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ینفس آپ اگر ات یپ ی وج ھول کلیت یتکل  ایف یاذ یذہن  ت یم لمحے کے  ں یہ  ں یچ بے آپ اگر)  ،ین یڈپر  ایشن  یک کھانے 
یہ شکار کا یخراب ں یم عالقے آپ تو(  ں یہ سکتے کر رابطہ سے خدمات یک صحت یدماغ   ۔ں

 
 

A ںیہ ایک خدمات یک صحت یدماغ بالغ: 
 

یل کے بالغوں ے یتقس کو خدمات یک صحت یدماغ  م یک  ا یگ  ا ی فنکشنل سادہ پر عالقے اور ہے  ٹس ون یم  ں  شہر فلورنس - ہے واقع 
یم ں ی فنکشنل سادہ 4  ٹس ون یہ  ں یاور(  5 ضلع اور 4 ضلع ،2 ضلع ،3-1 ضلع)  ہ ی سال 18  ا یز سے اس  ہ اد  یذہن کے عمر 

یہ کرتے فراہم مدد کو  امراض ں یب اس جو  ار م یہ مبتال ںیم ی ں یتصو ی۔طب ر یمر ہے، منحصر پر عجلت اور شدت قسم، یک  ضوں  کو 
یپ آؤٹ نٹ ش یکل  نک یم)  ٹل ن یہ  ھ ت ل یس  ٹر ن یانٹرم ،( ٹیڈ یسہول  ات ینفس)  ات یسہول یک یبحال ی ات ی(  ا ینفس) ہسپتال  ات یتشخ ی  ص

یم( خدمات یک عالج اور ں یآمد خوش  د یک عالج کا ان اور ہے جاتا کہا  ا ینفس ماہر ڈاکٹروں، خدمات یک صحت یدماغ ہے۔ جاتا  ،ات  
یماہر نرسوں، ن یتعل  م یکث یک کارکنوں یسماج اور  ر یپ  شہ یٹ ور  م یہ مشتمل پر  ں یمر جو  ضوں  کر مل ساتھ کے خانہ اہل کے ان اور 

یپ یک منصوبے کے یبحال یک معالجے عالج کے امداد یانفراد اور مربوط شکش یل کے  ے ۔ ہے کرتے مدد   
 

Bپتے کے صحت یدماغ بالغ ںیم فلورنس 

 
 

ینفس پہلے ات یل کے  وزٹ ی ے یذر کے فون رابطہ پہال ہے۔ درکار درخواست یطب  ایعے  ٹائم ہوئے ۓبتا ، کر پرجا طور یذات 
یم ں یواقف ساتھ کے نرسوں۔ ہے سکتا ہو  ت یانٹرو کے  و یل کے  ے  مطلوبہ ساتھ کے ماہر پر مقام اس اور ہے یجات یک مالقات 

ہے۔ یہوت مالقات  
ینفس پہال ات یف:  وزٹ ی مل یٹ درخواست، یک ڈاکٹر ی ل ی/اور فون ی ا مالقات۔ یذات   

 
 

 :پتے پر لنک لیذ درج
 
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/620-i-servizi-per-la-salute-
mentale/10698-salute-mentale-adulti 
 

" یا فلورنس ایر یکر کلک پر"   ۔ں
 

 
C تیدستاو درکار ےیل کے یرسائ تک خدمات یک صحت یذہن بالغ  :زا

 

 کارڈ۔ صحت اور زیدستاو یشناخت - 

  .صح یذہن یک ینوجوان اور بچپن

 

 یکھانے ک شن،یڈپر ،ینیصحت کا مسئلہ ہے )مثال کے طور پر، بے چ یاتیعمر تک( کو نفس یسال ک 18نوجوان ) ایبچے  یاگر کس

۔ںیسرپرست مخصوص صحت  خدمات سے رابطہ کر سکتے ہ اینی(، والدرہیوغ ایفوب ،یخراب  

A. ںیہ ایخدمات ک یصحت ک یبچپن اور نوعمر ذہن: 

صحت اور نشے کے محکمے سے تعلق رکھنے والے  یخدمات دماغ یصحت ک یبچپن اور نوعمر ذہن یسنٹر ک لتھیہتوسکانا لوکل 

 ںیاور فراہم کرتے ہ اریخدمات ت یصحت ک یک یاور فنکشنل بحال اتینفس ات،ینفس یجو بچوں کے اعصاب ں،یہ  نکیکل یمیتنظ یعالقائ

کرنا ہے۔ یکا عالج کرنا ہے اور بحال یآباد یسال ک 17-0 ص،یجس کا مقصد روک تھام، تشخ  

 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/620-i-servizi-per-la-salute-mentale/10698-salute-mentale-adulti
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/620-i-servizi-per-la-salute-mentale/10698-salute-mentale-adulti


B کا عالقہفلورنس  - یرسائ 

 
یجوان اور بچپن صحت یدماغ رابطے اور پتے  

 :لنک پر پتے اور رابطے لیدرج ذ

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/620-i-servizi-per-la-salute-
mentale/10710-neuropsichiatria-infantile 

" ۔ںی" پر کلک کرایریفلورنس ا  

 

کے  صیمخصوص تشخ یک کھنےیس ےیعمر کے بچوں کے ل یسالک 14سے 7

" کے ساتھ یمعذور یک کھنےیسوال "س یصیتشخ ے،یکے ل یرسائ یپہل ےیل

 کپ سےٹنیٹروپولینسخے کے ساتھ م یطب ےیامتحان" کے ل یاتینفس ی"اعصاب

 ہے۔ یرابطہ کرنا ضرور

 

 

 

 ںیم یتک کہ براہ راست رسائ ہاںیے،یتمام درخواستوں کے ل گرید ےیوزٹ کے ل کلیکولوجیسائ وروین اییاتینفس چائٹرک،یوروپسین

 : کرےکےیطرہی،یبھ

 ۔ںیپر کال کر 6934438 055فون نمبر  یلیتک ٹ 12.00سے  9.00بدھ اور جمعہ کو  ر،یپ 

 جائے۔ ایجس پتے پر رابطہ ک ںیجیبھ لیم یا کیفون نمبر کے ساتھ ا یلیدرخواست اور ٹ 

salutementaleinfanzia.firenze@uslcentro.toscana.it 

آفس فرسٹ  پر فرنٹ ٢٩نمبر  ویدانننز یگلجو کے  ویدانننز میبجے تک پرسڈ 12.00سے  9.00سوموار سے جمعہ  •

 ۔ںیطور پر جائ یذات ںیفلورم

C زاتیدرکار دستاو ےیکے ل یخدمات تک رسائ یصحت ک یبچپن اور نوعمر ذہن: 

 جائے یک شیپ بیترک وزٹ کیہے کہ ماہر کے  یجات یک زیتجو ہیےیکے ل یرسائ یپہل -

 ہے۔ یضرور یرضامند یدونوں ک نیوجہ سے، والد یسروس ہونے ک ےینابالغوں کے ل

 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/620-i-servizi-per-la-salute-mentale/10710-neuropsichiatria-infantile
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/620-i-servizi-per-la-salute-mentale/10710-neuropsichiatria-infantile
mailto:salutementaleinfanzia.firenze@uslcentro.toscana.it

