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Secondo la Costituzione Italiana la salute è un diritto 

primario di ogni persona e coincide con l’interesse 

della collettività, senza alcuna discriminazione. Da 

più di 30 anni in Italia c’è un sistema sanitario 

finanziato pubblicamente che, attraverso una rete di 

professionisti, servizi e strutture garantisce una 

risposta ai bisogni di salute e di assistenza di chi è 

presente sul territorio italiano. L’organizzazione di 

questo Sistema Sanitario è oggi compito delle 

singole regioni/provincie autonome. Anche la tua 

salute è protetta, per poter utilizzare correttamente i 

servizi segui queste informazioni. 

У відповідності із Конституцією Італії здоров’я – 

це найперше право кожної людини, що співпадає 

із колективними інтересами та що не знає 

дискримінациї. Вже більш, як 30 років, в Італії 

існує медична система, що фінансується 

державою і яка гарантує лікування та медичну 

допомогу усім, хто знаходиться на італійській 

території, завдяки мережі професіоналів, служб 

та структур. Организація такої системи охорони 

здоров’я сьогодні є задачею кожного 

автономного регіона або провінції. Твоє здоров’я 

також знаходится під захистом, для правильного 

використання служб запам’ятай цю інформаці 

 

L'assistenza sanitaria agli stranieri privi di un 

permesso di soggiorno viene erogata attraverso il 

rilascio di un tesserino con un codice STP che 

identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili. 

  

Questi codici potranno essere richiesti presso 

gli sportelli CUP o presso gli ambulatori per 

Stranieri Temporaneamente Presenti ( STP). 

 
 

Ha validità su tutto il territorio nazionale per sei 

mesi ed è rinnovabile. 

Cure garantite dal tesserino STP: 

 assistenza della gravidanza e della 

maternità 

 assistenza della salute del minore 

 vaccinazioni 

 profilassi internazionale 

 profilassi e cura delle malattie infettive 

 cura e riabilitazione in caso di 

tossicodipendenza 

 

Il sistema sanitario assicura nei presidi pubblici le 

cure ambulatoriali ed ospedaliere, pertanto 

l'accesso avverrà con il possesso del codice STP. Per 

problematiche relative alla salute della donna e dei 

bambini, possono essere contattati i Consultori 

familiari della ASL Roma 3, per richiesta di 

vaccinazione obbligatoria o per l'Anticovid-19 ci si 

può rivolgere ai centri vaccinali con accesso libero.  

ноземцям без посвідки на проживання медична 

допомога надається шляхом видачі картки з 

кодом STP, що ідентифікує пацієнта на всі 

необхідні медичні послуги. 

 

Ці коди можна запитати у віконечках CUP або в 

амбулаторіях для іноземців тимчасово 

присутніх на території (Stp). 

 

Код STP діє на всій території країни протягом 

6 місяців і може бути продовжений. 
 

Медична допомога гарантована карткою 

STP: 

 ‘допомога ваггітним та материнству 

 ‘медична доромога дітям 

 .вакцінція 

 .профілактика інтернаціонае 

 .профілактика та лікування інфекційних 

захворювань 

 ‘лікування та реабіліттація 

наркозалежних 

Система охорони здоров’я забезпечує 

амбулаторне та стаціонарне обслуговування в 

державних закладах, тому доступ 

здійснюватиметься за наявності коду STP. З 

проблемами, пов’язаними зі здоров’ям жінок і 

дітей, можна звернутися до Сімейних 

консультантів ASL Roma 3, за обов’язковим 

запитом на вакцинацію або, щодо Aнтиковид-19 

– у центри вакцинації з безкоштовним доступом. 

  

 



   

I servizi sanitari pubblici 

ASL ROMA 3 
 

Суспільні санітарні служби 

ASL ROMA 3 
 

 

 L’Azienda Sanitaria Locale (ASL ROMA 3)  

Questo ente raggruppa i servizi sanitari di un 

territorio che hanno il compito di tutelare e 

promuovere la salute. Fa parte del Servizio 

Sanitario Nazionale. All’ASL puoi iscriverti al 

servizio sanitario nazionale e scegliere il tuo 

medico di famiglia/di base e anche il pediatra per i 

tuoi figli recandoti presso gli sportelli CUP 

Aziendali. 

 

TAMPONI COVID-19 

 

ENTRO 48 ORE DALL’INGRESSO IN 

ITALIA, I CITTADINI UCRAINI DEVONO 

SOTTOPORSI AD UN TAMPONE 

ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE 

 

 Lunga sosta Fiumicino via Zara, 

Aeroporto Fiumicino 00053 (Croce Rossa 

Italiana)  

8.00-14.00 tutti i giorni compresi i festivi 

 

 Piazza Forlanini  00151 Roma 

9.00-14.00 tutti i giorni compresi i festivi 

 

 

VACCINAZIONI COVID-19 

I cittadini ucraini che debbano iniziare o 

completare il ciclo vaccinale anti- Covid -19 

possono rivolgersi ai seguenti punti: 

 

Lunga sosta via Zara- Aeroporto Fiumicino cap 

00053 (Croce Rossa Italiana)  

8.00-18.00 tutti i giorni compresi i festivi 

 

VACCINAZIONI PEDIATRICHE ED 

ADULTI, DIVERSE DAL COVID 

Centro Vaccinale Ostia 

Lungomare Paolo Toscanelli, 230 Ostia Telefono 

0656483480 Dal lunedì al venerdì 8.00-14.00 

Martedì e giovedì 14.30-18.30 

 

Centro Vaccinale Portuense 

Via Portuense 575 Roma, Telefono 

0656485103 Dal lunedì al giovedì 7.30-17.00; 

Venerdì 7.30-13.30 

 

 

Місцевий санітарний центр (ASL ROMA 3)  

Цей орган об’єднує теріторіальні санітарні 

служби, справою яких є захист та охорона 

здоров’я. Він є складовою частиною Національної 

санітарної служби У ASL ти можеш записатися до 

національної санітарної служби та обрати 

домашнього лікаря та педіатра для твоїх дітей 

віконечках CUP. 
 

 

Обстеження на ковид_19 

Громадяни України протягом 48 годин 

повинні зробити обстеження на ковід: 

мазок гортанний швидкий або 

молекулярний. 
 

 Lunga sosta Fiumicino via Zara, Aeroporto 

Fiumicino 00053 (Croce Rossa Italiana)  

8.00-14.00 всі дні включно вихидні 

 

 Piazza Forlanini 00151 Roma 9.00-14.00 всі 

дні включно вихидні 

 

 
 

ВАКЦІНАЦІЯ КОВИД19 
Громадяни України які повинні почати або 

завершити вакцінацію проти Ковид19 можуть 

звернутись до слідуючих закладів: 

 

Lunga sosta via Zara-Aeroporto Fiumicino cap 

00053(Croce Rossa Italiana) 

З 8.00 до 18.00 всі дні включно вихидні 
 

 

ВАКЦІНАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА  ДІТЕЙ 

ВІДРІЗНА ВІД КОВІД 

 

Centro Vaccinale Ostia 

Lungomare Paolo Tocanelli,230 

Ostia  Tel. 0656483480 Понеділок  п’ятниця з 8.00-

14.00 Вівторок та четвер 14.30-18.30 

 

Centro Vaccinale Portuense  

Via Portuense, 575 Roma, Tel. 0656485103  

З понеділка по четвер з7.30-17.00 

 п,ятниця з 7.30 до 13.30 

 



   

Il medico di base (anche chiamato di medicina 

generale)  

È il medico a cui rivolgerti per i tuoi problemi di 

salute: - ti visita nel suo ambulatorio o, se non stai 

bene e non puoi muoverti, a casa tua; - ti prescrive 

i farmaci, le analisi e le visite specialistiche; - ti 

scrive i certificati (es. certificato di malattia per 

assenza dal lavoro).  

 

Il pediatra di famiglia  

È il medico che segue i tuoi figli, da 0 a 14 anni: li 

visita periodicamente, controlla la loro crescita, 

scrive i certificati, prescrive farmaci, analisi e 

visite. In alcuni ospedali puoi scegliere il pediatra 

dopo il parto e prima dell’uscita dall’ospedale, 

altrimenti puoi andare alla tua ASL.  

 
 

 

Ambulatori e poliambulatori  

Sono luoghi dove si può essere visitati da medici 

specialisti, si possono fare analisi cliniche, esami 

radiologici e terapie riabilitative.  

 

 

Gli ospedali  

G.B.Grassi ASL Roma 3 via Gian Carlo 

Passeroni, 28 00122 Lido di Ostia ROMA 

Sono luoghi dove i pazienti possono essere 

ricoverati per fare diagnosi e ricevere cure. In caso 

di emergenza si può ricorrere al Pronto Soccorso 

Ospedaliero e sarà il medico di guardia a 

prescrivere i successivi accertamenti e/o il 

ricovero. 

 

Nuclei cure primarie 

L'attività di prestazioni mediche ambulatoriali 

viene assicurata dai Nuclei di Cure Primarie 24 ore 

su 24 per 365 giorni l’anno. 

L’accesso è dedicato ai cittadini che esprimono un 

bisogno di salute, ma non sono in pericolo di vita e 

non devono accedere ad un Pronto Soccorso 

ospedaliero. 

 Via Coni Zugna, 173 00054 Fiumicino 

 Via Porto Azzurro, 76 Fregene 00050 

Fiumicino 

 Via Villa di Cilone, 4 Casal Bernocchi 

00125 Roma 

 

 

 

 

 

 

Домашній лікар (так званий загальної 

медицини)  

До цього лікаря ти маєш звертатися з проблем 

твого здоров’я: - він огляне тебе в амбулаторії або, 

якщо ти погано себе почуваєш, у тебе вдома; - він 

пропише тобі ліки, аналізи та візити до медиків-

спеціалістів; - він виписує сертіфікати (напр. 

лікарняний лист у випадку відсутності на роботі).  

 

Сімейний педіатр  

Це лікар, що лікує твоїх дітей від 0 до 14 років; 

призначає періодичні візити, контролює їх 

розвиток, виписує сертифікати, приписує ліки, 

аналізи та візити. В деяких лікарнях ти можеш 

вибрати педіатра піля пологів і перш, ніж 

виписатися з лікарні, або тобі прийдеться йти до 

твого ASL. 

 

Амбулаторії та поліамбулаторії  

Це місця, де можна отримати візит до лікаря, 

зробити клінічні аналізи, рентгенівське 

обслідування та реабілітацйну терапію. 

 

 

Лікарні  

G.B.Grassi ASL Roma 3 via Gian Carlo Passeroni, 

28 00122 Lido di Ostia ROMA 

Це структура, де паціенти можуть бути 

госпіталізовані для визначення діагнозів та для 

лікування. У термінових випадках можна 

звернутися до Швидкої допомоги і черговий лікар 

пропише потрібні контролі та/або госпіталізацію.  

 

 

Відділення первинної медичної допомоги 

Амбулаторні медичні послуги надаються 

відділеннями первинної ланки 24 години на добу 

365 днів на рік. 

Доступ призначений для громадян, які виявляють 

потребу в здоров’ї, але не знаходяться під 

загрозою життю та не потребують доступу до 

відділення невідкладної допомоги лікарні. 

 Via Coni Zugna, 173 00054 Fiumicino 

 Via Porto Azzurro, 76 Fregene 00050 

Fiumicino 

 Via Villa di Cilone, 4 Casal Bernocchi 00125 

Roma 

 

 

 

 

 

 



   

Il consultorio familiare  

È un servizio presente sul territorio, fatto per 

tutelare e promuovere la salute psico-fisica e 

sociale (quella del corpo, del modo di sentire e 

delle relazioni con gli altri) delle donne, delle 

coppie, degli adolescenti, dei bambini e delle 

bambine, sia italiani che stranieri. Anche le donne 

straniere senza permesso di soggiorno hanno diritto 

a essere assistite al consultorio. L’accesso al 

consultorio e ai suoi servizi è gratuito, mentre per 

alcune prestazioni specialistiche si paga un ticket 

Per cosa posso rivolgermi al consultorio?  

• Gravidanza  

• Assistenza dopo il parto e sostegno 

all’allattamento  

• Corsi di accompagnamento alla nascita per le 

donne e per le coppie  

• Consulenze, visite e certificati per l’interruzione 

volontaria di gravidanza (IVG)  

• Consulenze, visite e certificati per il parto in 

anonimato  

• Consulenze e visite sulla contraccezione  

• Controlli ginecologici periodici  

• Prevenzione dei tumori femminili  

• Consulenza e assistenza in menopausa  

• Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate  

• Consulenze su problemi sociali e psicologici  

• Fertilità, infertilità  

• Malattie sessualmente trasmissibili 

Chi ci lavora?  

