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Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity 

building – lettera j) Governance dei  servizi - Qualificazione del sistema  di tutela sanitaria 
“SAMEDI: capaci di curare in rete, oltre le barriere culturali”  PROG 2782 

IL SERD (Servizio per le Dipendenze)

AREZZO
Arezzo Città: via Fonte Veneziana, 17; tel. 0575 255943 
Casentino: via Turati presso Ospedale Bibbiena; tel. 0575 568220
Valtiberina: via Santi di Tito presso Distretto Socio Sanitario San Sepolcro; tel. 0575 757945
Valdarno: via Podgora,1 Montevarchi; tel. 055 9106732.
Valdichiana Aretina: via Madonna del Rivaio 87 c/o Casa della Salute Castiglion fiorentino; 
tel.0575 639941

GROSSETO
Grosseto Città: via Don Minzoni; tel. 0564 483718
Amiata Grossetana: via Dante Alighieri, Castel del Piano; tel. 0564 91463
Colline Metallifere: viale Europa, Follonica; tel. 0566 59507
Colline dell’Albegna: via Donatori del Sangue, Orbetello; tel. 0564 869420

SIENA
Siena Città: via Pian d’Ovile 11; presso Poliambulatorio; tel. 0577 535972
Alta Val d’Elsa: via della Porta Vecchia 21, Colle Val d’Elsa; tel. 0577 994963
Valdichiana: via Vesuvio 15, Chianciano Terme, presso l’ex Ospedale; tel. 0578 713901
Val d’Orcia: via S. Giovanni 60 presso Casa Verrusio, Abbadia San Salvatore; tel. 0577 782440

https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/dipendenze 

BANGLA

মানসিক স্বাস্থ্য 

 

মানসিক স্বাস্থ্য সিসনকগুসি ব্যসির মনস্তাসিক িুস্থ্তার জনয  কাজ করর।  

সিশু এব্ং ১৮ ব্ছর ব্য়ি পর্যন্ত সকরিার-সকরিারীরের জনয সিসনক ররয়রছ, এরক SMIA ব্িা হয় (Salute 
Mentale Infanzia Adolescenza, র্ার অর্য শিিব্ শকরিারর মানসিক স্বাস্থ্য), এব্ং ১৮ ব্ছররর রব্সি 
র্ারের ব্য়ি তারের জনয রর্ সিসনক আরছ তারক ব্িা হয় SMA (Salute Mentale Adulti ,র্ার অর্য 

প্রাপ্তব্য়স্ক মানসিক স্বাস্থ্য)।র্সে মানসিক চাপ, অসতসরি দুসিন্তার কাররে আমারের মার্াব্যর্া,র্ন্ত্রোর িৃসি 
হয়,র্ার ফরি  আমারের অসনদ্রাররাগ রেখা রেয় ও অরনক কি হয়,তখন  িাহার্য পাওয়ার জনয রিাকজন এই 
সিসনরক আিরত পারর। 
রর্ ব্যসি এই পসররেব্া রকরে আরি, তারক বু্ঝরত এব্ং িাহার্য করার জনয রপিাোর ব্যাসিরের একটি েি 
(ডািার, নািয, িমাজকমী, মরনাসব্জ্ঞানী,  

রপিাোর সিক্ষাসব্ে)একিারর্ কাজ করর তারক, এমনসক তার পসরব্াররকও িহায়তা প্রোন করর । মানসিক 
স্বাস্থ্য পসররেব্া,  আঞ্চসিক অনযানয পসররেব্াগুসির  িারর্ সমসিত হরয়  ররাগী এব্ং তার পসরব্াররক স্বাস্থ্যরক্ষরে 
এব্ং জীব্রনর অনযানয রক্ষে রর্মন : িামাসজকতা, কারজর পুনসমযিন,প্রসিক্ষে রকািয এিরব্ ও িহায়তা 

রেওয়ার জনয কাজ করর।  

এই সিসনকগুসি সব্নামূরিয অর্ব্া খুব্ই সনম্নমূরিয সিসজট করারনার িুরর্াগ রেয়। অযাপরয়ন্টরমন্ট রনওয়ার 

মাধ্যরম অর্ব্া জরুরী রক্ষরে অযাপরয়ন্টরমন্ট রনওয়া ছাড়াই এই পসররেব্া গ্রহে করা রর্রত পারর।  
 

 

স্বাস্থ্য পসিষেবাি অভ্যন্তষি ভ্াোগত ও িাাংসৃ্কসতক মধ্যস্থ্তাকািীি িাহায্য ননওয়াি িুষয্াগ িষয়ষে  
 
 

প্রাপ্তবয়স্কষেি মানসিক স্বাস্থ্য  
 

 
AREZZO: 
Arezzo Città: via Guido Monaco 13, 0575 255921 
Casentino: Bibbiena via Di Vittorio 22, tel. 0575 568337  
Valtiberina: Sansepolcro via della Misericordia 22; tel. 0575 757924 
Valdarno: San Giovanni Valdarno, via III Novembre 18, tel. 055 9106452 
Valdichiana Aretina: Camucia via Capitini 6, tel. 0575 639920 

 
GROSSETO: 
Grosseto Città: Villa Pizzetti, viale Cimabue 109, tel. 0564 485569 
Amiata Grossetana: Castel del Piano - Distretto via Dante Alighieri tel. 0564 
914567 

SERD (আসক্তির জন্য পক্তরষেবা ) 

 
 
SERD(আসক্তির জন্য পক্তরষেবা ) হষে একটি আঞ্চক্তিক পক্তরষেবা, যেখাষন্ যেষকান্ বয়ষসর  মাদকাসি (ক্তহষরাইন্, যকাষকন্, ইয়াবা, 
হাক্তিি, অ্যান্ষেটাক্তমন্,হাক্তিি,মাক্তরজুয়ান্া ইত্যাক্তদর মত্ অ্ববধ মদকদ্রবয, অ্যািষকাহি, ত্ামাক, মান্ক্তসক যরাষের ওেুধ  ইত্যাক্তদর মত্ 
ববধ মাদকদ্রবয ) এবং োরা  ক্তবষিে  যকান্ বস্ত ন্য় বরং আচরণেত্ আসক্তি যেমন্  জুয়া যখিা, যকন্াকাটায় আসক্তি, চরমমাত্রার  ঝুুঁ ক্তক 
যন্ওয়ার প্রক্তত্ যঝাুঁ ক, ইন্টারষন্ট আসক্তিষত্ ভুেষেন্,এইসব  বযক্তিষদর প্রক্তত্ষরাধ,ক্তচক্তকৎসা এবং পূণববাসন্ করার জন্য ক্তন্েুি আষে 

।যপিাদার বযাক্তিষদর একটি দি (ডািার, ন্াসব, সমাজকমী, মষন্াক্তবজ্ঞান্ী, যপিাদার ক্তি�াক্তবদ) এই পক্তরষেবাগুক্তিষত্ আসা বযক্তিষক 

বুঝষত্ এবং সাহােয করার জন্য এবং বযক্তিেত্ প্রষয়াজন্ অ্নু্সাষর ত্াষদর ক্তন্ক্তদব ষ্ট পষে পক্তরচাক্তিত্ করার জন্য একসাষে কাজ কষর।আপক্তন্ 

অ্যাপষয়ন্টষমন্ট যন্ওয়ার মাধযষম বা এমন্ক্তক অ্যাপষয়ন্টষমন্ট যন্ওয়া োড়াই SER.D.এর পক্তরষেবা গ্রহণ করষত্ পাষরন্। 
 
SER.D. আপন্াষক ক্তবন্ামূষিয যোপন্ীয়ত্া র�ার মাধযষম এবং যবন্াষম আপন্ার আসক্তির প্রষয়াজষন্র উপর ক্তভক্তি কষর স্বত্ন্ত্র 
কােবক্রষমর মাধযষম অ্েবা আসক্তি সমসযায় আক্রান্ত বনু্ধ ও পক্তরজন্ষদর সাহােয পক্তরষেবা ক্তদষব :    
 

- কো যিান্া এবং আশ্রয়ষকন্দ্র  
- ক্তবষিেজ্ঞ ক্তচক্তকৎসা,মান্ক্তসক এবং সামাক্তজক য�ষত্র পরামিব প্রদান্   
- ক্তিক্তন্ক এবং বাসাষত্ও ক্তচক্তকৎসা কমবসূচী  
- স্বত্ন্ত্র এবং/অ্েবা পক্তরবাষরর সাষে সা�াৎকাষররর মাধযষম েৃহীত্ পূণঃববাসন্ কােবক্রম,কমবষ�ত্র ও সামাক্তজক য�ষত্র পুন্ঃববাসন্ 

কমবসূচী, 
- ক্তবভােীয় অ্ঞ্চষি উপক্তিত্ আত্ম-সহায়ত্াকারী দষি সক্তিষবি করাষন্া(ক্তচক্তকৎসা গ্রহণকারী মাদকাসি, অ্জ্ঞাত্ মাদকাসি বযক্তি, 

অ্জ্ঞাত্ ন্ারষকাটিক্ষ আসি বযক্তি,প্রািন্ জুয়াড়ী(MIRIMETTO IN GIOCO প্রকল্প) 
 
 

স্বাস্থ্য পক্তরষেবার অভ্যন্তষর ভ্াোগত ও সাাংসৃ্কক্ততক মধ্যস্থ্তাকারীর সাহায্য নন্ওয়ার সুষয্াগ রষয়ষে  
 
 

AREZZO: 
Arezzo Città: via Fonte Veneziana, 17; tel. 0575 255943 
Casentino: via Turati presso Ospedale Bibbiena; tel. 0575 568220 
Valtiberina: via Santi di Tito presso Distretto Socio Sanitario San Sepolcro; 
tel. 0575 757945 
Valdarno: via Podgora,1 Montevarchi; tel. 055 9106732. 
Valdichiana Aretina: via Madonna del Rivaio 87 c/o Casa della Salute 
Castiglion fiorentino; tel.0575 639941 
 
GROSSETO: 
Grosseto Città: via Don Minzoni; tel. 0564 483718 
Amiata Grossetana: via Dante Alighieri, Castel del Piano; tel. 0564 914634 
Colline Metallifere: viale Europa, Follonica; tel. 0566 59507 
Colline dell’Albegna: via Donatori del Sangue, Orbetello; tel. 
0564/869420 

 
SIENA 
Siena Città: via Pian d'Ovile 11; presso Poliambulatorio; tel. 0577 535972 
Alta Val d’Elsa: via della Porta Vecchia 21, Colle Val d’Elsa; tel. 0577 
994963 
Valdichiana: via Vesuvio 15, Chianciano Terme, presso l'ex Ospedale; tel. 
0578 713901 
Val d’Orcia: via S. Giovanni 60 presso Casa Verrusio, Abbadia San 
Salvatore; tel. 0577 782440 
 

আরও ত্ষেযর জন্য দি�ণ পূব� যত্াসকান্ার আ�িলক �া�যষসবার (Azienda USL Toscana) ওষয়বসাইটটি যদখুন্ 
https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/dipendenze 

 
 
 

 
 

SERD (আসক্তির জন্য পক্তরষেবা ) 

 
 
