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  Screening التحرِّي
   

 طبیب وصفة على التوفر یستدعي وال مجاني التحرِّي اختبارات إجراء
 كانت إذا للوقایة السریري المسار ضمن المستخدمین متابعة یتم. العائلة
 المعني الطرف الغبإب ISPO طاقم ویقوم تعمیقا تتطلب اإلختبار نتیجة
 على بالمستخدم اإلتصال تعذر اإذ. مسبقة موافقة شریطة ھاتفیا، بذلك

 برسالة سیتوصل الموافقة، أعطى قد یكن لم أو منحھا التي الھاتفیة األرقام
 علیھ وسیجب) بالتوصل إشعار مع (A/R المضمون البرید طریق عن

  .الرسالة في إلیھا لمُشارا الھاتفیة واألرقام العنوان على بالمصالح اإلتصال
 مقیمات سنة، 69و 50 بین ما أعمارھن تتراوح نساء: الثدي سرطان تحري

 إلى تصل الشعاعي الثدي تصویر إلجراء دعوة رسالة. افلورانسا بمحافظة
  ).2 (سنتین كل البیت

 سنة 64و 25 بین ما أعمارھن تتراوح نساء: الرحم عنق سرطان تحري
 المھبل مسحة أو الرحم عنق مسحة( Pap test دعىیُ  اختبار اجراء ویتوقع

 واختبار سنة 33-25 العمریة للفئة بالنسبة سنوات ثالث كل) السرطانیة
 للفئة بالنسبة سنوات خمس كل) HPV (البشري الحلیمي الورم فیروس
  .سنة 64-34 العمریة
 الدم على اختبار اجراء یتم إختبار كأول: والمستقیم القولون سرطان تحري
 یجروا لم الذین سنة 70و 50 بین ما والنساء الرجال یشمل. البراز في الخفي

 خالل القولون تنظیر یجروا لم أو السابقین العامین خالل اإلختبار ھذا
  .السابقة سنوات الخمس
 یمكن الموعد وإرجاء التحرِّي اختبارات: حول المعلومات من لمزید

 الساعة من 840 000 622 قاألزر الرقم على التحریات بمركز اإلتصال
  .16.00 الساعة إلى 7.45

    
  Esami di laboratorio  المخبریة اإلختبارات

  
 اإلختبارات تشمل السرطان داء من للوقایة الوالئیة المخبریة األنشطة
 اجراء یتم. المناعیة الخلویة والكمیائیة الحیویة الكمیائیة الجزیئیة، الخلویة،

 أجل من وذلك طبي بطلب أو التحري رامجب ضمن من اإلختبارات ھذه
 البشري الحلیمي الورم فیروس:  التكھني والتشخیص المبكر التشخیص

 الرحم عنق خالیا دراسة والتصنیف، والبحث) HPV-HR (الخطورة عالي
 وتجویفات رئوي خلوي اختبار الثدي، خالیا اختبار ،)Pap test (والمھبل

 مستأصلة عینة على الھرمون قبالتمست للبول، خلوي اختبار المُصلیة،
  .باإلبرة

  

  :مخبري اختبار إلجراء موعد وحجز بالمعلومات التوصل كیفیة
 الرقمین على) ISPRO (السرطان من والوقایة للدراسة مؤسسةبال اإلتصال

 الساعة من الجمعة إلى اإلثنین من 055.32697951و 055.3269771

  .14.00 الساعة إلى 8.00
  

  :مخبري ختبارا تسلیم كیفیة
 إلى 8.00 الساعة من الجمعة إلى اإلثنین من) accettazione (باإلستقبال

  .18.00 الساعة إلى 8.00 الساعة من والخمیس 14.00 الساعة
  

  Riabilitazione oncologica  السرطان مرضى تأھیل إعادة
   
 مؤسسة ضمن) Ce.Ri.On (.السرطان مرضى التأھیل إعادة مركز یعمل 

ISPRO ، السرطان لمكافحة اإلیطالیة الرابطة مع بتعاون) LILT (فرع 
  .اقلورانسا

 بإعادة متعلقة طبیة فحوصات یقدم السرطان مرضى التأھیل إعادة مركز
 العالج خدمات واألغماد، اإلصطناعیة األعضاء وتجربة طلبات التأھیل،

 وجماعیة فردیة وأنشطة السرطان لمرضى نفسیة فحوصات الفیزیائي،
 المصري، الرقص بالفن، العالج العقلیة، الیقظة الیوغا، سترخاء،اإل(

 مسرحیة، ورشة بالموسیقى، عالج معدلة، حركیة أنشطة فیلدینكرایس،
 شریطة مجانیة السرطان لمرضى التأھیل إعادة خدمات). إبداعیة كتابة
  .السرطان بمرض اإلصابة لسبب اإلعفاء وشھادة العائلة طبیب وصفة تقدیم

