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  مجموعة المصطاحات
ة   ): SSNنظام الرعاية الصحية الوطني اإليطالي ( دم ق م ھي شبكة وطنية من الخدمات الصحية ال

مخفض او ما يسمى دفع مبلغ مجانية او مقابل ھذه الخدمات أن تكون لألشخاص المسجلين، يمكن 
   التيكت.

ي.   ): ASL(   السلطة الصحية المحلية ھي الجھة التي تدير الخدمات الصحية على المستوى المحل
وان بحسب اإلقامة الفعلية (في المنطقة التي تقيم بھا او منطقة السلطة الصحية المحلية راجع  ن ع ال

اتمن اجل الحصول على ا)  األقامة المبين على تصريح ة ب لمعلوم الزم خدمات ال ل وال سجي ت ال
 المحلية.

بعض خدمات التي يقوم بدفعھا االقتصادية وھي المساھمة :  قسيمة الدفع او التيكت ن ل ي المواطن
من خالل يتم دفع ھذه التيكت ھذه الخدمة. لية لجزء من التكلفة الكتغطي فقط  الصحة العامة، والتي

ة او اجراء زيارة القيام بالالمستشفى حيث يمكنك الى شباك العيادات او طبيب التقديم وصفة  الطبي
   الالزمة. صوالفح

  مجموعة المصطاحات
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 المعلومات العامة 
ىبتعترف القوانين اإليطالية  ع، حت واق وأن  الصحة كحق أساسي لكل شخص. في ال

ا فأنه بطرق مختلفة، كانت  ي ال ط حصول يحق لجميع الناس في إي ة ال اي رع ى ال عل
 .والعالج

  
 (persone alla pari): الطالب واألشخاص الذين يعملون في المنازل مقابل األكل والسكن تحذير

ة  الث ل عن ث ق دة ت م بأمكانھم ان يطلبوا التسجيل الطوعي حتى وأن كانت مدة األقامة في إيطاليا ل
 أشھر.

 
ى  حصول عل إذا كان دخولك ألول مرة في إيطاليا، فعليك تقديم الطلب من اجل ال
اق  ف تصريح اإلقامة لمدة تزيد على سنة واحدة، وسوف تحتاج إلى توقيع ما يسمى ات
مر  االندماج مع الدولة. ھذه االتفاقية والتي تدار من قبل شباك الھجرة الموحد، ويست

 لمدة عامين ويعمل بنظام النقاط 
 

ة سوف  ل ائ ع يب ال طب ارك ل ي ت من خالل التسجيل لدى النظام الصحي الوطني واخ
ة  ب، بصف ي ت ك ذا ال واردة في ھ يمكنك من الحصول على اربع نقاط. المعلومات ال

 عامة، صالحة في جميع أنحاء األراضي اإليطالية.
كل  21ولكن انطالقا من الواقع ان إيطاليا مقسمة الى  ة ل ي إقليم، وأن السلطات المحل

رات في بعض  ي غ ت اك بعض ال إقليم ھي المسؤولة عن الخدمات الصحية. لذلك فأنه قد يكون ھن
األمور في بعض اإلقاليم، لھذا السبب قد يحدث أن ما ھو صحيح في منطقة معينة قد ال يتطابق مع 

ق  2012األمور في إقليم آخر. ولھذا فقد تم في عام  ي طب ت ة ل ي ھ وجي ت ادئ ال ب م اق "ال ف ع ات ي وق ت
ة  ي طال م اإلي ي ال ل األق ب ان األجانب من ق سك ل ة ل ة الصحي اي رع التشريعات الصحيحه بشأن ال
ى  ذي يسعى إل اق ال ف كن االت دا ل والمحافظات التي تتمتع في الحكم الذاتي." ھذا ليس قانونا جدي

 التغلب على االختالفات اإلقليمية في الحصول على الرعاية الصحية من قبل السكان األجانب.