Nel consultorio lavorano diverse figure 

professionali: con competenze sanitarie 

(ginecologi, pediatri, ostetriche, infermiere, 

assistenti sanitari) e con competenze psicologiche 

e sociali (psicologi, assistenti sociali, sociologi, 

talvolta mediatori culturali). Tutti possono andare 

al consultorio, anche senza prescrizione medica. 

Viene garantito l’anonimato, la riservatezza e il 

segreto professionale. Inoltre la legge vieta al 

personale di denunciare chi non è in regola con i 

documenti. Puoi rivolgerti al consultorio anche se 

non sai come funziona: il personale ti aiuterà a 

comprendere i tuoi diritti e doveri.  

Cerca il consultorio più vicino a casa tua! 

 

 

 

Sei incinta? Ecco i tuoi diritti  

In Italia tutte le donne incinte hanno diritto: - a 

essere seguite in consultorio e a fare gratis (in 

ospedale e nelle strutture accreditate): le analisi di 

laboratorio, le visite specialistiche, i corsi di 

preparazione alla nascita, il ricovero per il parto e 

le cure per eventuali complicazioni; - a registrare il 

Сімейна консультація  

Це теріторіальна служба, що має охроняти та 

турбуватися по псіхо-фізичне та соціальне 

здоров’я (здоров’я тіла, відчуттів та стосунків із 

іншими) жінок, пар, підлітків, хлопчиків та 

дівчаток, як італійців, так і іноземців. Навіть 

жінки-іноземки, щ не мають дозволу на 

проживання, мають право на допомогу в 

консультації. Обслуговування в консультації є 

безкоштовним, у той час, як за деякі візити 

спеціалістів сплачується «тікет». 

Для чого я можу звернутися до консультації?  
• Вагітність  

• Допомога після пологів та під час годування 

грудним молоком  

• Курси для майбутніх мам та для пар.  

• Консультації, візити та сертіфікати для 

добровільного переривання вагітності (IVG) • 

Консультації, візити та сертіфікати для анонімних 

пологів  

• Консультації та візити з контрацепції  

• Періодичні гінекологічні контролі  

•Попередження жіночих ракових захворювань  

• Консультації та допомога під час менопаузи  

• Обов’язкові та рекомендовані щеплення  

• Консультації із соціальних та психологічних 

проблем  

• Фертильність, безпліддя • Венеричні 

захворювання 

Хто там працює?  

При консультаціях працюють різні професіонали: 

із санітарною компетенцією (гінекологи, педіатри, 

акушерки, медсестри, санітарні асистенти) та із 

психологічною та соціальною компетенцією 

(психологи, соціальні асистенти, соціологи, іноді 

культурні посередники). До консультацій можуть 

звертатися усі, навіть без приписання лікаря. 

Гарантовано анонімність, конфіденційність та 

професійна таємниця. Крім того, закон забороняє 

персоналу доносити на тих, хто не має законних 

документів. Ти можеш звернутися до консультації, 

навіть якщо не знаєш, як вона функціонує: ії 

персонал допоможе тобі зрозуміти твої права та 

обов’язки 

Знайди консультацію, що знаходиться 

якнайближче до твого дому! 

 

Ти вагітна? Ось твої права  
В Італії усі вагітні жінки мають право: - бути під 

наглядом при консультації та робити безкоштовно 

(при лікарні або при акредитованих структурах): 

лабораторні аналізи, візити до спеціалістів, курси 

підготовки до пологів, госпіталізацію для пологів 

та лікування можливих ускладнень; - реєструвати 



   

figlio appena nato agli uffici anagrafici o 

direttamente attraverso degli incaricati nella 

struttura ospedaliera; - a non riconoscere il figlio 

appena nato. Questo non è un reato, e nessuno 

avvertirà le autorità di polizia, perché l’anonimato 

viene sempre garantito in modo assoluto. Prima del 

parto dovrai dire che non intendi riconoscere il 

neonato. Dopo il parto assistito in ospedale, il 

bambino sarà affidato a una famiglia che si 

prenderà cura di lui; - a ricorrere all’interruzione 

volontaria di gravidanza (IVG) entro 90 giorni 

dall’inizio dell’ultima mestruazione, dopo tale 

periodo è possibile eseguire una IVG solo per 

problemi di salute (l. 194/78). L’interruzione può 

essere fatta solo negli ospedali o nelle cliniche 

autorizzate, in altri luoghi è pericoloso ed è un 

reato. Vai al consultorio per avere altre indicazioni! 