SERD(আসক্তির জন্য পক্তরষেবা ) হষে একটি আঞ্চক্তিক পক্তরষেবা, যেখাষন্ যেষকান্ বয়ষসর  মাদকাসি (ক্তহষরাইন্, যকাষকন্, ইয়াবা, 
হাক্তিি, অ্যান্ষেটাক্তমন্,হাক্তিি,মাক্তরজুয়ান্া ইত্যাক্তদর মত্ অ্ববধ মদকদ্রবয, অ্যািষকাহি, ত্ামাক, মান্ক্তসক যরাষের ওেুধ  ইত্যাক্তদর মত্ 
ববধ মাদকদ্রবয ) এবং োরা  ক্তবষিে  যকান্ বস্ত ন্য় বরং আচরণেত্ আসক্তি যেমন্  জুয়া যখিা, যকন্াকাটায় আসক্তি, চরমমাত্রার  ঝুুঁ ক্তক 
যন্ওয়ার প্রক্তত্ যঝাুঁ ক, ইন্টারষন্ট আসক্তিষত্ ভুেষেন্,এইসব  বযক্তিষদর প্রক্তত্ষরাধ,ক্তচক্তকৎসা এবং পূণববাসন্ করার জন্য ক্তন্েুি আষে 

।যপিাদার বযাক্তিষদর একটি দি (ডািার, ন্াসব, সমাজকমী, মষন্াক্তবজ্ঞান্ী, যপিাদার ক্তি�াক্তবদ) এই পক্তরষেবাগুক্তিষত্ আসা বযক্তিষক 

বুঝষত্ এবং সাহােয করার জন্য এবং বযক্তিেত্ প্রষয়াজন্ অ্নু্সাষর ত্াষদর ক্তন্ক্তদব ষ্ট পষে পক্তরচাক্তিত্ করার জন্য একসাষে কাজ কষর।আপক্তন্ 

অ্যাপষয়ন্টষমন্ট যন্ওয়ার মাধযষম বা এমন্ক্তক অ্যাপষয়ন্টষমন্ট যন্ওয়া োড়াই SER.D.এর পক্তরষেবা গ্রহণ করষত্ পাষরন্। 
 
SER.D. আপন্াষক ক্তবন্ামূষিয যোপন্ীয়ত্া র�ার মাধযষম এবং যবন্াষম আপন্ার আসক্তির প্রষয়াজষন্র উপর ক্তভক্তি কষর স্বত্ন্ত্র 
কােবক্রষমর মাধযষম অ্েবা আসক্তি সমসযায় আক্রান্ত বনু্ধ ও পক্তরজন্ষদর সাহােয পক্তরষেবা ক্তদষব :    
 

- কো যিান্া এবং আশ্রয়ষকন্দ্র  
- ক্তবষিেজ্ঞ ক্তচক্তকৎসা,মান্ক্তসক এবং সামাক্তজক য�ষত্র পরামিব প্রদান্   
- ক্তিক্তন্ক এবং বাসাষত্ও ক্তচক্তকৎসা কমবসূচী  
- স্বত্ন্ত্র এবং/অ্েবা পক্তরবাষরর সাষে সা�াৎকাষররর মাধযষম েৃহীত্ পূণঃববাসন্ কােবক্রম,কমবষ�ত্র ও সামাক্তজক য�ষত্র পুন্ঃববাসন্ 

কমবসূচী, 
- ক্তবভােীয় অ্ঞ্চষি উপক্তিত্ আত্ম-সহায়ত্াকারী দষি সক্তিষবি করাষন্া(ক্তচক্তকৎসা গ্রহণকারী মাদকাসি, অ্জ্ঞাত্ মাদকাসি বযক্তি, 

অ্জ্ঞাত্ ন্ারষকাটিক্ষ আসি বযক্তি,প্রািন্ জুয়াড়ী(MIRIMETTO IN GIOCO প্রকল্প) 
 
 

স্বাস্থ্য পক্তরষেবার অভ্যন্তষর ভ্াোগত ও সাাংসৃ্কক্ততক মধ্যস্থ্তাকারীর সাহায্য নন্ওয়ার সুষয্াগ রষয়ষে  
 
 

AREZZO: 
Arezzo Città: via Fonte Veneziana, 17; tel. 0575 255943 
Casentino: via Turati presso Ospedale Bibbiena; tel. 0575 568220 
Valtiberina: via Santi di Tito presso Distretto Socio Sanitario San Sepolcro; 
tel. 0575 757945 
Valdarno: via Podgora,1 Montevarchi; tel. 055 9106732. 
Valdichiana Aretina: via Madonna del Rivaio 87 c/o Casa della Salute 
Castiglion fiorentino; tel.0575 639941 
 
GROSSETO: 
Grosseto Città: via Don Minzoni; tel. 0564 483718 
Amiata Grossetana: via Dante Alighieri, Castel del Piano; tel. 0564 914634 
Colline Metallifere: viale Europa, Follonica; tel. 0566 59507 
Colline dell’Albegna: via Donatori del Sangue, Orbetello; tel. 
0564/869420 

SERD (আসক্তির জন্য পক্তরষেবা ) 

 
 
SERD(আসক্তির জন্য পক্তরষেবা ) হষে একটি আঞ্চক্তিক পক্তরষেবা, যেখাষন্ যেষকান্ বয়ষসর  মাদকাসি (ক্তহষরাইন্, যকাষকন্, ইয়াবা, 
হাক্তিি, অ্যান্ষেটাক্তমন্,হাক্তিি,মাক্তরজুয়ান্া ইত্যাক্তদর মত্ অ্ববধ মদকদ্রবয, অ্যািষকাহি, ত্ামাক, মান্ক্তসক যরাষের ওেুধ  ইত্যাক্তদর মত্ 
ববধ মাদকদ্রবয ) এবং োরা  ক্তবষিে  যকান্ বস্ত ন্য় বরং আচরণেত্ আসক্তি যেমন্  জুয়া যখিা, যকন্াকাটায় আসক্তি, চরমমাত্রার  ঝুুঁ ক্তক 
যন্ওয়ার প্রক্তত্ যঝাুঁ ক, ইন্টারষন্ট আসক্তিষত্ ভুেষেন্,এইসব  বযক্তিষদর প্রক্তত্ষরাধ,ক্তচক্তকৎসা এবং পূণববাসন্ করার জন্য ক্তন্েুি আষে 

।যপিাদার বযাক্তিষদর একটি দি (ডািার, ন্াসব, সমাজকমী, মষন্াক্তবজ্ঞান্ী, যপিাদার ক্তি�াক্তবদ) এই পক্তরষেবাগুক্তিষত্ আসা বযক্তিষক 

বুঝষত্ এবং সাহােয করার জন্য এবং বযক্তিেত্ প্রষয়াজন্ অ্নু্সাষর ত্াষদর ক্তন্ক্তদব ষ্ট পষে পক্তরচাক্তিত্ করার জন্য একসাষে কাজ কষর।আপক্তন্ 

অ্যাপষয়ন্টষমন্ট যন্ওয়ার মাধযষম বা এমন্ক্তক অ্যাপষয়ন্টষমন্ট যন্ওয়া োড়াই SER.D.এর পক্তরষেবা গ্রহণ করষত্ পাষরন্। 
 
SER.D. আপন্াষক ক্তবন্ামূষিয যোপন্ীয়ত্া র�ার মাধযষম এবং যবন্াষম আপন্ার আসক্তির প্রষয়াজষন্র উপর ক্তভক্তি কষর স্বত্ন্ত্র 
কােবক্রষমর মাধযষম অ্েবা আসক্তি সমসযায় আক্রান্ত বনু্ধ ও পক্তরজন্ষদর সাহােয পক্তরষেবা ক্তদষব :    
 

- কো যিান্া এবং আশ্রয়ষকন্দ্র  
- ক্তবষিেজ্ঞ ক্তচক্তকৎসা,মান্ক্তসক এবং সামাক্তজক য�ষত্র পরামিব প্রদান্   
- ক্তিক্তন্ক এবং বাসাষত্ও ক্তচক্তকৎসা কমবসূচী  
- স্বত্ন্ত্র এবং/অ্েবা পক্তরবাষরর সাষে সা�াৎকাষররর মাধযষম েৃহীত্ পূণঃববাসন্ কােবক্রম,কমবষ�ত্র ও সামাক্তজক য�ষত্র পুন্ঃববাসন্ 

কমবসূচী, 
- ক্তবভােীয় অ্ঞ্চষি উপক্তিত্ আত্ম-সহায়ত্াকারী দষি সক্তিষবি করাষন্া(ক্তচক্তকৎসা গ্রহণকারী মাদকাসি, অ্জ্ঞাত্ মাদকাসি বযক্তি, 

অ্জ্ঞাত্ ন্ারষকাটিক্ষ আসি বযক্তি,প্রািন্ জুয়াড়ী(MIRIMETTO IN GIOCO প্রকল্প) 
 
 

স্বাস্থ্য পক্তরষেবার অভ্যন্তষর ভ্াোগত ও সাাংসৃ্কক্ততক মধ্যস্থ্তাকারীর সাহায্য নন্ওয়ার সুষয্াগ রষয়ষে  
 
 

AREZZO: 
Arezzo Città: via Fonte Veneziana, 17; tel. 0575 255943 
Casentino: via Turati presso Ospedale Bibbiena; tel. 0575 568220 
Valtiberina: via Santi di Tito presso Distretto Socio Sanitario San Sepolcro; 
tel. 0575 757945 
Valdarno: via Podgora,1 Montevarchi; tel. 055 9106732. 
Valdichiana Aretina: via Madonna del Rivaio 87 c/o Casa della Salute 
Castiglion fiorentino; tel.0575 639941 
 
GROSSETO: 
Grosseto Città: via Don Minzoni; tel. 0564 483718 
Amiata Grossetana: via Dante Alighieri, Castel del Piano; tel. 0564 914634 
Colline Metallifere: viale Europa, Follonica; tel. 0566 59507 
Colline dell’Albegna: via Donatori del Sangue, Orbetello; tel. 
0564/869420 

SERD (আসক্তির জন্য পক্তরষেবা ) 

 
 
SERD(আসক্তির জন্য পক্তরষেবা ) হষে একটি আঞ্চক্তিক পক্তরষেবা, যেখাষন্ যেষকান্ বয়ষসর  মাদকাসি (ক্তহষরাইন্, যকাষকন্, ইয়াবা, 
হাক্তিি, অ্যান্ষেটাক্তমন্,হাক্তিি,মাক্তরজুয়ান্া ইত্যাক্তদর মত্ অ্ববধ মদকদ্রবয, অ্যািষকাহি, ত্ামাক, মান্ক্তসক যরাষের ওেুধ  ইত্যাক্তদর মত্ 
ববধ মাদকদ্রবয ) এবং োরা  ক্তবষিে  যকান্ বস্ত ন্য় বরং আচরণেত্ আসক্তি যেমন্  জুয়া যখিা, যকন্াকাটায় আসক্তি, চরমমাত্রার  ঝুুঁ ক্তক 
যন্ওয়ার প্রক্তত্ যঝাুঁ ক, ইন্টারষন্ট আসক্তিষত্ ভুেষেন্,এইসব  বযক্তিষদর প্রক্তত্ষরাধ,ক্তচক্তকৎসা এবং পূণববাসন্ করার জন্য ক্তন্েুি আষে 

।যপিাদার বযাক্তিষদর একটি দি (ডািার, ন্াসব, সমাজকমী, মষন্াক্তবজ্ঞান্ী, যপিাদার ক্তি�াক্তবদ) এই পক্তরষেবাগুক্তিষত্ আসা বযক্তিষক 

বুঝষত্ এবং সাহােয করার জন্য এবং বযক্তিেত্ প্রষয়াজন্ অ্নু্সাষর ত্াষদর ক্তন্ক্তদব ষ্ট পষে পক্তরচাক্তিত্ করার জন্য একসাষে কাজ কষর।আপক্তন্ 

অ্যাপষয়ন্টষমন্ট যন্ওয়ার মাধযষম বা এমন্ক্তক অ্যাপষয়ন্টষমন্ট যন্ওয়া োড়াই SER.D.এর পক্তরষেবা গ্রহণ করষত্ পাষরন্। 
 
