
৩।. হাসপাতালে চিচিৎসা িরুন 

 

ইতাচেলত, হাসপাতােগুচে সরিারী বা বযচিগত হলত পালর। হাসপাতালে ভচতি  হলত, পাচরবাচরি ডািার বা জরুরী 
চবভালগর ডািালরর িাছ থেলি এিটি চেচিত থেসচিপশন  েল াজন। েল াজলন সরিাচর হাসপাতালে চবনামলূেয 
ভচতি  হও া সম্ভব ।  

 

হাসপাতাে চি? 

 

হাসপাতালে তীব্র থরালগ আিান্ত থরাগীলের চিচিৎসা ও চনরাম  িরা হ । এিালন, জরুরী ও তাৎক্ষচনি স্বাস্থ্য 
সহা তাও চনচিত িরা হ  (জরুরী চবভাগ)। 

 

িিন হাসপাতালে যাও া েল াজন  

 

যিন আপনার থরালগর তীব্র অবস্থ্া  জটিে এবং চনচবড় পচরিযিা িরলত হ , অলরাপিার এবং চিচিৎসা িরা েল াজন 
যা ডািাচর চিচনি বা বাচড়লত বলস িরা সম্ভব ন , তিন আপনালি অবশযই হাসপাতালে থযলত হলব ।  

হাসপাতালে ভচতি  অ-জরুরী বা জরুরী হলত পালর: েেম থক্ষলে, পাচরবাচরি ডািার বা চশশু চবলশষজ্ঞ হাসপাতালে 
ভচতি র জনয এিটি থেসচিপশন চেিলবন, যা থরাগীলি অবশযই হাসপাতালে জমা চেলত হলব। অপরপলক্ষ চিতী  থক্ষলে, 

ইমালজি চি রুলমর  ডািালরর চনলেিশনা  থরাগীলি হাসপাতালে ভচতি  িরা হলব ।  

 

আপচন চনজ োচ লে বা 112 নম্বলর অযাম্বুলেি িে িলর জরুরী বিভাগে থযলত পালরন। এটি এিটি জরুচর স্বাস্থ্য 
পচরচস্থ্চত থযমন েরু্িটনা, িমিলক্ষলে আর্াত পাও া, জীবন ঝুুঁ চির মলযয ইতযাচে জরুরী পচরচস্থ্লতলত  থেও া এিটি 
পচরলষবা। 

হাসপাতালের থসবাোপ্ত থরাগীলি অপালরশন, অযালনলস্থ্চস া ইতযাচের সালে সম্পচিি ত সমস্ত ঝুুঁ চি সম্পলিি  এবং সম্ভাবয 
চবিলে সম্পলিি ও স্বাস্থ্য িমীলের িারা অবচহত িরা হ ।লিান অপালরশন িরার আলগ  অেবা চবচভন্ন রিম অপালরশলনর  
মযয চেল  যাও ার আলগ, আপনালি অবশযই এ সম্পলিি  অবচহত হল   অনমুচত েোলন স্বাক্ষর িরলত হলব বা েতযািযান 
িরলত হলব। 

চভচজট িরালনার সম  সম , তেয েিালশর ভ  ছাড়াই থরাগী ডািালরর সালে থযাগালযাগ িরলত পালরন। 

থরাগী এবং তার পচরবার সম্পলিি  চতচন যা থেলিন, থশালনন বা জালনন, সব চবষল ই ডািার সম্পূর্ি থগাপনী তা 
বজা  রািলত বাযয। 

থরাগীর তালের স্বালস্থ্যর অবস্থ্া সম্পলিি  জানালনার থমৌচেি অচযিার রল লছ।      
                                                    

থলালরলির েযান হাসপাতােগুলো  
 

 

সান চজওভাচন্ন চে চেও হাসপাতাে  

তলেযর  জনয :  
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/21-ospedali/878-ospedale-san-giovanni-di-dio-
firenze 
 