 

 

новонароджену дитину в установах запису 

громадянського стану або безпосередньо через 

вповноважених у лікарняній структурі; - не 

визнати новонароджену дитину. Це не є злочином, 

тому ніхто не повідомить у поліцію, того що 

завжди гарантується повна анонімність. Перед 

пологами тобі треба попередити, що ти не маєш 

наміру признавати новонародженого. Після 

пологів у лікарні дитина буде передана в сім’ю, 

яка буде піклуватися про неї; - добровільно 

перервати вагітність (IVG) на протязі 90 днів із 

початку останньої менструації, після цього 

терміну можливо перервати вагітність (IVG) лише 

за проблем із здоров’ям. (Зак. 194/78). Аборт може 

бути виконаний лише в лікарні або при клініках, 

що мають на це дозвіл, в інших місцях це 

небезпечно та є злочином. Звертайся до 

консультації для повної інформації! 

 

 

  

RIFERIMENTI UTILI 
http://www.aslroma3.it/ 

https://www.salutelazio.it/ 

 

 

AMBULATORIO PER STRANIERI  

 

Distretto Municipio X: 

Lungomare Paolo Toscanelli 230 – “CASA DELLA 

SALUTE” Ostia (Roma) piano terra Telefono 06-

56483910 Martedì ore 12.00-18.00 Mercoledì ore 15.00-

19.00 

Distretto Municipio XI: 

Via Vaiano 53 – Magliana (Roma) Telefono 06-

56485547 Venerdì 8.00-18.00 
 

SPORTELLI RILASCIO STP 

 

Distretto Comune Fiumicino: 

Tel. 06-56484250-4251 

lunedì, mercoledì, venerdì  8.30-12.30; martedì e 

giovedì 8.30-16.30 

 

Fiumicino Via Coni Zugna, 173 

Orari: dal lunedì al venerdì 8.00-16.30 sabato 8.00-12.30 

 

Fregene Via della Pineta di Fregene, 76  

Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 9.45-11.45 martedì 

8.00-16.45 giovedì 8.00-12.45 

 

Palidoro Via San Carlo,10 

Orari: lunedì e mercoledì 9.30-11.45, martedì e venerdì 

8.00-12.45 giovedì 9.30-16.45 

 

КОРИСНІ АДРЕСИ 

http://www.aslroma3.it/ 

https://www.salutelazio.it/ 

 
 

АМБУЛАТОРІЙ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ 

 

Distretto Municipio X: 

Lungomare Paolo Toscanelli, 230-“Casa della salute” Ostia 

(Roma) Telefono 06-56483910 Вівторок години 12.00-

18.00 Середа години 15.00-19.00 

 

 

Distretto Municipio Xl: 

via Vaiano53-Magliana (Roma) Телефоно 06-56485547 

П’ятниця з 8.00 до 18.00 

 

ВІКНА ОТРИМАННЯ STP 

 

Distretto Comune Fiumicino: 

tel.06-56484250-4251 

понеділок,середа  з 8,30-12,30; вівторок четвер 8.30-

16.30 

 

Fiumicino via Coni Zugna,173 

Години прийому:з понеділка до п’ятниці 8.00-16.30 

субота 8.00-12.00 
 

Fregene Via della Pineta di Fregenw,76 

Години прийому: понеділок,вівторок та п’ятниця 9.45-

11.45 вівторок 8.00-16.45 четвер 8.99-12.45 
 

Palidoro Via San Carlo,10 

Години:понеділок та середа 9.30-11.45,вівторок та 

п’ятниця 8.00-12.45 четвер 9.30-16.45 

 

http://www.aslroma3.it/
https://www.salutelazio.it/
http://www.aslroma3.it/
https://www.salutelazio.it/


   

 

Distretto Municipio X: 