  

 من الجمعة إلى اإلثنین من ھاتفیا اإلتصال: فحص إلجراء موعد حجز ةكیفی
 المركز (055.3269771 الرقم على 19.00 الساعة إلى 14.00 الساعة
  .المطلوب الفحص نوعیة تحدید مع) ISPRO لمؤسسة الھاتفي

    
  Gastroenterologia الھضمي الجھاز طب

  
  .العائلة یبطب بوصفة معوي معدي فحص إلجراء موعد حجز یمكن

  

) CUP (للحجز الوحید بالمركز اإلتصال: فحص إلجراء موعد حجز كیفیة
 الھاتف من 199 175 955 أو الثابت الھاتف من  840 003 003 الرقم على

 18.30 الساعة إلى 7.45 الساعة من الجمعة إلى اإلثنین من المحمول،
      .12.30 الساعة إلى 7.45 الساعة من  والسبت

  

 الجلدیة واألورام المیالنیني الورم نم الوقایة
Prevenzione del melanoma e dei tumori cutanei  

  
 عبر موعد حجز ویجب العائلة طبیب) وصفة (طلب بواسطة یتم الولوج 

  ).CUP (للحجز الوحید المركز
  

) CUP (للحجز الوحید بالمركز اإلتصال: فحص إلجراء موعد حجز كیفیة
 الھاتف من 199 175 955 أو الثابت الھاتف من  840 003 003 الرقم على

 18.30 الساعة إلى 7.45 الساعة من الجمعة إلى اإلثنین من المحمول،
  .12.30 الساعة إلى 7.45 الساعة من  والسبت

  
  

  
  السریري الثدي أمراض طب مقر
 كاریتجي الجامعي بالمستشفى 7 – بالجناح

Presidio di Senologia Clinica 
Presso Padiglione - 7 AOU Careggi  

  
  
  

  Senologia Clinica السریري الثدي أمراض طب
  
 تصویر طریق عن التحرِّي برنامج خارج الثدي بأمراض متعلقة اختبارات 

 المریضات یخص فیما المتابعة عرضیات، مریضات (الشعاعي الثدي
 یواجھن الالتي للنساء بالنسبة فحوصات جراحیة، عملیة أجرین الالتي
 مكان في حالتھن تقییم تم مریضات حاالت تعمیق عالیا، عائلیا وراثیا خطرا
  ).عرضیات غیر مریضات آخر،

  
 الثدي تصویر عرضي، الغیر شعاعيال الثدي تصویر: موعد حجز كیفیة

 الجراحیة، العملیة بعد ما الشعاعي الثدي تصویر عرضي، الشعاعي
 اإلتصال بالصدى، الثدي تصویر الثدي، بأمراض متعلقة فحوصات

 الھاتف من  840 003 003 * الرقم على) CUP (للحجز الوحید المركزب
 من الجمعة إلى نیناإلث من المحمول، الھاتف من 199 175 955 *أو الثابت
 الساعة إلى 7.45 الساعة من  والسبت 18.30 الساعة إلى 7.45 الساعة
12.30.  

  
  :أخرى خدمات
 خضعن الالتي للمریضات بالنسبة الثدي أمراض طب إطار في متابعة

 دعوة بإرسال المصلحة تقوم ):بذلك الجراح طبیب نصح إذا (الثدي لجراحة
  مبرمجة؛ دوریة بمراقبة للقیام

 الثالثاء یومي ھاتفیا اإلتصال :أعاله إلیھا المشار الخدمات ولوج یفیةك
  .055.7972591 الرقم على 13.00 الساعة إلى 9.00 الساعة من والجمعة

  
  
  

CUP    055545454*  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  اإلختبارات تكالیف دفع كیفیة
  

 ھي الساكنة، على التحرِّي برامج إطار في اجراؤھا یتم التي اإلختبارات
  .طبیة وصفة تستدعي وال مجانیة

 -  تذكرة تأدیة تتطلب التحرِّي برامج ضمن المدرجة الغیر اإلختبارات
ticket )طبیة وصفة تقدیم بعد اجراؤھا ویتم) واجبة كانت إذا.  
 -  التذكرة تأدیة للمستخدم یمكن صحیة خدمات تقدم التي المؤسسات داخل

ticket )األوتوماتیكیة التحصیل نقطة (ةالبنكی بالبطاقة) واجبة كانت إذا(، 
 حسب. بریدیة حوالة أو بنكي تحویل طریق عن التأدیة أیضا یمكن

  .الخدمة من اإلستفادة قبل التذكرة تأدیة یجب الوالئیة، التعلیمات
  
  