ঠিকানা : Via Torregalli 3 – Firenze 

থটচেল ান : 055 69321 

 বকভাগি প  ৌঁছাগিন : 

 
 

San Giovanni di Dio সান বজওভাবি বি বিও নতুন হাস াতালটি পলাগরন্স Soffiano-Le Bagnese এলাকায় রগয়গছ  

গাচড়র মাযযলম : 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/21-ospedali/878-ospedale-san-giovanni-di-dio-firenze
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/21-ospedali/878-ospedale-san-giovanni-di-dio-firenze
about:blank


https://goo.gl/maps/iTEitRGdnpx 
 

থেলনর মাযযলম : 

 

 থলালরি S.M.N. (সান্তা মাচর া নলভল্লা) থেন থেশন থেলি: 6 নাম্বার বাস যরলবন ।  

অেবা স্ক্যাচিচি অচভমলুি োমোইন TRAMVIA linea 1  

থলালরি চরলেেী থেশন থেলি : 2  নাম্বার বাস যলর  abside SMN এবং  6 B বাস যরলত হলব ।  

বালসর মাযযলম  

হাসপাতালে যাও ার জনয  বাস  োইন n°6, n° 27 এর সাচভি স পাও া যালব।  

স্ক্যযানচেচি  থেলি বাস  n°26 

চসননা  Signa থেলি  n° 83 

োমোইন : 

 

থলালরি S.M.N. (সান্তা মাচর া নলভল্লা) থেন থেশন থেলি: LINEA 1, স্ক্যানচেচি  অচভমলুি  

 NENNI-TORREGALLI েলপলজ নামলত হলব ।  

 

সান্তা মাচর া নওুভা হাসপাতাে  

তলেযর  জনয :  
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/ospedale-santa-maria-nuova 

 

ঠিিানা : Piazza Santa Maria Nuova 1 – Firenze 

থটচেল ান : 055 69381 

   বকভাগি প  ৌঁছাগনা যাগি : 

গাচড়র মাযযলম : 

বালসর মাযযলম : হাসপাতালে যাও ার জনয  বাস োইন  n° 14, n° 23 এর সাচভি স পাও া যালব। 
োমোইন : োমোইন T1 এর মাযযলম  Valfonda েলপলজ  অেবা Fortezza েলপলজ থনলম অেবা োমোইন T2 এর  Unità 

েলপলজ থনলম  হাসপাতালে থপৌুঁছালনা সম্ভব।   

থেন : হাসপাতালের সবলিল  চনিটবতী সান্তা মাচর া নলভল্লা  থেশন  

 

কাগরবি বিশ্ববিিযালয় হাস াতাল  

তলেযর জনয:  
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?lang=it 

 

 Indirizzo: ঠিকানা : 
 in Largo Brambilla, 3 - 50134  

Telefono পেবলগ ান : 055 794 111 

 

 বকভাগি প  ৌঁছাগিন: 

 
 

োবির মাধ্যগম : হাইওল  থরাড  A1 যলর : থলালরলির উত্তর চেি থেলি থবর হলত হলব, থলালরি অচভমলুি হাইওল  

থপলরলতাো (Peretola) েযালির থশষ পযিন্ত  এবং িালরচি  হাসপাতাে এোিার জনয চনলেিশনা অনসুরর্ িরলত হলব । 

https://goo.gl/maps/iTEitRGdnpx
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/ospedale-santa-maria-nuova
about:blank
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?lang=it
about:blank


 

   

হাইওল  থরাড  A11 যলর : হাইওল  থপলরলতাো (Peretola) েযালির থশষ পযিন্ত  থযলত হলব এবং িালরচি  হাসপাতাে এোিার 

জনয চনলেিশনা অনসুরর্ িরলত হলব । থলালরি চসল না হাইওল র  পাশ থেলি  Firenze Certosa  থটােবলুের থগােিক্কর 