SER.D. আপন্াষক ক্তবন্ামূষিয যোপন্ীয়ত্া র�ার মাধযষম এবং যবন্াষম আপন্ার আসক্তির প্রষয়াজষন্র উপর ক্তভক্তি কষর স্বত্ন্ত্র 
কােবক্রষমর মাধযষম অ্েবা আসক্তি সমসযায় আক্রান্ত বনু্ধ ও পক্তরজন্ষদর সাহােয পক্তরষেবা ক্তদষব :    
 

- কো যিান্া এবং আশ্রয়ষকন্দ্র  
- ক্তবষিেজ্ঞ ক্তচক্তকৎসা,মান্ক্তসক এবং সামাক্তজক য�ষত্র পরামিব প্রদান্   
- ক্তিক্তন্ক এবং বাসাষত্ও ক্তচক্তকৎসা কমবসূচী  
- স্বত্ন্ত্র এবং/অ্েবা পক্তরবাষরর সাষে সা�াৎকাষররর মাধযষম েৃহীত্ পূণঃববাসন্ কােবক্রম,কমবষ�ত্র ও সামাক্তজক য�ষত্র পুন্ঃববাসন্ 

কমবসূচী, 
- ক্তবভােীয় অ্ঞ্চষি উপক্তিত্ আত্ম-সহায়ত্াকারী দষি সক্তিষবি করাষন্া(ক্তচক্তকৎসা গ্রহণকারী মাদকাসি, অ্জ্ঞাত্ মাদকাসি বযক্তি, 

অ্জ্ঞাত্ ন্ারষকাটিক্ষ আসি বযক্তি,প্রািন্ জুয়াড়ী(MIRIMETTO IN GIOCO প্রকল্প) 
 
 

স্বাস্থ্য পক্তরষেবার অভ্যন্তষর ভ্াোগত ও সাাংসৃ্কক্ততক মধ্যস্থ্তাকারীর সাহায্য নন্ওয়ার সুষয্াগ রষয়ষে  
 
 

AREZZO: 
Arezzo Città: via Fonte Veneziana, 17; tel. 0575 255943 
Casentino: via Turati presso Ospedale Bibbiena; tel. 0575 568220 
Valtiberina: via Santi di Tito presso Distretto Socio Sanitario San Sepolcro; 
tel. 0575 757945 
Valdarno: via Podgora,1 Montevarchi; tel. 055 9106732. 
Valdichiana Aretina: via Madonna del Rivaio 87 c/o Casa della Salute 
Castiglion fiorentino; tel.0575 639941 
 
GROSSETO: 
Grosseto Città: via Don Minzoni; tel. 0564 483718 
Amiata Grossetana: via Dante Alighieri, Castel del Piano; tel. 0564 914634 
Colline Metallifere: viale Europa, Follonica; tel. 0566 59507 
Colline dell’Albegna: via Donatori del Sangue, Orbetello; tel. 
0564/869420 



Il DSM  (Dipartimento Salute Mentale)

AREZZO
Arezzo Città: ia Curtatone 56, tel. 0575 254936
Casentino: Bibbiena via G. di Vittorio Bibbiena tel. 0575 568337 
Valtiberina: Sansepolcro via della Misericordia 22 tel. 0575 757754 
Valdarno: San Giovanni Valdarno, via III Novembre 18, tel. 055 9106471
Valdichiana Aretina: Castiglion Fiorentino via del Rivaio (Casa della Salute) 
tel. 0575 639896-639894-639883

GROSSETO
Grosseto Città: Via Don Minzoni 3, tel. 0564 485725
Amiata Grossetana: Castel del Piano - Ospedale Via Dante Alighieri tel. 0564 914537
Colline Metallifere: Follonica – Distretto V.le Europa; Tel. 0566 59597
Colline dell’Albegna: Orbetello c/o Centro Mare Via Pola, 15 tel. 0564 869006

SIENA
Siena Città: Poliambulatorio via Pian d’Ovile 9, tel. 0577 535975
Alta Val d’Elsa: Poliambulatorio Colle di Val d’Elsa, via Marco Polo 25 Loc. Campolungo, tel. 
0577 994872
Valdichiana Senese: Ospedale di Nottola, Loc. Nottola Montepulciano tel. 0578 713572 713573 - 
Presidio Sinalunga, Via Guerrazzi, tel. 0577 536535
Amiata senese: Abbadia San Salvatore, Via Serdini 1, tel. 0577 782330

https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/salute-mentaleAREZZO
Arezzo Città: via Guido Monaco 13, 0575 255921
Casentino: Bibbiena via Di Vittorio 22, tel. 0575 568337
Valtiberina: Sansepolcro via della Misericordia 22; tel. 0575 757924 
Valdarno: San Giovanni Valdarno, via III Novembre 18, tel. 055 9106452 
Valdichiana Aretina: Camucia via Capitini 6, tel. 0575 639920

GROSSETO
Grosseto Città: Villa Pizzetti, viale Cimabue 109, tel. 0564 485569
Amiata Grossetana: Castel del Piano - Distretto via Dante Alighieri tel. 0564 914567
Colline Metallifere: Follonica Distretto Viale Europa, tel. 0566 59555
Colline dell’Albegna: Orbetello – Distretto, via Donatori del Sangue tel. 0564 869457

SIENA
Siena Città: via Roma 56, tel. 0577 536032
Alta Val d’Elsa: Colle di Val d’Elsa, via A. Gramsci 57, tel. 0577 994981
Valdichiana Senese: Chianciano Terme, Distretto, Via Vesuvio, tel. 0578 713834 
Amiata senese: Abbadia San Salvatore, via Serdini 46, tel. 0577 782310

মানসিক স্বাস্থ্য 

 