ة أشھر، فسوف  الث رة أطول من ث من المھم أن تعرف أنه إذا كانت مدة إقامتك في إيطاليا لفت
ة  ة الصحي اي رع ام ال ظ تحتاج لتأمين صحي، ويمكن توفير ھذا التأمين من خالل التسجيل في ن

 ). (SSNالوطني اإليطالي
طوعي (مجانا) أو إلزاميا وحسب سبب إقامتك، فأن التسجيل لدى النظام الصحي الوطني قد يكون 

 (كبديل لسياسة التأمين الخاصة، مع دفع مبلغ سنوي). 
ة أشھر إذا كانت مدة إقامتك في إيطاليا  الث ارة، لفترة أقصر من ث ة، زي احي ي رة س أشي ل ت ث (م
ظام تأشيرة لتلقي العالج الطبي واألعمال التجارية، الخ...) او  فليس لك الحق في التسجيل لدى الن

د  ع ة ب ي الصحي الوطني ال أجباريا وال طوعيا، ومع ذلك، يمكنك الوصول إلى كافة الخدمات الطب
 . دفع التكلفة الكاملة للعالج

  المعلومات العامة
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 118الرقم 
كخدمة عامة مجانية للرعاية الصحية في حاالت الطوارئ فعال على  118يعد الرقم 
قط في حاالت  24مدار الـ  م ف ساعة في جميع أنحاء البالد. يجب استعمال ھذا الرق

الطوارئ التي تتطلب مساعدة طبية فورية. ويقوم العاملين على ھذه الخدمة وبحسب 
عالج. ان  ل اسب ل ن م طبي ال خطورة الحاله بأرسال سيارة األسعاف لنقل المريض الى المرفق ال

 ال يحل مكان عمل طبيب العائلة او خدمة الرعاية الطبية المتواصلة.  118نشاط وخدمة الرقم 
 تذكر ان تقوم بما يلي:  118عند االتصال بالرقم 

االجابة بھدوء باللغة اإليطالية على اسئلة والبقاء على الخط الى حين األنتھاء من المكالمة 
 ترك رقم ھاتفك 
 شرح وتوضيح ما حدث وتحديد عنوان المكان إلرسال اإلسعافات 

 
 

 اإلسعافات األولية
نك  في حالة وجود طوارئ طبية (حادث أو إصابة، او وجود خطرا على الحياة) يمك
مكن  ة. ي ي ات األول اف قي اإلسع ل ت الذھاب إلى غرفة الطوارئ في أقرب مستشفى ل

 . 118الوصول الى قسم الطوارئ بشكل مستقل أو من خالل خدمة 
ى خطورة  ادا عل م ت ال يتم تلقي العالج في قسم الطوارئ حسب الوصول، ولكن اع
الحاله والتي يقيمھا العاملين عند الدخول. وبالفعل يقوم العاملين على مدخل الطوارئ بإعطاء كل 
ه  وري ف ساعده ال م شخص كود ذات لون معين يدل على خطورة واستعجالية الحاله حتى تضمن ال

 للحاالت الخطره. 
 

ع  ي جم ظار. ل ت ا األن ھ ن ك م ي تي ال ت يجب األتصال مع غرفة الطوارئ فقط للحاالت المستعجله ال
وصول  االحتياجات األخرى، المھمة ولكن ليست ملحة، يجب عليك الرجوع الى طبيب األسرة وال

 إلى الزيارات التخصصيه والتي تمر عبر وصف طبيب العائلة. 
رمز األبيض.  تذكر أنه إذا ذھبت إلى غرفة الطوارئ ألسباب غير عاجلة، سوف يتم اعطائك ال
ان  ر من األحي ي ث حرجه وفي ك حاالت ال ع ال ي ھذا يعني أنك سوف تنتظر حتى األنتھاء من جم

 سيترتب عليك دفع التيكت.

صحية الوطنية 
 الخدمات ال
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 الدخول الى المستشفى
حاالت  طوارئ في ال يب ال بامكان كل من طبيب العائلة، او أي مختص اخر أو طب

 الطبية الطارئه ان يقرروا ان وضعك الصحي يتطلب الدخول الى المستشفى. 
ن  ي ل ام ع الدخول مجاني، لذلك ليس عليك دفع اي مبلغ من المال أو اشياء اخرى إلى ال

 في المستشفى. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ا  رھ ر وغي خدي سوف يقوم الطاقم الطبي بأبالغكم بجميع المخاطر المرتبطة بالعملية الجراحة والت
 من اإلجراءات والبدائل الممكنة للعالج. 