Tel. 06-56483157-3936 

Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 

 

Acilia Via Casal Bernocchi, 61 

Orari: dal lunedì al venerdì 

8.00-17.30 sabato 8.00-12.30 

 

Ostia Antica Via delle Saline, 2 

Orari: lunedì e martedì 

9.00-16.30 dal mercoledì al sabato 9.30-11.30 

 

Ostia Via Federico Paolini, 34 

Orari: dal lunedì al venerdì 8.00-17.30 

sabato 8.00-12.30 

 

Ostia Lungomare Paolo Toscanelli, 230 

Casa della Salute  

Orari: martedì, mercoledì e venerdì 13.30- 

17.00 sabato 8.00-12.30 

 

Distretto Municipio XI: 

Tel.  06.56485230 5219 

Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 

Lunedì 14.00-18.00 

 

Corviale Largo Emilio Quadrelli, 5 

Tel.06-5648.5720 / 5721 Orari: dal lunedì al 

venerdì 8.00-12.30 martedì 12.30-17.30 

 

Magliana Via Vaiano, 53 

Tel.06-56485500 Orari: dal lunedì al venerdì 

8.00-17.00 sabato 8.00-12.30 

 

Ponte Galeria Via Portuense 1397 

Tel.06-5648.7081 / 7082 

Orari: lunedì 8.00-12.45 

dal martedì al venerdì 9.30-11.45 

martedì e giovedì 13.00-17.45 
 
 

Distretto Municipio XII: 

Tel. 06- 55100315-303 dal lunedì al venerdì 8.00-

13.00 

06.56486682 dal lunedì al venerdì 8.00-12.30 

06.56486255 dal lunedì al venerdì 8.00-18.00 
 
 

Via Bernardo Ramazzini 31 

Orari: dal lunedì al venerdì 

8.00-11.45 martedì 8.00-15.30 
 

Via della Consolata, 52 Bravetta 

Orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

8.00-11.45 martedì 8.00-15.30 
 

Colle Massimo Largo Ludovico Quaroni,4  

Orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

9.30-11.45 martedì 8.00-11.45 
 

Massimina Via Serafino Belfanti, 76/a 

Orari: lunedì e mercoledì 9.30-12.45 

 

Distretto Municipio X: 

Tel. 06-56483157-3936 

З понеділка до п’ятниці з 9.00 до13.00 

 

Acilia Via Casal Bernocchi, 61 

Години:з понеділка до п’ятниці 8.00-17.30  

Субота з 8.00 до12 .30 
 

Ostia Antica Via delle Saline, 2 

Години:понеділок та вівторок 9.00-16.30 

З середи до суботи 9. 9.30-11.30 

 

Ostia Via Federico Paolini, 34 

Години:з понеділка до вівторка 8.00-17.30 

Субота 8.00-12.30 
 

Ostia Lungomare Paolo Toscanelli, 230 

Години:вівторок,середа,п’ятниця13.30- 

17.00субота 8.00-12.30 

 

Distretto Municipio XI: 

Tel.  06.56485230 5219 

З понеділка до п’ятниця 9.00 13.00  

понеділок 14.00-18.00 
 

Corviale Largo Emilio Quadrelli, 5 

Tel.06-5648.5720 / 5721 Години:з понеділка до 

п’ятниця8.00-12.30 вівторок12.30-17.30 

 

Magliana Via Vaiano, 53 

Tel.06-56485500 Години:з понеділка до п’ятниця 

8.00-17.00 субота  8.00-12.30 

 

Ponte Galeria Via Portuense 1397 

Tel.06-5648.7081 / 7082 

Години: понеділка 8.00-12.45 

вівторка п’ятниця 9.30-11.45 

вівторок четвер13.00-17.45 

 

Distretto Municipio XII: 

Tel. 06- 55100315-303 З понеділка до п’ятниця 8.00-

13.00 

06.56486682 З понеділка до п’ятниця 8.00-12.30 

06.56486255 З понеділка до п’ятниця 8.00-18.00 
 

Via Bernardo Ramazzini 31 

Години: З понеділка до п’ятниця 8.00-11.45 вівторка 

8.00-15.30 
 

Via della Consolata, 52 Bravetta 

Години: понеділок середа четвер п’ятниця 

8.00-11.45 вівторка 8.00-15.30 
 

Colle Massimo Largo Ludovico Quaroni,4  

Години: понеділок середа, четвер п’ятниця 

9.30-11.45 вівторка 8.00-11.45 
 

Massimina Via Serafino Belfanti, 76/a 

Години: понеділок середа 9.30-12.45 



   

