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مشروع ""PROTECT
(حماية)
علم أمراض منطقة الرأس والعنق
للمهاجرين القاصرين
•
•
•
•

تكوين العاملين
التشخيص المبكر
تولي مسؤولية المريض
شبكة طب األسنان ،طب
العيون ،طب األنف ،واألذن،
والحنجرة ،والفكين.

المسؤول العلمي:
البروفسورة أنطونيال بوليميني

احم صحتك
ِ
الرأس -العنق

الهياكل المعنية

طب األسنان
المستشفى الجامعي أمبرتو األول
يعتبر تسوس األسنان وأمراض اللثة
قسم الرعاية المتكاملة للرأس والعنق
من أمراض األسنان األكثر شيوعًا ،يتم
مستشفى اومبرتو ا
تمييزها من خالل فحص خاص
لألسنان بهدف تحديد أي مشاكل،
قسم علوم طب األسنان والوجه
وللعالجات المالئمة.
والفكين
جامعة "ال سابينزا" في روما
طب األنف واألذن والحنجرة
قسم أعضاء اإلحساس
ضعف السمع ،صعوبات في التنفس،
جامعة "ال سابينزا" في روما
ضعف أو اضطرابات الصوت
والتهابات الحنجرة ،قد تكون هي
مركز اللغات بالجامعة
أعراض بعض األمراض التي من
جامعة "ال سابينزا" في روما
الضروري تشخيصها في وقت مبكر.
 - CEMASمركز بحوث التعاون مع
أوراسيا والبحر األبيض المتوسط طب العيون
وأفريقيا جنوب الصحراء
يمكن أن يكشف التحليل الدقيق للعين
جامعة ال سابينزا في روما
عن مؤشرات بخصوص الصحة
العامة للمريض ،وتسليط الضوء على
 - INAILمؤسسة التأمين الوطني
األمراض المزمنة مثل السكري
ضد حوادث العمل
وارتفاع ضغط الدم ،أو أمراض أكثر
خطورة مثل أورام الدماغ.
famiprotect.imm@uniroma1.it
www.famiprotect.it

جراحة الوجه والفكين
جروح الوجه ،رضوض الوجه
والفكين ،قرحة وتشوهات مدار الوجه
والفكين العلوي والسفلي ،تحتاج في
معظم الحاالت تدخالت جراحية
خاصة.

االختبارات والفحوصات

مجاالت االهتمام الصحية

أهداف المشروع

تنظيم زيارة مجانية مع المتخصصين
في جامعة ال سابينزا روما ،تهدف إلى
تحديد المشاكل في مصحة الرأس
والعنق تستحق التعميق .الزيارات
ليست جراحية أو مؤلمة ،وتشمل
فحص حالة صحة األسنان واللثة،
وفحص الفم واألذن واألنف ،والعنق
والعينين والنظر.
بعد ذلك يتم مأل السجل الطبي ،حيث
تواجه إشكاليات معينة ،نتابع بتحمل
عبء توضيحات أعمق ،ولمزيد من
المعلومات وللحصول على العالجات
الطبية الجراحية الالزمة في مستشفى
أومبرتو األول في روما.

طب األسنان
طب األنف واألذن والحنجرة
طب العيون
جراحة الوجه والفكين

•

مشروع "( "PROTECTحماية)
يسمح بحماية صحة منطقة الرأس
والعنق بالنسبة للضيوف األجانب من
نظام االستقبال مع الزيارات •
متخصصون طبيون مجانا من جامعة
ال سابينزا في روما
لمن هو موجه؟
لجميع المهاجرين ،وال سيما للفئات
الهشة بما في ذلك القاصرين،
والقاصرين غير المرفوقين ،المعاقين،
النساء الحوامل ،أحد الوالدين الوحيد
مع األطفال القاصرين ،ضحايا
المعاملة ،األشخاص الذين يعانون من
أمراض أو اضطرابات عقلية
األشخاص الذين تعرضوا للتعذيب،
االغتصاب أو غيره من أشكال العنف
النفسي ،الجسدي والجنسي ،والذين
عانوا من أشكال خطيرة من العنف
المرتبط بالتوجه الجنسي أو الهوية
الجنسية.

حماية صحة الطالبين  /الحاملين
ألنظمة مساعدة وهم في وضعية
هشاشة ،بما في ذلك القاصرين
الموجودين في أراضي منطقة
التسيو ،من خالل تطوير
مسارات فحص محددة ومتسقة،
المساعدة والعالج وإعادة التأهيل
ألمراض منطقة الرأس والعنق.
تقوية
في
المساهمة
االختصاصات المختلفة لنظام
خدمات االستقبال اإلقليمية ونظام
الصحة اإلقليمي.

