Zintegrowany ciag dzialan od Szpitala do Lokalnej Administracji w zakresie cukrzycy
typu 2

Zintegrowane zarządzanie jest realizacja sieci od lekarza rodzinnego ( GP )
przez Lokalne Centrum Opieki ( PTA ) i Szpital . Profesjonalisci dzialajacy w tej sieci
koncentruja się na jednym celu, ulatwieniu pacjentowi dostepu do badan kontrolnych,
wizyt lekarskich oraz nauczeniu go jak ma dbac o siebie.
Lekarz Ogólny i Pediatra z wolnego wyboru.
Lekarz rodzinny pomaga w doborze zdrowego stylu Ŝycia , ocenia twój stan zdrowia i
decyduje razem z toba jaka jest najodpowiedniejsza dla ciebie droga do podjęcia .
Lokalne Centrum Opieki (PTA )
Nowy system lokalnych usług zdrowotnych mający na celu zagwarantowanie
obywatelom moŜliwości otrzymania w jednym centrum , kompletnej i szybkiej
odpowiedzi na potrzeby zdrowotne . Oferuje specjalistyczne badania , testy
laboratoryjne i badania diagnostyczne , instrumenty medyczne i srodki opatrunkowe,
gabinety specjalistyczne dostepne za posrednictwem „okienka dla przewlekle chorych
pacjentów ", spotkania grupy Edukacji Zdrowotnej . Dostęp do badan cukrzycowych
zapewniony jest za posrednictwem Centrum Rejestracji ( CUP ) , po przedstawieniu
recepty NHS.
Szpital
Poprzez działania Oddzialow , Pogotowia Ratunkowego i Ambulatoryjnych Uslug
Szpitalnych zapewnia :
Hospitalizacje w trybie pilnym i planowanym : W przypadku ostrych powikłań
metabolicznych, zagraŜających Ŝyciu pacjenta lub w trybie normalnym .
Opieke Ambulatoryjna: po uprzedniej rejestracji w Centrum Rejestracji CUP na
wniosek Lekarza Rodzinnego, zgodnie z lista oczekujących .
Ulatwiony wypis szpitalny:
To narzędzie , poprzez które pacjent wypisany ze szpitala lub pogotowia , umieszczony
jest w programie lokalnej opieki , aby kontynuować leczenie i zapobiec problemom (lub
hospitalizacji) w przyszłości .
W celu uzyskania informacji naleŜy skontaktować się z Biurem Kontaktow z Pacjentami.
Wojewódzkiego Wydzialu Zdrowia - ASP Palermo
091.703.2383/3263/3611/6691 e-mail Telefon: uourp@asppalermo.org
Uniwersytecki Szpital - Policlinico " P. Giaccone "
Telefon 091.655.3686/3699 e-mail: info@policlinico.pa.it
Panstwowy Osrodek Badan Specjalistycznych - Cristina Benfratelli
Telefon 091.666.4714/4687 e-mail: urp@ospedalecivicopa.org
Szpital Zespolony " Villa Sofia - Cervello "
Tel. 091.680.2750 ( Cervello ) 091.780.8139 (V Sofia ) e-mail: urp@ospedaliriuniti.it
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