৯। মানসিক স্বাস্থ্য
আপনি যনি মি-দিনিক অস্বনি বা মািনিক যন্ত্রণার মুহুর্তে থার্কি(কর়্েকটি উিািরণস্বরূপ বলা যা়ে যনি
উর্েগ, নবষণ্নতা বা খািযাভ্যাি নির়্ে িমিযা়ে পর্ে থার্কি তর্ব )আপনি এলাকার মািনিক স্বাস্থ্য পনরর্ষবাগুনলর
িার্থ যযাগার্যাগ পার্রি।
A. প্রাপ্তবয়স্কদের জনয মানসিক স্বাস্থ্য পসরদেবাগুসি কী কী: প্রাপ্তব়েস্কর্ির জিয মািনিক স্বাস্থ্য পনরর্ষবাগুনলর্ক
নবভ্ক্ত কর্র এলাকার্ত িরল কাযেকরী ইউনির্ে (UF.S.) স্থ্াপি করা ির়্ের্ে। যলার্রন্স শির্র ৪ টি UF.S. (Quartiere
1-3, Quartiere 2, Quartiere 4 e Quartiere 5) রর়্ের্ে এবং ১৮ বের বা তার যবনশ ব়ের্ির মািনিক বযানির্ত
আক্রান্ত বযনক্তর্ির িিা়েতা প্রিাি কর্র৷ নিনিকযাল পনরনস্থ্নতর িরি, তীব্রতা এবং জরুরী অবস্থ্ার উপর নিভ্ে র
কর্র, যরাগীর্ির নিনির্ক (মািনিক স্বাস্থ্য যকন্দ্র) মিযম অবস্থ্ার্ির প্রনতষ্ঠার্ি(িাইনক়োনিক নরিযানবনলর্েশি
ফ্যানিনলটি) বা িািপাতার্ল (িাইনক়োনিক ডা়োগিনিি অযান্ড নিের্মন্ট িানভ্ে র্িি) স্বাগত জািার্িা ি়ে।
মািনিক স্বাস্থ্য পনরর্ষবাগুনল ডাক্তার, মর্িানবজ্ঞািী, িািে, নশক্ষানবি এবং িমাজকমীর্ির একটি বহু-র্পশািার িল
নির়্ে গঠিত যারা যরাগী এবং তার্ির পনরবার্রর িার্থ একনিত এবং স্বতন্ত্র িিা়েতার একটি যথরানপউটিকপুিবোিি প্রকল্প প্রিাব করার জিয বযবস্থ্া যি়ে ।

B.ফ্লাদরদে প্রাপ্তবয়স্ক মানসিক স্বাস্থ্যদকদের ঠিকানা

িাইনক়োনিক প্রথম নভ্নজর্ের জিয পানরবানরক ডাক্তার্রর কাে যথর্ক একটি আর্বিি (নরনকর়্েিা ) লাগর্ব। প্রথমবার
যেনলর্ফ্ার্ি অথবা িশরীর্র উপনস্থ্ত ির়্ে যযাগার্যাগ করা যযর্ত পার্র। িার্িের উপনস্থ্নতিি নির্িে শিামূলক
িাক্ষাৎকার্রর জিয একটি এপর়্েন্টর্মন্ট যিও়ো ির্ব এবং যিবার নবর্শষজ্ঞ ডাক্তার পরবতী এপর়্েন্টর্মর্ন্টর
জিয আর্বিি নলর্খ নির্বি।
িাইর্কার্লানজর্ের িার্থ প্রথম নভ্নজে: পানরবানরক ডাক্তার্রর কাে যথর্ক আর্বিি নলনখর়্ে আির্ত ির্ব,
যফ্ার্ির মািযর্ম এবং/অথবা উপনস্থ্ত ির়্ে এপর়্েন্টর্মন্ট নির্ত ির্ব।
নিম্ননলনখত নলর্ে ঠিকািা যিও়ো আর্ে:
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/620-i-servizi-per-la-salutementale/10698-salute-mentale-adulti
Zona Firenze” এ নিক করুি
C.মানসিক স্বাস্থ্য পসরদেবা গ্রহণ করার জনয যাওয়ার জনয সনম্নসিসিত ডকুদমন্টগুদিা প্রদয়াজন হদব:
পনরচ়ে পি এবং িযানিোর কাডে

