
                                             
 

 Інтегрований шлях ЛІКАРНЯ - територія цукрового діабету  типу 2 
 

Інтегроване    керування    ––––це    реалізація    мережі    між    Лікарем    загальної    медицини (  (  (  ( 
сімейний        лікар), ), ), ), Територіальний    Президіум    по    Допомозі    та    Лікарень....    Професіонали, 
які працюють в цій мережі    ідуть    до однієї мети- це дозволити пацієнту якнайлегше 
пройти обслідування та візити та навчитися піклуватися про себе. 

Лікар загальної медицини і педіатр на вільний вибір  
Сімейний лікар допоможе тобі у виборі правильного способу життя, оцінить твій стан 
здоров'я і вирішить разом з тобою, який шлях є найбільш підходить . 
 

Територіальний    Президіум    по    Допомозі     
 
Це є нова система місцевих служб охорони здоров'я, спрямованих на забезпечення 
громадянам можливості знайти в одному комплексі, повну і своєчасну відповідь на 
питання повязані із здоров'ям. Він пропонує спеціалізовані обслідування, лабораторні 
аналізи і діагностичні тести, контролі і перев'язувальний матеріал, амбулаторіі, 
доступних через "вікно хронічних хворих", групові зустрічі присвячені санітарній 
освіті. Доступ до діабетичних обслідувань можна бути отримати шляхом резервації 
при Єдиному центрі резервацій (CUP), при пред'явленні рецепта NHS. 
 

Лікарня 
Завдяки діяльності відділів, відділень Невідкладної допомоги та Амбулаторних 
Послуг лікарня забезпечує: 
  
Термінова та запрограмована госпіталізація : При гострих метаболічних 
ускладненнях, що загрожують життю чи в звичайному режиму пацієнта. 
Амбулаторна допомога після  резерваціі в CUP за допомогою запита Сімейного 
лікаря відповідно до списку очікувань. 
 

Полегшенна    процедура    Виписування    
Є    інструментом, , , , за    допомогою    якого    пацієнт    виписаний    з    лікарні    або    з    відділення    
невідкладної    допомоги, , , , реєструється в службі    територіальних    службах    для    

продовження    терапії    та    запобігання    майбутніх    розладів    і    / / / / або    госпіталізацій.    
 
Для отримання інформації зв'яжіться із співробітниками по зв'язках з 
громадськістю . 
Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Palermo 
Tel. 091.703.2383/3263/3611/6691     e-mail: uourp@asppalermo.org 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” 
Tel. 091.655.3686/3699     e-mail: info@policlinico.pa.it 

Azienda Rilievo Nazionale Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli 
Tel. 091.666.4714/4687     e-mail: urp@ospedalecivicopa.org 

Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” 
Tel. 091.680.2750 (Cervello) 091.780.8139 (V. Sofia) e-mail: urp@ospedaliriuniti.it 
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