cabinete de consultaţie familiale

fostul Spital G. B. Giustinian,
• Dorsoduro
454, Venezia

viale San Marco 5, Mestre
• 04
537439

campo Marte, Giudecca 936, Venezia
• 04
5289258

via Calabria 9, Chirignago
• 04
2608224

Ospedale al Mare, Lido
• 04
5295327

via Castellana 54, Zelarino
• 04
909424

San Mauro 22, Burano
• 04
735580

via Tommaseo 7, Marghera
• 04
936978

miercuri (4.30-7)
vineri (9.30-2)

miercuri (0-2)

via Concordia 29, Ca’ Savio
• 04
5300233

joi (9.30-2.30 şi 4.30-7.40)

via Triestina, Favaro Veneto
• 04
634063
luni şi miercuri (8.30-2.30)

viale Garibaldi 5, Carpenedo
• 04
5346263

marţi (8.30-0.30)
vineri (8.30-.30)
numai pentru tineret luni (4.30-7.30)

via Dante 65, Mestre
• 04
986767

luni şi vineri (8.30-2.30)
numai pentru tineret marţi şi joi (4.30 - 7.30)

luni (8.30-2.30)
joi (3-6)

adolescenţă, maternitate,
menopauză şi conﬂicte în familie.

luni (4.30-6.30)
marţi şi joi (9-)

luni (4.30-6.30)
joi (-3)
numai pentru tineret miercuri (4.30-7.30)

via dell’Erba 35, Malcontenta
• 04
547080
luni (9-2)

viale San Marco 76, Marcon
• 04
59577
luni (8.30-2.30)
marţi (0.30-2.30)

via Tagliamento 5, Quarto d’Altino
• 0422
824957
joi (8.30-)

La cabinetele de consultaţie puteţi solicita acest pliant
şi în alte limbi străine.
Versiunile pdf se pot descărca de pe site-ul instituţiei.

www.ulss12.ve.it

stampa Arti Graﬁche Venete

marţi (9-2.30)
numai pentru tineret luni (4.30-7.30)

luni (8.30-2.30)
miercuri (4.30-7)

graﬁca Studio Scibilia

04 5294054
miercuri şi vineri (9.30-2.30)

cabinete de
consultaţie
familiale

unitatea operativă Familia vârstă înaintată

instituţia Ulss12 veneţiană

ce reprezintă

ce oferă

Cabinetul de consultanţă este un serviciu oferit
tuturor celor care au nevoie de un ajutor concret,
într-un moment diﬁcil din viaţă, ca de exemplu, în
adolescenţă, la maternitate, paternitate, menopauză
sau despărţire de soţ/soţie.

Cabinetele de consultaţie familiale nu oferă numai
informaţii ci şi un ajutor concret, cu privire la:

Personalul cabinetului este pregătit pentru a face
faţă la astfel de probleme, deoarece este format din
operatori specializaţi: medici ginecologi, psihologi,
moaşe, asistente sanitare sau sociale, avocaţi.
Cabinetul este un serviciu gratuit, deschis tuturor.
Numai câteva din prestaţii sunt cu plată (şi în acest
caz se plăteşte numai tichetul).
Cabinetele lucrează în colaborare cu spitalul şi alte
insituţii sau servicii locale (organisme, şcoli, asociaţii).

cine poate intra

•
•
•
•
•
•

Tinerii de la 14 la 21 de ani pot beneﬁcia de acest
serviciu în sediile şi orele dedicate lor, în special.
Pentru a găsi cabinetul cel mai apropiat de dvs.,
pe ultima pagină a pliantului este lista cu sediile
cabinetelor teritoriale din raza Ulss 12 veneţiană.

prevenirea tumorilor la sân
sau la aparatul genital feminin;
prevenirea bolilor transmise prin contact sexual;
sarcină;
întreruperea voluntară a sarcinii;
menopauză

Femeilor şi cuplurilor cabinetele le oferă:

•
•

Accesul în cabinet este garantat tuturor,
chiar şi străinilor fără permis de şedere.
Pentru a evita coada, este de preferat să luaţi o
programare, prin telefon sau trecând pe la cabinet
în timpul programului de lucru. Nu este necesară
trimiterea de la medicul de familie.

utilizarea şi eﬁcienţa anticoncepţionalelor;

consultanţă pentru a preveni bolile congenitale
şi a identiﬁca factorii de risc înainte de sarcină;
asistenţă obstetrică şi ginecologică în timpul
sarcinii, sprijin moral şi social, cursuri de pregătire
pentru naştere, sprijin pentru alăptarea la sân,
controale şi cursuri după naştere.

Elevilor le oferă:

•
•

intervenţii de educaţie de sănătate
Locuri de ascultare a studenţilor

Cuplurilor care fac cerere de adoptare le oferă:

•
•
•
•

informaţii;
întâlniri pregătitoare individuale şi/sau de grup;
evaluarea cuplului care a solicitat adopţia
(în baza unui mandat al Tribunalului de Minori);
sprijin în perioada după adopţie.

Cuplurilor cu copii le oferă ascultare, informaţii,
răspunsuri:

•
•
•

sprijin pentru a face faţă conﬂictelor din sânul familiei;
medierea familială, cu alte cuvinte consultanţa
pentru acordurile de încheiat în cazul depărţirii
părinţilor;
clariﬁcări asupra problemelor referitoare la dreptul
familial.

Tinerilor cu vârsta între 14 şi 21 ani cabinetele
le oferă un punct de ascultare, sfaturi, informaţii
cu privire la:

•
•
•

sexualitate şi viaţa afectivă;
relaţiile cu părinţii.
relaţiile cu cei de aceeaşi vârstă.