  الحرة المھنیة األنشطة
  

 تكون الخدمة وتكلفة حر مھني نظام إطار في أیضا تتم العیادیة الخدمات
  ).طبیة وصفة تستلزم ال (المستخدم عاتق على بأكملھا

 الوحید مركز من األنشطة ھذه یخص فیما والحجز المعلومات طلب یمكن
 848800048 الرقم على) CUP-Libera Professione (حر مھني للحجز

  .المحمول الھاتف من 199197977 أو الثابت الھاتف من
  

  
  التقاریر سحب كیفیة

  
  :تسلیمھا یمكن المؤسسة مقراتب سحبھا یجب التي اإلختبارات

  األبویة؛ الوالیة یمارس لمن القاصرین حالة في أو المعنیة لألطراف -
 صاحب طرف من مسلمة) تفویض (كتابیة بموافقة المصحوب للشخص -

 وتلك بھ الخاصة ھویة وثیقة إظھار مع الحق، لھم لمن أو التقریر،
  .بالمفوض الخاصة
 سحبھا یتم ال التي التحري برامج ضمن جةالمدر الغیر اإلختبارات تقاریر

 من االستفادة صالحیة تفقد المتوقع التسلیم تاریخ من یوما 30 غضون في
 رقم القانون (بأكملھا الخدمة تكلفة تأدیة یجب وبالتالي التذكرة

  ).18 الفقرة ،4 البند ،1991/412
  
  

  الصحیة الوثائق طلب
  

 مؤسسة بمقر اجراؤھا تم التي بالخدمات المتعلقة الصحیة الوثائق
ISPRO، ملء شریطة الخدمة، اجراء تم حیث بالمقر سحبھا یجب 
 المطلوبة الوثائق نوعیة حسب المحددة الحصة وتأدیة المناسبة اإلستمارة

  .مسبقا
  

  
  
  

  

  

  
  بنا اإلتصال كیفیة

  
 بمكتب المستخدمین اشارة رھن ھي ISPRO مؤسسة خدمات بطاقة

 مقر وعلى بالمؤسسة اإلتنظار قاعات في ،)URP (العموم مع العالقة
  it.toscana.ispro.wwwاإلنترنت

  
  :للمؤسسة األمامي المكتب مع الھاتفیة لإلتصاالت

 إلى 8.00 الساعة من ھاتفیا اإلتصال" روزي دیلي فیال "مقر •
  ؛055.3269771 الرقم على 18.00 الساعة

 الجامعي المستشفى 7 جناح (السریري الثدي مراضأ طب مقر •
 18.00 الساعة إلى 8.00 الساعة من ھاتفیا اإلتصال) كاریتجي

   .055.7972572 - 2573 الرقم على
  

 فقرة استعمال یمكن اإللكتروني البرید عبر المعلومات على للحصول
  .it.toscana.ispro.www  اإلنترنت مقر على )Contatti" (اتصاالت"

  
  

  
  

  إلینا الوصول كیفیة
  

 Via Cosimo il Vecchio n. 2:  العنوان – "روزي دیلي فیال "مقر"
Firenze) 19.00 الساعة إلى 8.00 الساعة من الجمعة إلى اإلثنین من.(  

 ،C 14 رقم الحافلة" Santa Maria Novella "القطار محطة من: الحافلة في
 R  الحافلة" Rifredi "القطار محطة ومن" Monna Tessa "بمحطة النزول

  "Monna Tessa "بمحطة النزول ،)كاریتجي اتجاه(
 del "السیار طریق" Firenze nord "األداء محطة عند الخروج: السیارة في

Sole "كاریتجي مستشقى اتجاه "في اإلشارات واتباع."  
  

 بالمستشفى 7 بالجناح – لسریريا الثدي امراض طب  ISPRO مقر
 الجمعة إلى اإلثنین من (افلورانسا Maternità بشارع كاریتجي، الجامعي

  ).19.30 الساعة إلى 8.00 الساعة من
 14 رقم الحافلة" Santa Maria Novella "القطار محطة من: الحافلة في

 طةبمح النزول ،)كاریتجي اتجاه( R الحافلة" Rifredi "القطار محطة ومن
Largo Brambilla.  

 del "السیار طریق" Firenze nord "األداء محطة عند الخروج: السیارة في
Sole "كاریتجي مستشقى اتجاه "في اإلشارات واتباع."  

  
  

  

 :إعداد من ORISP خدمات بطاقة
Simona Benedetti,  Antonella Cipriani,  

Barbara Mengoni, Riccardo Poli, Marina Starnotti 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ISPRO خدمات بطاقة

 )السرطان من والوقایة للدراسة مؤسسة(
Carta dei servizi di ISPRO  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