পযিন্ত পুলরা রাস্তা থযলত হলব এবং বাম চেলি র্ুলর  বলোচন া অচভমলুি হাইওল  A1 এ থযলত হলব, অেিাৎ  উত্তর  থলালরি এর 

থটাে বেু থেলি থবর হলত হলব।  হাইওল  S.G.C. FI-PI-LI  ( থেট িচমউচনলিশন থলালরি চপসা চেলভালনিা) থেলি : স্ক্যানচেচি 

থেলি থবর হল  A1 হাইওল র থ ািার রাস্তাটি পাস িরুন, িালরচি অচভমলুি েলবশ িরুন এবং পুলরা রাস্তা পার অচতিম 

িরুন,  এবং  ইচি ালনা (indiano)  ব্রীলজর চেলি থগােিক্কলর থমাড় চনন । সবলশলষ োচ ি চসগনালে এলস থসাজা চগল  
িালরচি হাসপাতালের চেলি যাও ার চনলেিশনা অনসুরর্ িরুন ।  

 

িাস:  

িালরচি হাসপাতালে যাও ার জনয  গর্পচরবহন বযবস্থ্া বাস োইন  : T1 (োম ), 33, 40, 43, 56 নাম্বার 

 

বাস  োইলন যাতা ালতর জনয অেবা অনযানয রাস্তা সম্পলিি  জানার জনয সরাসচর  AT এই ওল বসাইলট চনল  সন্ধান িরলত 

পারলবন ।  

পেন : থলালরি S.M.N. (সান্তা মাচর া নলভল্লা) থেন থেশন থেলি:  ferroviaria Firenze S.M.N. (Santa T1 োমোইন চনলত 

হলব ( Careggi-ospedale অচভমলুি ) 

থলালরি চরলেচে থেশন থেলি : AT  এর শাটে  বাস  33 চনলত হলব।  

থেলনর সম সূিী সম্পলিি  তলেযর জনয, সরাসচর রাষ্ট্রী  থরেওল র ওল বসাইট থেিুন। 

 

মায়ার বিশ্ববিিযালয় হাস াতাল -বিশু এিং ১৮ িছর িয়স   যযন্ত  পছগলগমগয়গির জনয  

তলেযর  জনয : 
 
https://www.meyer.it/index.php 

 

ঠিকানা : Viale Gaetano Pieraccini, 24 - 50139 Firenze 

পেবলগ ান : 055 56621 

 

 বকভাগি প  ৌঁছাগিন:  

 

োবির মাধ্যগম : হাইওল  থরাড  A1 যলর : থলালরলির উত্তর চেি থেলি থবর হলত হলব, থলালরি অচভমলুি হাইওল  

থপলরলতাো (Peretola) েযালির থশষ পযিন্ত  এবং মা ার  হাসপাতাে এোিার জনয চনলেিশনা অনসুরর্ িরলত হলব ।   

 
 
 

হাইওল  থরাড  A11 যলর :  

হাইওল  থপলরলতাো (Peretola) েযালির থশষ পযিন্ত  থযলত হলব এবং িালরচি  হাসপাতাে এোিার জনয চনলেিশনা অনসুরর্ 

িরলত হলব । থলালরি চসল না হাইওল র  পাশ থেলি  Firenze Certosa  থটােবলুের থগােিক্কর পযিন্ত পুলরা রাস্তা থযলত হলব 

এবং বাম চেলি র্ুলর  বলোচন া অচভমলুি হাইওল  A1 এ থযলত হলব, অেিাৎ  উত্তর  থলালরি এর থটাে বেু থেলি থবর হলত হলব।  

হাইওল  S.G.C. FI-PI-LI  ( থেট িচমউচনলিশন থলালরি চপসা চেলভালনিা) থেলি : স্ক্যানচেচি থেলি থবর হল  A1 হাইওল র 