৯। শৈৈব ও বয়ঃিসিকাদি মানসিক স্বাস্থ্য
যনি যকাি নশশু অথবা নকর্শার/নকর্শারী ( ১৮ বের ব়েি পযেন্ত )মািনিকভ্ার্ব যকাি িমিযা়ে থার্ক (উিািরণস্বরূপ
বলা যা়ে যনি উর্েগ, নবষণ্নতা বা খািযাভ্যাি নির়্ে িমিযা, ভ়্ে ইতযানি )আপনি এলাকার মািনিক স্বাস্থ্য
পনরর্ষবাগুনলর িার্থ যযাগার্যাগ করর্ত পার্রি।
A. শৈৈব ও বয়ঃিসিকাদি মানসিক স্বাদস্থ্যর জনয সক সক পসরদেবা রদয়দে :

যকন্দ্রী়ে USL যতািকািার দশশব এবং ব়েঃিনিকার্লর মািনিক স্বাস্থ্য পনরর্ষবাগুনল িল ০-১৭ বের ব়েিী বযানক্তর্ির জিয
মািনিক স্বাস্থ্য এবং আিনক্ত নবভ্ার্গর অন্তগেত আঞ্চনলক িাংগঠনিক কাঠার্মা, যা প্রনতর্রাি, িমিযা নিণে়ে, নচনকৎিা এবং
পুিবোির্ির লর্ক্ষয নশশু নিউর্রািাইনক়োনি, িাইর্কালনজ এবং কাযেকরী পুিবোির্ির স্বাস্থ্য পনরর্ষবাগুনল প্রিত এবং প্রিাি কর্র
।

B.ফ্লাদরন্টাইন এিাকায় অ্যাদেি

শৈৈব ও বয়ঃসন্ধিকালের মানন্ধসক স্বাস্থ্যলকলের ঠিকানা ও য াগাল াগ

নিম্ননলনখত নলর্ে ঠিকািা এবং যফ্াি িাম্বার আর্ে:

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/620-i-servizi-per-la-salutementale/10710-neuropsichiatria-infantile
Zona Firenze” এ নিক করুি

৭ যথর্ক ১৪ বের ব়েিী নশশুর্ির বুঝার ক্ষমতা নবর্শষভ্ার্ব যাচাই করার জিয প্রথম অযার্ের্ির জিয “বুঝার
অক্ষমতা” এই িমিযার জিয "নিউর্রািাইর্কালনজকযাল নভ্নজে"র্লখা ডাক্তার্রর যপ্রিনক্রপশি িি যমর্িাপনলোি
CUP এর িার্থ যযাগার্যাগ করা প্রর়্োজি।
নিউর্রািাইনক়োনিক, িাইর্কালনজকযাল বা নিউর্রািাইর্কালনজকাল নভ্নজর্ের জিয অিয িব আর্বির্ির যক্ষর্ি
এমিনক িরািনর অযার্েি কর্রও নভ্নজে করা িম্ভব:
যিামবার, বুিবার এবং শুক্রবার িকাল ৯ো যথর্ক িুপুর ১২ ো পযেন্ত 055 6934438 এই িাম্বার্র যফ্াি করর্ত ির্ব।
নভ্নজর্ের যপ্রিনক্রপশি এবং যযাগার্যাগ করার জিয একটি যফ্াি িাম্বার নির়্ে এই ঠিকািা়ে যমইল পাঠার্ত ির্ব।
salutementaleinfanzia.firenze@uslcentro.toscana.it
যিামবার যথর্ক শুক্রবার িকাল ৯.০০ ো যথর্ক ১২.০০ ো পযেন্ত নভ়্ো D'Annunzio 29 যত অবনস্থ্ত
D'Annunzio স্বাস্থ্য যকর্ন্দ্রর (িামর্ির অনফ্ি প্রথম তলা়ে) অনফ্র্ি িরািনর যযর্ত পার্রি ।

C. Documenti necessari per accedere ai servizi di salute mentale per infanzia e adolescenza:

c. শৈৈব এবং শকদৈার মানসিক স্বাস্থ্য পসরদেবাগুসি অ্যাদেি করার জনয প্রদয়াজনীয় ডকুদমন্টগুসি:

- প্রথম অযার্ের্ির যক্ষর্ি, একটি নবর্শষজ্ঞ ডাক্তার্রর নভ্নজর্ের জিয যপ্রিনক্রপশি উপস্থ্াপি করার জিয
পরামশে যিও়ো ির্ে।
-এই পনরর্ষবাটি অপ্রাপ্তব়েস্কর্ির উর্ের্শয িও়ো়ে নপতামাতার উভ্র়্ের িম্মনত প্রর়্োজি৷

