৭। মাতৃ ত্ব, প্রসব, গর্ভনির াধ
ইতালিতত গর্ভ াবস্থায় থাকা ককান লবতেশী নাগলিকতক এমনলক অববধর্াতব অবস্থানকািী হতিও সন্তাতনি জতেি ৬ মাস
পি পর্ভন্ত বলহষ্কাি কিা র্াতব না। পুলিশ সেি েফতি কথতক গর্ভ বতী মলহিাতক লিলকৎসাি জনয কপিতমসতসা লে
কসাজ্জনভ কেওয়া হয়।

ইতালিতত, গর্ভ াবস্থাি জনয লর্লজট এবং লিলকৎসা সমস্ত মলহিাতেি জনয লবনামূতিয (আপনাতক টিলকতটি অথভ প্রোন
কিতত হতবনা )।লবতেশী মলহিা র্াতেি লনয়লমত কপিতমসতসা লে কসাজ্জনভ কনই, তািাও সমস্ত পলিতেবা লবনামূতিয পাওয়াি
অলধকাি

িাতেন

।

ইউতিাপীয়ান ইউলনয়ন বলহর্ূভ ত কেতশি কর্সব নাগলিতকি কাতজি জনয অথবা কাতজি অনুতমােতনি জনয একক কপিতমসতসা
লে কসাজ্জনভ CE িতয়তে, েীর্ভসময় ধতি বসবাসকািীতেি জনয কপিতমসতসা লে কসাজ্জনভ CE (পূতবভি কাতভ া লে কসাজ্জনভ বিা কহাততা
)। সুসলসলেয়ালিয়া সুিক্ষাি ( Protezione Sussidiaria) জনয অথবা িাজবনলতক শিণাথী লহতসতব সুিক্ষাি জনয কপিতমসতসা
লে কসাজ্জনভ িতয়তে এবং এসব কপিতমসতসা লে কসাজ্জনভ কময়ােসম্পন্ন, তািা কপৌিসর্া বা কমুতন কথতক মাতৃ ত্বকািীন র্াতা
পাওয়াি অলধকািী ।

কপিতমসতসা লে কসাজ্জনভ CE ইসুয কিাি অতপক্ষায় থাকা সমস্ত লবতেশী নাগলিকতেি অবশযই সন্তাতনি জতেি েয়
মাতসি মতধয স্থানীয় কপৌিসর্ায় মাতৃ ত্বকািীন র্াতাি জনয একটি আতবেন জমা লেতত হতব, তাি সাতথ কসাজ্জতনভি জনয
আতবেতনি
প্রমাণ
স্বরূপ
লিতির্ু তা
বা
িলসেটি
সংর্ুক্ত
কিতত
হতব।

এমনলক কর্সব ইইউ-এি বলহর্ূভ ত নাগলিকতেি ইইউ এি কেতশি (অথবা ইতালিয়ান) পলিবাতিি সেসয লহসাতব পাাঁি
বেতিি কাতভ া লে কসাজ্জনভ িতয়তে, তাহতি তাতেি পাশাপালশ কর্সব নাগলিকতেি স্থায়ী কাতভ া লে কসাজ্জনভ িতয়তে এবং তাতেি
পলিবাতিি ককান সেতসযি র্লে ইইউ অন্তর্ূভ ক্ত কেতশি নাগলিকত্ব নাও থাতক, তাহতিও তািা মাতৃ ত্ব কািীন র্াতা পাওয়াি
অলধকাি িাতে । "পলিবাতিি সেসয" দ্বািা আমিা বুলিতয়লে পাটভনাি, ২১ বেতিি কম বয়সী সিাসলি বংশধি অথবা
পাটভনাতিি উপি লনর্ভ িশীি পূবভসূিী ।
ইতািীয় আইন (আইন 194) অনুসাতি, গর্ভ ধািতণি ৯০ লেতনি মতধয কর্ ককানও কক্ষতে গর্ভ ধািণ বন্ধ কিা কর্তত
পাতি।
৯০ লেন পতি, ততব, শুধুমাে র্লে গর্ভ বতী মাতয়ি জীবতনি গুরুতি িুাঁ লক থাতক (গর্ভ ধািতণি কািতণ) বা জে
কনওয়া লশশুটি গুরুতির্াতব লবকিাঙ্গ হতিই গর্ভ াবস্থা বন্ধ কিা হয়।
গর্ভ াবস্থাি কস্বচ্ছায় সমালিি জনয, ডাক্তাি বা পিামশভোতাতেি সাতথ কর্াগাতর্াগ কিা প্রতয়াজন।

প ামর্ভ ক ককন্দ্র

পিামশভক ককন্দ্র হতচ্ছ মলহিা, লশশু এবং পলিবাতিি স্বাস্থয ও জীবনমাতনি সুিক্ষাি জনয একটি পলিতেবা র্া
লনম্নলিলেত লবেয়গুলিতত লবনামূতিয এবং সিাসলি অযাতেস সহ, লিলকৎসতকি কপ্রসলিপশন োডাই গ্রহণ কিা, সহায়তা
এবং লিলকৎসাি সমলিত কার্ভিতমি সুলবধা কেয় :












োলয়ত্বশীি প্রজনন, লবনামূতিয গর্ভ লনতিাধ গ্রহণ কিাি কমভসূিীসহ;
জেোন কমভসূিী (গর্ভ পূবভবতী কাউতেলিং, গর্ভ াবস্থা, সন্তান প্রসতবি সমালি এবং মলহিাতেি জনন অতঙ্গি
স্বার্ালবক অবস্থায় লফতি আসাি মধযবতী সময়কাি।);
বন্ধযাত্ব এবং জেগত অসুলবধা (১ম স্তি);
কস্বচ্ছায় গর্ভ াবস্থাি সমালি;
জিায়ুমতু েি কযাোি প্রলততিাধ
কর্ৌনবালহত কিাগ প্রলততিাধ;
কমতনাপজ কমভসূিী
প্রাকৃ লতক, পালিত এবং েত্তক অলর্র্াবকতত্বি জনয সমথভন;
কঠিন পালিবালিক সম্পকভ , োম্পতয সমসযা, মানলসক অসুলবধা;
কসপাতিশন এবং লববাহলবতচ্ছতেি কক্ষতে পালিবালিক মধযস্থতা;
সলহংসতা এবং েুবভযবহাি এি কক্ষতে অনিাইন কমভসূিী সলিয় কিা।

র্ািা কসোতন কাজ কতি





ধােী
স্ত্রীতিাগ লবতশেজ্ঞ
মতনালবজ্ঞানী
সমাজ কসবী

লকর্াতব অযাতেস কিতবন




পিামশভক ককতন্দ্র র্াওয়াি মাধযতম
কফাতন / ই-তমইতিি মাধযতম
CUP এি মাধযতম এপতয়ন্টতমন্ট লনতয়

কলার রে জাতীয় স্বাস্থয পলিতেবা বা SSN এ লনবন্ধনকৃ ত অথবা লনবন্ধন োডা (র্াতেি STP অথবা ENI িতয়তে ) লবতেশী
মলহিা এবং লশশুতেি জনয লনতবলেত অনর্বাসী প ামর্ভ দাতা া িতয়তে এবং সাতথ সাংস্কৃ লতক মধযস্থতাকািীতেি
সাহার্য কনওয়াি ও সুতর্াগ আতে ।অলর্বাসী পিামশভোতাতেি কাতে কপিতমসতসা লে কসাজ্জনভ না থাকতিও কর্তত পািতবন।
( STP কাডভ লনতয় )
কলাতিতে পিামশভক ককন্দ্রগুলিি ঠিকানাি এই লিতে িতয়তে :
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/619-consultorio/10418-consultori

এ লিক করুন
প ামর্ভ ক ককরন্দ্র যাওয়া জিয নিম্ননিনিত ডকুরমন্টগুরিা প্ররয়াজি হরব :

গর্ভ বতী মলহিা এবং নবজাতক লশশুতেি সহায়তা সমস্ত মলহিাতেি জনয লবনামূতিয,ইতািীয় এবং লবতেশী, র্াতেি
লনয়লমত কপিতমসতসা লে কসাজ্জনভ আতে অথবা ককান ডকুতমন্ট কনই।
কর্সব লবতেশী নাগলিকতেি লনয়লমত কপিতমসতসা লে কসাজ্জনভ আতে, তাতেি জাতীয় স্বাস্থয পলিতেবাতত(SSN) লনবন্ধতনি
অলধকাি আতে ।

কর্সব নন-ইইউ নাগলিকতেি কপিতমসতসা লে কসাজ্জনভ কনই, তাতেি গর্ভ াবস্থা, প্রসব সংিান্ত সমস্ত পিীক্ষা লনিীক্ষা
এবংলবতশেজ্ঞ ডাক্তাতিি পলিতেবাি জনয টিলকতটি অথভ প্রোন না কিাি অলধকাি আতে ।
ততব STP কাতডভি জনয আতবেন কিা প্রতয়াজন (STP অথভ অস্থায়ীর্াতব উপলস্থত লবতেশী )
পিামশভক ককন্দ্র সম্পতকভ আিও ততথযি জনয
https://icare.sanita.toscana.it/it/