মানসিক স্বাস্থ্য সিসনকগুসি ব্যসির মনস্তাসিক িুস্থ্তার জনয  কাজ করর।  

সিশু এব্ং ১৮ ব্ছর ব্য়ি পর্যন্ত সকরিার-সকরিারীরের জনয সিসনক ররয়রছ, এরক SMIA ব্িা হয় (Salute 
Mentale Infanzia Adolescenza, র্ার অর্য শিিব্ শকরিারর মানসিক স্বাস্থ্য), এব্ং ১৮ ব্ছররর রব্সি 
র্ারের ব্য়ি তারের জনয রর্ সিসনক আরছ তারক ব্িা হয় SMA (Salute Mentale Adulti ,র্ার অর্য 

প্রাপ্তব্য়স্ক মানসিক স্বাস্থ্য)।র্সে মানসিক চাপ, অসতসরি দুসিন্তার কাররে আমারের মার্াব্যর্া,র্ন্ত্রোর িৃসি 
হয়,র্ার ফরি  আমারের অসনদ্রাররাগ রেখা রেয় ও অরনক কি হয়,তখন  িাহার্য পাওয়ার জনয রিাকজন এই 
সিসনরক আিরত পারর। 
রর্ ব্যসি এই পসররেব্া রকরে আরি, তারক বু্ঝরত এব্ং িাহার্য করার জনয রপিাোর ব্যাসিরের একটি েি 
(ডািার, নািয, িমাজকমী, মরনাসব্জ্ঞানী,  

রপিাোর সিক্ষাসব্ে)একিারর্ কাজ করর তারক, এমনসক তার পসরব্াররকও িহায়তা প্রোন করর । মানসিক 
স্বাস্থ্য পসররেব্া,  আঞ্চসিক অনযানয পসররেব্াগুসির  িারর্ সমসিত হরয়  ররাগী এব্ং তার পসরব্াররক স্বাস্থ্যরক্ষরে 
এব্ং জীব্রনর অনযানয রক্ষে রর্মন : িামাসজকতা, কারজর পুনসমযিন,প্রসিক্ষে রকািয এিরব্ ও িহায়তা 

রেওয়ার জনয কাজ করর।  

এই সিসনকগুসি সব্নামূরিয অর্ব্া খুব্ই সনম্নমূরিয সিসজট করারনার িুরর্াগ রেয়। অযাপরয়ন্টরমন্ট রনওয়ার 

মাধ্যরম অর্ব্া জরুরী রক্ষরে অযাপরয়ন্টরমন্ট রনওয়া ছাড়াই এই পসররেব্া গ্রহে করা রর্রত পারর।  
 

 

স্বাস্থ্য পসিষেবাি অভ্যন্তষি ভ্াোগত ও িাাংসৃ্কসতক মধ্যস্থ্তাকািীি িাহায্য ননওয়াি িুষয্াগ িষয়ষে  
 
 

প্রাপ্তবয়স্কষেি মানসিক স্বাস্থ্য  
 

 
AREZZO: 
Arezzo Città: via Guido Monaco 13, 0575 255921 
Casentino: Bibbiena via Di Vittorio 22, tel. 0575 568337  
Valtiberina: Sansepolcro via della Misericordia 22; tel. 0575 757924 
Valdarno: San Giovanni Valdarno, via III Novembre 18, tel. 055 9106452 
Valdichiana Aretina: Camucia via Capitini 6, tel. 0575 639920 

 
GROSSETO: 
Grosseto Città: Villa Pizzetti, viale Cimabue 109, tel. 0564 485569 
Amiata Grossetana: Castel del Piano - Distretto via Dante Alighieri tel. 0564 
914567 

মানসিক স্বাস্থ্য 

 

মানসিক স্বাস্থ্য সিসনকগুসি ব্যসির মনস্তাসিক িুস্থ্তার জনয  কাজ করর।  

সিশু এব্ং ১৮ ব্ছর ব্য়ি পর্যন্ত সকরিার-সকরিারীরের জনয সিসনক ররয়রছ, এরক SMIA ব্িা হয় (Salute 
Mentale Infanzia Adolescenza, র্ার অর্য শিিব্ শকরিারর মানসিক স্বাস্থ্য), এব্ং ১৮ ব্ছররর রব্সি 
র্ারের ব্য়ি তারের জনয রর্ সিসনক আরছ তারক ব্িা হয় SMA (Salute Mentale Adulti ,র্ার অর্য 

প্রাপ্তব্য়স্ক মানসিক স্বাস্থ্য)।র্সে মানসিক চাপ, অসতসরি দুসিন্তার কাররে আমারের মার্াব্যর্া,র্ন্ত্রোর িৃসি 
হয়,র্ার ফরি  আমারের অসনদ্রাররাগ রেখা রেয় ও অরনক কি হয়,তখন  িাহার্য পাওয়ার জনয রিাকজন এই 
সিসনরক আিরত পারর। 
রর্ ব্যসি এই পসররেব্া রকরে আরি, তারক বু্ঝরত এব্ং িাহার্য করার জনয রপিাোর ব্যাসিরের একটি েি 
(ডািার, নািয, িমাজকমী, মরনাসব্জ্ঞানী,  

রপিাোর সিক্ষাসব্ে)একিারর্ কাজ করর তারক, এমনসক তার পসরব্াররকও িহায়তা প্রোন করর । মানসিক 
স্বাস্থ্য পসররেব্া,  আঞ্চসিক অনযানয পসররেব্াগুসির  িারর্ সমসিত হরয়  ররাগী এব্ং তার পসরব্াররক স্বাস্থ্যরক্ষরে 
এব্ং জীব্রনর অনযানয রক্ষে রর্মন : িামাসজকতা, কারজর পুনসমযিন,প্রসিক্ষে রকািয এিরব্ ও িহায়তা 

রেওয়ার জনয কাজ করর।  

এই সিসনকগুসি সব্নামূরিয অর্ব্া খুব্ই সনম্নমূরিয সিসজট করারনার িুরর্াগ রেয়। অযাপরয়ন্টরমন্ট রনওয়ার 

মাধ্যরম অর্ব্া জরুরী রক্ষরে অযাপরয়ন্টরমন্ট রনওয়া ছাড়াই এই পসররেব্া গ্রহে করা রর্রত পারর।  
 

 

স্বাস্থ্য পসিষেবাি অভ্যন্তষি ভ্াোগত ও িাাংসৃ্কসতক মধ্যস্থ্তাকািীি িাহায্য ননওয়াি িুষয্াগ িষয়ষে  
 
 

প্রাপ্তবয়স্কষেি মানসিক স্বাস্থ্য  
 

 
AREZZO: 
Arezzo Città: via Guido Monaco 13, 0575 255921 
Casentino: Bibbiena via Di Vittorio 22, tel. 0575 568337  
Valtiberina: Sansepolcro via della Misericordia 22; tel. 0575 757924 
Valdarno: San Giovanni Valdarno, via III Novembre 18, tel. 055 9106452 
Valdichiana Aretina: Camucia via Capitini 6, tel. 0575 639920 

 
GROSSETO: 
Grosseto Città: Villa Pizzetti, viale Cimabue 109, tel. 0564 485569 
Amiata Grossetana: Castel del Piano - Distretto via Dante Alighieri tel. 0564 
914567 

মানসিক স্বাস্থ্য 

 

মানসিক স্বাস্থ্য সিসনকগুসি ব্যসির মনস্তাসিক িুস্থ্তার জনয  কাজ করর।  

সিশু এব্ং ১৮ ব্ছর ব্য়ি পর্যন্ত সকরিার-সকরিারীরের জনয সিসনক ররয়রছ, এরক SMIA ব্িা হয় (Salute 
Mentale Infanzia Adolescenza, র্ার অর্য শিিব্ শকরিারর মানসিক স্বাস্থ্য), এব্ং ১৮ ব্ছররর রব্সি 
র্ারের ব্য়ি তারের জনয রর্ সিসনক আরছ তারক ব্িা হয় SMA (Salute Mentale Adulti ,র্ার অর্য 

প্রাপ্তব্য়স্ক মানসিক স্বাস্থ্য)।র্সে মানসিক চাপ, অসতসরি দুসিন্তার কাররে আমারের মার্াব্যর্া,র্ন্ত্রোর িৃসি 
হয়,র্ার ফরি  আমারের অসনদ্রাররাগ রেখা রেয় ও অরনক কি হয়,তখন  িাহার্য পাওয়ার জনয রিাকজন এই 
সিসনরক আিরত পারর। 
রর্ ব্যসি এই পসররেব্া রকরে আরি, তারক বু্ঝরত এব্ং িাহার্য করার জনয রপিাোর ব্যাসিরের একটি েি 
(ডািার, নািয, িমাজকমী, মরনাসব্জ্ঞানী,  

রপিাোর সিক্ষাসব্ে)একিারর্ কাজ করর তারক, এমনসক তার পসরব্াররকও িহায়তা প্রোন করর । মানসিক 
স্বাস্থ্য পসররেব্া,  আঞ্চসিক অনযানয পসররেব্াগুসির  িারর্ সমসিত হরয়  ররাগী এব্ং তার পসরব্াররক স্বাস্থ্যরক্ষরে 
এব্ং জীব্রনর অনযানয রক্ষে রর্মন : িামাসজকতা, কারজর পুনসমযিন,প্রসিক্ষে রকািয এিরব্ ও িহায়তা 

রেওয়ার জনয কাজ করর।  

এই সিসনকগুসি সব্নামূরিয অর্ব্া খুব্ই সনম্নমূরিয সিসজট করারনার িুরর্াগ রেয়। অযাপরয়ন্টরমন্ট রনওয়ার 

মাধ্যরম অর্ব্া জরুরী রক্ষরে অযাপরয়ন্টরমন্ট রনওয়া ছাড়াই এই পসররেব্া গ্রহে করা রর্রত পারর।  
 

 

স্বাস্থ্য পসিষেবাি অভ্যন্তষি ভ্াোগত ও িাাংসৃ্কসতক মধ্যস্থ্তাকািীি িাহায্য ননওয়াি িুষয্াগ িষয়ষে  
 
 

প্রাপ্তবয়স্কষেি মানসিক স্বাস্থ্য  
 

 
AREZZO: 
Arezzo Città: via Guido Monaco 13, 0575 255921 
Casentino: Bibbiena via Di Vittorio 22, tel. 0575 568337  
Valtiberina: Sansepolcro via della Misericordia 22; tel. 0575 757924 
Valdarno: San Giovanni Valdarno, via III Novembre 18, tel. 055 9106452 
Valdichiana Aretina: Camucia via Capitini 6, tel. 0575 639920 

 
GROSSETO: 
Grosseto Città: Villa Pizzetti, viale Cimabue 109, tel. 0564 485569 
Amiata Grossetana: Castel del Piano - Distretto via Dante Alighieri tel. 0564 
914567 

মানসিক স্বাস্থ্য 

 

মানসিক স্বাস্থ্য সিসনকগুসি ব্যসির মনস্তাসিক িুস্থ্তার জনয  কাজ করর।  

সিশু এব্ং ১৮ ব্ছর ব্য়ি পর্যন্ত সকরিার-সকরিারীরের জনয সিসনক ররয়রছ, এরক SMIA ব্িা হয় (Salute 
Mentale Infanzia Adolescenza, র্ার অর্য শিিব্ শকরিারর মানসিক স্বাস্থ্য), এব্ং ১৮ ব্ছররর রব্সি 
র্ারের ব্য়ি তারের জনয রর্ সিসনক আরছ তারক ব্িা হয় SMA (Salute Mentale Adulti ,র্ার অর্য 

প্রাপ্তব্য়স্ক মানসিক স্বাস্থ্য)।র্সে মানসিক চাপ, অসতসরি দুসিন্তার কাররে আমারের মার্াব্যর্া,র্ন্ত্রোর িৃসি 
হয়,র্ার ফরি  আমারের অসনদ্রাররাগ রেখা রেয় ও অরনক কি হয়,তখন  িাহার্য পাওয়ার জনয রিাকজন এই 
সিসনরক আিরত পারর। 
রর্ ব্যসি এই পসররেব্া রকরে আরি, তারক বু্ঝরত এব্ং িাহার্য করার জনয রপিাোর ব্যাসিরের একটি েি 
(ডািার, নািয, িমাজকমী, মরনাসব্জ্ঞানী,  

রপিাোর সিক্ষাসব্ে)একিারর্ কাজ করর তারক, এমনসক তার পসরব্াররকও িহায়তা প্রোন করর । মানসিক 
স্বাস্থ্য পসররেব্া,  আঞ্চসিক অনযানয পসররেব্াগুসির  িারর্ সমসিত হরয়  ররাগী এব্ং তার পসরব্াররক স্বাস্থ্যরক্ষরে 
এব্ং জীব্রনর অনযানয রক্ষে রর্মন : িামাসজকতা, কারজর পুনসমযিন,প্রসিক্ষে রকািয এিরব্ ও িহায়তা 

রেওয়ার জনয কাজ করর।  

এই সিসনকগুসি সব্নামূরিয অর্ব্া খুব্ই সনম্নমূরিয সিসজট করারনার িুরর্াগ রেয়। অযাপরয়ন্টরমন্ট রনওয়ার 

মাধ্যরম অর্ব্া জরুরী রক্ষরে অযাপরয়ন্টরমন্ট রনওয়া ছাড়াই এই পসররেব্া গ্রহে করা রর্রত পারর।  
 

 

স্বাস্থ্য পসিষেবাি অভ্যন্তষি ভ্াোগত ও িাাংসৃ্কসতক মধ্যস্থ্তাকািীি িাহায্য ননওয়াি িুষয্াগ িষয়ষে  
 
 

প্রাপ্তবয়স্কষেি মানসিক স্বাস্থ্য  
 

 
AREZZO: 
Arezzo Città: via Guido Monaco 13, 0575 255921 
Casentino: Bibbiena via Di Vittorio 22, tel. 0575 568337  
Valtiberina: Sansepolcro via della Misericordia 22; tel. 0575 757924 
Valdarno: San Giovanni Valdarno, via III Novembre 18, tel. 055 9106452 
Valdichiana Aretina: Camucia via Capitini 6, tel. 0575 639920 

 
GROSSETO: 
Grosseto Città: Villa Pizzetti, viale Cimabue 109, tel. 0564 485569 
Amiata Grossetana: Castel del Piano - Distretto via Dante Alighieri tel. 0564 
914567 

 
SIENA 
Siena Città: via Pian d'Ovile 11; presso Poliambulatorio; tel. 0577 535972 
Alta Val d’Elsa: via della Porta Vecchia 21, Colle Val d’Elsa; tel. 0577 
994963 
Valdichiana: via Vesuvio 15, Chianciano Terme, presso l'ex Ospedale; tel. 
0578 713901 
Val d’Orcia: via S. Giovanni 60 presso Casa Verrusio, Abbadia San 
Salvatore; tel. 0577 782440 
 

আরও ত্ষেযর জন্য দি�ণ পূব� যত্াসকান্ার আ�িলক �া�যষসবার (Azienda USL Toscana) ওষয়বসাইটটি যদখুন্ 
https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/dipendenze 

 
 
 

 
 

Valdarno: San Giovanni Valdarno, via III Novembre 18, tel. 055 9106452 
Valdichiana Aretina: Camucia via Capitini 6, tel. 0575 639920 

 
GROSSETO: 
Grosseto Città: Villa Pizzetti, viale Cimabue 109, tel. 0564 485569 
Amiata Grossetana: Castel del Piano - Distretto via Dante Alighieri tel. 0564 
914567 
Colline Metallifere: Follonica Distretto Viale Europa, tel. 0566 59555 
Colline dell’Albegna: Orbetello – Distretto, via Donatori del Sangue tel. 0564 
869457 

 
SIENA 
Siena Città: via Roma 56, tel. 0577 536032 
Alta Val d’Elsa: Colle di Val d’Elsa, via A. Gramsci 57, tel. 0577 994981 
Valdichiana Senese: Chianciano Terme, Distretto, Via Vesuvio, tel. 0578 713834 
Amiata senese: Abbadia San Salvatore, via Serdini 46, tel. 0577 782310 
 

 
সিশু ও সকশিারশের মানসিক স্বাস্থ্য  

 
AREZZO: 
Arezzo Città: Via Curtatone 56, tel. 0575 254936 

 
Casentino: Bibbiena via G. di Vittorio Bibbiena tel. 0575 568337 
Valtiberina: Sansepolcro via della Misericordia 22 tel. 0575 757754 
Valdarno: San Giovanni Valdarno, via III Novembre 18, tel. 055 9106471 
Valdichiana Aretina Castiglion Fiorentino via del Rivaio (Casa della Salute) tel 
0575 639896-639894-639883 

 
GROSSETO: 
Grosseto Città: Via Don Minzoni 3, tel. 0564 485725 
Amiata Grossetana: Castel del Piano - Ospedale Via Dante Alighieri tel. 0564 
914537 
Colline Metallifere: Follonica – Distretto V.le Europa; Tel. 0566 59597 
Colline dell’Albegna: Orbetello c/o Centro Mare Via Pola, 15 tel. 0564 869006 

 
SIENA 
Siena Città: Poliambulatorio via Pian d’Ovile 9, tel. 0577 535975 
Alta Val d’Elsa: Poliambulatorio Colle di Val d'Elsa, via Marco Polo 25 Loc. 
Campolungo, tel. 0577 994872 


