صحت کی خدمات ڈاکٹروں ،ماہر نفسی ا کہا جاتا ہے اور ان کا عالج کی د خوش آمدیںاور عالج کی خدمات) می
اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ مل کرضوں جو مریں پر مشتمل ہی م ور ٹیش ہ پی ر اور سماجی کارکنوں کی کثی م تعلیننرسوں ،ماہری
مدد کرتے ہے ۔ے کے لیشکشمربوط اور انفرادی امداد کے عالج معالجے کی بحالی کے منصوبے کی پی
Bفلورنس میں بالغ دماغی صحت کے پتے

ذاتی طور پرجا کر  ،بتاۓ ہوئے ٹائم ایعے طبی درخواست درکار ہے۔ پہال رابطہ فون کے ذریےی وزٹ کے لیاتپہلے نفسی
مالقات کی جاتی ہے اور اس مقام پر ماہر کے ساتھ مطلوبہے کے لی و کے انٹرویت ہو سکتا ہے ۔نرسوں کے ساتھ واقفیںمی
مالقات ہوتی ہے۔
ذاتی مالقات۔ ای فون اور/یلی ڈاکٹر کی درخواست ،ٹیم لی وزٹ  :فیاتپہال نفسی
درج ذیل لنک پر پتے:
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/620-i-servizi-per-la-salutementale/10698-salute-mentale-adulti
۔ں" پر کلک کری ایرفلورنس ای"
Cبالغ ذہنی صحت کی خدمات تک رسائی کے لیے درکار دستاوی:زا ت

شناختی دستاویز اور صحت کارڈ۔بچپن اور نوجوانی کی ذہنی صح .

اگر کسی بچے یا نوجوان ( 18سال کی عمر تک) کو نفسیاتی صحت کا مسئلہ ہے (مثال کے طور پر ،بے چینی ،ڈپریشن ،کھانے کی
خرابی ،فوبیا وغیرہ) ،والدینیا سرپرست مخصوص صحت خدمات سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
A.بچپن اور نوعمر ذہنی صحت کی خدمات کیا ہیں:

توسکانا لوکل ہیلتھ سنٹر کی بچپن اور نوعمر ذہنی صحت کی خدمات دماغی صحت اور نشے کے محکمے سے تعلق رکھنے والے
عالقائی تنظیمی کلینک ہیں ،جو بچوں کے اعصابی نفسیات ،نفسیات اور فنکشنل بحالی کی صحت کی خدمات تیار اور فراہم کرتے ہیں
جس کا مقصد روک تھام ،تشخیص 17-0 ،سال کی آبادی کا عالج کرنا ہے اور بحالی کرنا ہے۔

Bرسائی  -فلورنس کا عالقہ

پتے اور رابطے دماغی صحت بچپن اور جوانی
درج ذیل لنک پر پتے اور رابطے:
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/620-i-servizi-per-la-salutementale/10710-neuropsichiatria-infantile
فلورنس ایریا" پر کلک کریں۔"

7سے  14سالکی عمر کے بچوں کے لیے سیکھنے کی مخصوص تشخیص کے
لیے پہلی رسائی کے لیے ،تشخیصی سوال "سیکھنے کی معذوری" کے ساتھ
"اعصابی نفسیاتی امتحان" کے لیے طبی نسخے کے ساتھ میٹروپولیٹنکپ سے
رابطہ کرنا ضروری ہے۔

نیوروپسیچائٹرک ،نفسیاتییا نیورو سائیکولوجیکل وزٹ کے لیے دیگر تمام درخواستوں کے لیے،یہاں تک کہ براہ راست رسائی میں
بھی،یہطریکےکرے:


پیر ،بدھ اور جمعہ کو  9.00سے  12.00تک ٹیلی فون نمبر  6934438 055پر کال کریں۔



درخواست اور ٹیلی فون نمبر کے ساتھ ایک ای میل بھیجیں جس پتے پر رابطہ کیا جائے۔
salutementaleinfanzia.firenze@uslcentro.toscana.it
•سوموار سے جمعہ  9.00سے  12.00بجے تک پرسڈیم دانننزیو جو کے گلی دانننزیو نمبر  ٢٩پر فرنٹ آفس فرسٹ
فلورمیں ذاتی طور پر جائیں۔
Cبچپن اور نوعمر ذہنی صحت کی خدمات تک رسائی کے لیے درکار دستاویزات:

پہلی رسائی کے لیےیہ تجویز کی جاتی ہے کہ ماہر کے وزٹ کی ترکیب پیش کی جائےنابالغوں کے لیے سروس ہونے کی وجہ سے ،والدین دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔

