
اين نحن 

الهاتف -العنوان  المقر

Viaشارع  Umberto I, 17
0396654861: هاتف

Consultorio.arcore@asst-brianza.it

Arcore

Via Cantù, 7شارع 
0362383966:هاتف

Consultorio.bovisio@asst-brianza.it

Bovisio Masciago 

Viaشارع  Mascherpa , 14 
0362984784:هاتف

Consultorio.carate@asst-brianza.it

Carate
Brianza

Viaشارع  San Carlo ,2 
0362383743:هاتف

Consultorio.cesano@asst-brianza.it

Cesano Maderno 

 Via Ugo Foscolo 24/26رع شا

0392335335: هاتف

Consultorio.desio@asst-brianza.it

Desio

 Via Giuseppe Garibaldi, 37شارع 
0362984829: هاتف

Consultorio.lentate@asst-brianza.it

Lentate
Sul Seveso

  Via Monte Grappa, 40شارع
0392334931: هاتف

Consultorio.limbiate@asst-brianza.it

Limbiate

 Via Don Minzoni, 74شارع 
0362984717: هاتف

Consultorio.lissone@asst-brianza.it

Lissone

Via Roma, 2شارع 
0362984802: هاتف

Consultorio.meda@asst-brianza.it

Meda

Via Dante Alighieri, 1شارع 
0392337430: هاتف

Consultorio.muggio@asst-brianza.it

Muggiò

 Via Ugo Foscolo 24/26رع شا

0392335335: هاتف

Consultorio.desio@asst-brianza.it

Desio

الهاتف -العنوان  المقر

Via Giussani, 11شارع 
0362383937:هاتف

Consultorio.novamilanese@asst-
brianza.it

Nova Milanese

شارع

Via Stefano Via Stefano da Seregno, 
102

0362984761: هاتف

Consultorio.seregno@asst-brianza.it

Seregno

شارع

Via Martiri D'Ungheria, 30
0362984693: هاتف

Consultorio.seveso@asst-brianza.it

Seveso

Via San Giuseppe, 13شارع 
0392334550: هاتف

Consultorio.varedo@asst-brianza.it

Varedo

Via Armando Diaz, 42شارع 
0396654812: هاتف

Consultorio.vimercate@asst-
brianza.it

Vimercate 

شبكة  مكاتب  المشورة  

االسرية في شركة بريانزا 

للرعاية الصحية االجتماعية 

اإلقليمية

(ASST BRIANZA)

طرق الوصول للمعلومات

لمزيد من المعلومات و لحجز 

موعد، اتصل أو أرسل بريًدا 

قع إلكترونًيا أو قم بزيارة المو

-www.asst: اإللكتروني
brianza.it  
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.

من نحن

هي خدمة األسرية مكتب المشورة

.عامة محلية أساسية مجاني
يقدم  خدمات الوقاية األولية  و الدعم 

المساعدة النفسية واالجتماعية -الصحي 

لحماية صحة الفرد والزوجين واألسرة في 

.مختلف مراحل الحياة
يضمن اتباع نهج متكامل متعدد 

ة التخصصات لألنشطة االجتماعية والصحي

.لتولي مسؤولية الشخص بالكامل

الفريق
يتألف الفريق من أطباء النساء وعلماء 

الت النفس واألخصائيين االجتماعيين والقاب

والممرضات والمساعدين الصحيين 
.والمربين

األنشطة المقدمة لتعزيز رفاهية الفرد 

واألسرة

خطة مقابلة ترحيب والتوجيه لبدء ال

األنسب التي  تلبي احتياجات 
.الشخص

يد فحوصات من أطباء النساء والتول
.ةباستخدام الموجات فوق الصوتي

 مراقبة )فحص من أطباء التوليد
(.الحمل و انخفاض مخاطر الوالدة

ل، استشارة صحية لمنع الحمل، الحم
.وانقطاع الطمث

ن اختبار مسحة عنق الرحم للوقاية م
.سرطان عنق الرحم

مساعدة : اإلنهاء الطوعي للحمل

ذا صحية ونفسية واجتماعية تنفي
.194/78للقانون رقم 

ودعم اإلستشارة النفسية واالجتماعية
.األشخاص والعالقات األسرية

 األبوة الهشة/ مقابالت دعم األمومة.
توفير الدعم الفردي والجماعي من

.أجل األبوة البيولوجية والتبني
الوساطة األسرية.

التبني المحلي والدولي:

:التبني المحلي والدولي
مكتب المعلومات ، التحقيقات التي أجرتها 

محكمة األحداث ، تدخالت دعم ما بعد 

.التبني
مشاريع لصالح األسر التي تعيش في ظروف

أو تدابير حكومية/ تدابير إقليمية و : هشة .
(LST)تدخالت تعزيز الصحة في المدارس 

وفي الفئة العمرية  .سنوات 0-3

المراهقون
المراهقون لديهم فرصة الوصول مجاناَ إلى 

.المشورة الصحية والنفسية واالجتماعية

األبوة والوالدة
دورات المرافقة عند الوالدة

فحص التوليد المنزلية

الرضاعة الطبيعية

تدليك الرضع

مجموعات األم والطفل