 قبل الجراحة، سوف يطلب منك الموافقة الخطية المسبقة ألجراء العملية. 
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صحية الوطني 
 التسجيل لدى نظام الرعاية ال

 التسجيل األجباري لدى نظام الرعاية الصحية 
 الوطني اإليطالي 

 
 يحق للفئات المقيمة التالية التسجيل األجباري لدى النظام الصحي الوطني:

 (على ضمانات صاحب العمل) العمل الحر (بدون ان يكون ھناك رب العمل)، من الباطن
 واصحاب األعمال الموسمية 

 تي ة ال ام ع المسجلين على قائمة األنتظار في مراكز العمل على قوائم التوظيف (الھيئة ال
 تدير العرض والطلب على العمل) 

  في انتظار تسوية عقد العمل او الخروج من العمل الغير قانوني 
 ر ث دون عن أك زي جمع شمل األسرة واألسباب العائلية ( باستثناء اآلباء واألمھات الذين ي

 )  2008نونبر  5عاما والذين دخلوا الى ايطاليا بعد  65من 
طلب الحماية الدولية واللجوء السياسي 
 ى م إل ي ل ات من اق الف القاصرين بغض النظر عن حيازة تصريح إقامة (مع بعض االخت

 أخر) 
 الرعاية الطبية للنساء خالل فترة الحمل ولمدة ستة أشھر اخرى بعد الوالدة 
 ح ى تصري القيام بأحدى النشطات العملية القانونية، وبغض النظر عن سبب الحصول عل

 اإلقامة.
 

ن، سواء من  ي ي ال ط ن االي ي التسجيل إلزامي ومجاني وسوف يعطيك نفس حقوق وواجبات المواطن
خدمات  يف ال ال ك ع ت حيث الخدمات الطبية التي يمكنك الوصول إليھا او من ناحية دف

 الصحية او ما يسمى بالتيكت. 
 
 

 من الممكن أيضا تسجيل المعالين من العائلة والذين يقيمون بطريقة قانونية.

ل  سجي ت حق في ال ني ال عطي إذا ما حصلت على تصريح إقامة الذي من شأنه أن ي
 ؟ (ASL)اإلجباري، ما ھي الوثائق التي يجب تقديمھا الى السلطات الصحية المحلية 

ل  ب ة من ق وب مطل ق ال لمعظم أسباب اإلقامة مثل (العمل، أسباب عائلية، الخ) الوثائ
 السلطات الصحية المحلية من اجل التسجيل اإللزامي ھي:

  تصريح إقامة أو قسيمة التقديم او التجديد 
 وثيقة شخصية 
 الرقم الضريبي 
 الوثائق التي تثبت اإلقامة أو تصريح بخصوص مكان اإلقامة الفعلية 

 التسجيل األجباري لدى نظام الرعاية الصحية الوطني اإليطالي 
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حق  عند تقديمي طلب الحصول على اول تصريح إقامة ألحد األسباب التي تعطي ال
ة ان اسجل  ام ح اإلق في التسجيل اإللزامي، ھل بإمكاني خالل انتظار تجھيز تصري

 في النظام الصحي الوطني؟
مؤسسة  ل في ال سجي ت األجابة نعم، وسوف تحتاج إضافة الى الوثائق الضرورية لل
ل  ث ة (م ام ح األق الصحية الوطنية كذلك الوثائق التي تثبت انك تقدمت بطلب الحصول على تصري

 القسيمة الخاصة بالتصريح، وشھادة عدم الممانعه الصادرة عن الشباك الموحد للھجرة). 

تصريح اإلقامة الذي احمله ال يعطيني الحق في التسجيل اإللزامي، ولكن إذا التحقت 
ة  ة الصحي خدم ظام ال بعمل قانوني في إيطاليا ھل سأكون قادرا على التسجيل في ن

 الوطني؟ 
ل  سجي ت األجابة نعم، كل األشخاص الذين لديھم عقد عمل قانوني ومنتظم يحق لھم ال
تي  ق ال اإللزامي، وسوف تحتاج إضافة إلى الوثائق المطلوبة في الحاالت أخرى، كذلك تلك الوثائ

 تثبت عملك (مثل عقد العمل، التسجيل الضريبي، الخ).