 

CONSULTORI FAMILIARI 

Consultorio del Trullo – Via Brugnato 2 –  tel 

0656485672 Lunedi  08.30–13.30 

Consultorio di Fregene – Via della pineta di Fregene 

76 – tel 0656484201 Lunedi 14.30–17.00 

Consultorio di Acilia – Largo G. da Montesarchio 22 

–  tel 0656483200 Martedì 08.30–13.30 

Consultorio di Corviale – Largo E. Quadrelli 5 – tel 

0656485724 Martedì 10.00–13.00 

Consultorio di Monteverde – Via A. Colautti 28 –  tel 

0656486131 Martedì 14.00–17.00 

Consultorio di Ostia – Lungomare Paolo Toscanelli 

230 –  tel 0656483024 Mercoledì  08.30–13.30 e 

Venerdì 08.30–13.30 

Consultorio di Colle Massimo – Largo Ludovico 

Quaroni 4 –  tel 0656486688 Mercoledì 08.30–13.30 

Consultorio Magliana – Via Vaiano 53-  tel 

0656485510 Mercoledì 11.00–14.00 

Consultorio di Fiumicino – Via G. Giorgis 56 – tel 

0656484750 Giovedì 08.30-13.30 e 14.00-17.00 

Consultorio di Bravetta – Via della Consolata 52- tel 

0656486536 Giovedì 08.30–13.30 

Consultorio di Massimina – Via F. Belfanti 76° – tel 

0656486642 Venerdì 08.30–13.30 

 

 

 

 

 

 

 

AMBULATORI E POLIAMBULATORI  

Casa della salute di Ostia, in via Lungomare Toscanelli 

n.230 Ostia – centralino telefono 0656481 

Casa della Salute via Aurelia 30.600 Palidoro 00050 

Fiumicino Telefono 0656484351 

Casa Salute Via Coni Zugna, 173 00054 Fiumicino 

Telefono 0656484527-4511 

 

 

 

СІМЕЙНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 
 

Сімейна консультація Trullo – Via Brugnato 2 –  tel 

0656485672 понеділок  08.30–13.30 
 

Сімейна консультація Fregene – Via della pineta di 

Fregene 76 – tel 0656484201 понеділок 14.30–17.00 

 

Сімейна консультація Acilia – Largo G. da 

Montesarchio 22 –  tel 0656483200 вівторка 08.30–13.30 
 

Сімейна консультація Corviale – Largo E. Quadrelli 5 

– tel 0656485724 вівторка 10.00–13.00 
 

Сімейна консультація Monteverde – Via A. Colautti 28 

–  tel 0656486131 вівторка 14.00–17.00 
 

Сімейна консультація Ostia – Lungomare Paolo 

Toscanelli 230 –  tel 0656483024 середа 08.30–13.30 

п’ятниця 08.30–13.30 
 

Сімейна консультація Colle Massimo – Largo 

Ludovico Quaroni 4 –  tel 0656486688 середа 08.30–13.30 
 

Сімейна консультація Magliana – Via Vaiano 53-  tel 

0656485510 середа 11.00–14.00 

Сімейна консультація Fiumicino – Via G. Giorgis 56 – 

tel 0656484750 четвер 08.30-13.30 e 14.00-17.00 
 

Сімейна консультація Bravetta – Via della Consolata 

52- tel 0656486536 четвер 08.30–13.30 

Сімейна консультація Massimina – Via F. Belfanti 76° 

– tel 0656486642 п’ятниця 08.30–13.30 

 

 

 

АМБУЛАТОРІЇ ТА ПОЛІАМБУЛАТОРІЇ  

Casa della salute di Ostia, in via Lungomare Toscanelli 

n.230 Ostia – телефон 0656481 

Casa della Salute via Aurelia 30.600 Palidoro 00050 

Fiumicino телефон 0656484351 

Casa Salute Via Coni Zugna, 173 00054 Fiumicino 

телефон 0656484527-4511 

 

 

 