থ ািার রাস্তাটি পাস িরুন, িালরচি অচভমলুি েলবশ িরুন এবং পুলরা রাস্তা পার অচতিম িরুন,  এবং  ইচি ালনা 

http://www.autolineetoscane.it/
https://www.meyer.it/index.php
about:blank


(indiano)  ব্রীলজর চেলি থগােিক্কলর থমাড় চনন । সবলশলষ োচ ি চসগনালে এলস থসাজা চগল  মা ার হাসপাতালের 
চেলি যাও ার চনলেিশনা অনসুরর্ িরুন ।  

 
 

িাগসর মাধ্যগম :  মা ার হাসপাতালে যাও ার জনয  গর্পচরবহন বযবস্থ্া বাস োইন  :  বাস 33A, 33AB, 43. 

 

সবগুলো বাসোইনই হাসপাতালের েলবশ মলুি োলম। 33A বাস োইনটি থলালরি চরলেচে থেন থেশন থেলি (চভ া ভালস্ক্া ো 
গামা থবর হবার পে) -> চপ াতছা মা ার/ চনলিালো ো তলেচন্তলনা) (সিাে  ৬:৪০  এর পূবি থেলি  থেলি রাত  ৮:৪০ এর পলর  

এবং  ছুটির চেবসগুলোলত সাচভি স থে  )। চরলেেী থেশন থেলি (চভ া ভালস্ক্া ো গামা থবর হবার পে) --> 

SERPIOLLE/CERCINA/PIAN DI S.BARTOLO অচভমলুি  বাসোইন 43  িাে ুোিলব 

 
 

 মা ার হাসপাতাে থেলি থসন্টালরর অচভমলুিেঃ  33 বাস োইন  –  থলালরি চরলেচে থেন থেশলনর চেলি  ; 40 বাস োইন –  

থলালরি চরলেচে থেন থেশলনর চেলি ; 43 বাস োইন  থলালরি চরলেচে থেন থেশলনর চেলি  

 
 

োমলাইন : 

িালরচি থেশলন থনলম সান্তা মাচর া নলভল্লা থেশন থেলি T1 োইন বযবহার িলর হাসপাতালে থপৌুঁছালনা সম্ভব, এবং 
তারপর AT 33A োইন যলর চপ াতজা মা ালরর চেলি, সিাে ৬:৪০  থেলি রাত ৮:৪০  পযিন্ত (সিাে ৬:৪০  এর 
আলগ এবং রাত ৮:৪০   এর পলর  এবং ছুটির চেলন 33AB  োইন  িাে ুোিলব )অেবা  Serpiolle /Cercina(C)/Pian di 

San Bartolo (B) অচভমলুি বাস োইন 43  িাে ুোিলব। 

 

পেন: Firenze S.M.N থেলি (সান্তা মাচর া নলভল্লা ): িালরচির চেলি T1 োম োইন যলর থশষ েলপজ পযিন্ত যান 
এবং তারপর AT 33A োইন যলর চপ াতজা মা ালরর চেলি, সিাে ৬:৪০  থেলি রাত ৮:৪০  পযিন্ত (সিাে ৬:৪০  

এর আলগ এবং রাত ৮:৪০   এর পলর  এবং ছুটির চেলন 33AB  োইন  িাে ুোিলব )অেবা Serpiolle /Cercina(C)/Pian 

di San Bartolo (B) অচভমলুি োইন 43  িাে ুোিলব। 

থলালরি চরলেচে থেশন থেলি : চভ া ভালস্ক্া ো গামা থবর হবার পলে  33A, 33AB অেবা  43 নাম্বার বাস োইন চনলত হলব । 

 

থেলনর সম সূিী সম্পলিি  তেয জানার জনয সরাসচর Trenitalia এর ওল বসাইলট থেিলত পালরন।  

 
 

http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-linee/line-33.aspx?idC=180&idO=0&Linea=33&LN=it-IT
http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-linee/line-33.aspx?idC=180&idO=0&Linea=33&LN=it-IT
http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-linee/line-43.aspx?idC=180&idO=0&Linea=43&LN=it-IT
http://www.trenitalia.com/