 التسجيل األجباري لدى نظام الرعاية الصحية الوطني اإليطالي 
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صحية الوطنية 

 الخدمات ال
 التطعيمات 

ع  ن م ة ل ي ال ع ر ف ان اللقاحات تساعد على حماية صحة طفلك والتي تعد الوسيلة األكث
ة  اري ب مات اإلج ي طع ت اك بعض ال ن األمراض المعدية ومضاعفاتھا. في إيطاليا، ھ

د  ب بعض اآلخر B(الدفتيريا والكزاز وشلل األطفال والتھاب الك ن أن ال )، في حي
ى  حصول عل ل خاص بك ل ال ال اختياري ولكن يوصى به. ومن المحبذ التشاور مع طبيب االطف

 .المعلومات والتوجيه الالزم. تتم عملية التطعيم لدى مراكز األسرة أو المؤسسة الصحية المحلية
 

  
 األدوية

 يتم توفير األدوية الموصوفة من قبل طبيب العائلة أو طبيب األطفال من الصيدليات. 
بعض األدوية تنتمي إلى فئة " األدوية المنقذة للحياة " وتكون مجانية، أوتتضمن دفع 
مكن ان  ا ي م التيكت يحددھا كل اقليم على حده؛ ھناك بعض األدوية تدفع بالكامل. ك

امل ”farmaci da banco“ تجد في الصيدليات ما يسمى بـ  ك ال ا ب ھ ن م ع ث دف التي يمكنك شراؤھا ب
 وبدون وصفة طبية. 

ة تعرض  ي دل عطل: كل صي في كل حي ھناك دائما الصيدلية المناوبة المفتوحة في الليل وأيام ال
 جدول يبين الصيدليات المناوبة في المناطق األخرى. 

 
 الزيارات المتخصصة، االختبارات المعملية

يب  طب ة ال م وصف دي ق ى ت اج إل حت ة سوف ت خارجي ادات ال ي ع لحجز الخدمات المتخصصة وال
ة  اإلضاف ال، ب والمتعارف عليھا "بالوصفة الحمراء" المعبأه من قبل طبيب العائلة أو طبيب األطف
الى البطاقة الصحية وتقديمھا الى شباك الخدمات في المستشفى او في العيادات الخارجية. بدال من 

وحد م ه   (CUP)ذلك، يمكنك االتصال بمكتب الحجز ال وصف ال خاصة ب ات ال ان ي ب م ال ھ واعطائ
 وبالبطاقة الصحية. 

 لكل زياره تخصصيه يجب عليك دفع التيكت، إال اذا كنت من ضمن الحاالت التي تتمتع باإلعفاء.

امج  رن ة ب ع اب ت مكن م م من ال إذا كان طفلك قد بدأ بالفعل سلسلة من التطعيمات في بلد األصل ف
م  ي طع ت ادة ال التطعيم في إيطاليا في عيادات األسرة التابع للمنطقه. من المھم أن تحضر معك شھ

 التي تمت بالفعل.  

 تذكر ان تحافظ على موعدك! 
ساعة من الموعد  48في حالة حصول عائق مھم يستدعي الغاء الحجز تذكر القيام بذلك قبل 

 المحدد. 
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 اإلرشاد األسري 
ن  ي ق راھ م ال وال تقدم العيادة الخدمات الطبية المجانية، والموجھه الى النساء واألطف
ارات  زي مركز إلجراء ال واصل مع ال ت نك ال ك م ام. ي واألزواج واألسره بشكل ع
ة  اي رع ل، وال واألختبارات النسائية، الوقاية من السرطان، والصحة الجنسية، والحم
مشورة  م ال بعد الوالدة، والرضاعة الطبيعية، واإلجھاض الطوعي، والخصوبة / العقم، كذلك تقدي
احات  ق ل ة ال ك خدم ذل حول كيفية القيام بعملية الوالدة دون الكشف عن البيانات الشخصية. تقدم ك
ظروف  ال في ال ساء واألطف ن ن وال ي لألطفال وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي لألسر والمراھق

 الصعبه
 

 
 حماية األمومة   

وجه  ت لجميع النساء المقيمات في ايطاليا حق حماية األمومة. إذا كنت حامال يمكنك ال
ن  الى طبيب العائلة أو أقرب عيادة مختصة باألسرة. يمكنك االستفادة من برنامج معي
من المساعدة التي ترافقك في فترة الحمل وحتى الشھور األولى من عمر الطفل. من 

 خالل انشطة مثل: 
ة،  .1 الزم الرعاية أثناء الحمل: فحوصات طبية، اجراء صور األشعه واجراء األختبارات ال

ساء  ن ل ة ل ي ون ان ق مشورة ال والدة وال ل ة ل ري حضي باإلضافة الى امكانية عقد الدورات الت
  العامالت.

رضاعة  .2 دريب ودعم ال ت والدة، وال المساعدة خالل الوالدة: المساعدة أثناء المخاض وال
  الطبيعية والرعاية األولية لألطفال حديثي الوالدة.

  المساعدة بعد الوالدة: وبخاصة الزيارات والفحوصات ما بعد الوالدة. .3

 ھل يمكن الوصول إلى مركز العناية باألسرة بكل حرية ودون وصفة طبية. 
اك  ن خدمات العيادات في المركز مجانية، باستثناء بعض الخدمات المتخصصة التي سوف تكون ھ

 حاجة لدفع التيكت

 األجھاض الطوعي للحمل 
ررت  ا ق ا. إذا م وم ن ي ي ا خالل اول تسع ينص القانون االيطالي على إمكانية إنھاء الحمل طوع
م  ي ي ق مكن ت م اللجوء الى األجھاض الطوعي للحمل، يجب عليك التواصل مع المركز حيث من ال
ك  د ذل ع م ب ت ي ة. وس الزم ادة ال جميع االحتماالت األخرى، وسيقوم الطبيب النسائي بإصدار الشھ

 وضعك على اتصال مع األقسام المختصة في المستشفيات لتنفيذ العملية. 

 الخدمات الصحية الوطنية 
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صحية الوطني 
 التسجيل لدى نظام الرعاية ال

 التسجيل الطوعي في نظام الرعاية الصحية 
 الوطني اإليطالي 

 
ى  يك إل ل ع ر، ف إذا كنت ال تملك الحق في التسجيل األلزامي ومقيم في ايطاليا ألكثر من ثالثة اشھ
إخراج وثيقة تأمين من القطاع الخاص ضد مخاطر المرض واالصابة (التي غالبا ما تنطوي على 
دفع اجور الرعاية الصحية واستردادھا من قبل التأمين الحقا) أو بأمكانك القيام بالتسجيل الطوعي 
حاق  ت م االل ھ حق ل ن ي ذي ألشخاص ال في النظام الصحي الوطني مقابل الدفع. الفئات الرئيسية ل

 الطوعي ھم:
 أكل م مسكن وال م ال ھ الطالب واألشخاص الذين يتم استقبالھم من قبل العائالت واعطائ

ل  (persone alla pari) مقابل تقديم بعض الخدمات المنزلية رات أق ت ف (حتى ولو كانت ل
 من ثالثة أشھر)؛ 

 ؛ 2008نونبر  5عاما (دخلوا الى إيطاليا بعد  65الوالدين الملتحقين الذين فاقوا الـ( 
 ح بشكل عام، األشخاص األخرين والذين ال يحق لھم التسجيل اإللزامي وبحوزتھم تصري

 إقامة ألكثر من ثالثة أشھر. 
 

دره  وي ق غ سن ل د  387،34للحصول على التسجيل الطوعي سوف تحتاج إلى دفع مب ورو. عن ي
م  القيام بالتسجيل، سيكون لديك نفس حقوق وواجبات المواطنين اإليطالين واألجانب الذين بحوزتھ

 التسجيل األلزامي. 
 
 

 ومن الممكن ان يشمل كذلك المعالين في ھذا التسجيل.
 
 
 

 persone alla)الطالب واألشخاص الذين يعملون في المنازل مقابل األكل والسكن 
 (pari  طالب و 149،77عليھم دفع مبلغ مخفض لرسوم التسجيل ل  219،49يورو ل

 يورو لألشخاص الذين على قدم المساواة ). 
طالب  ك ال ا في ذل ومن الممكن تفعيل االشتراك الى بقية افراد األسرة المعالين، بم

ه  غ ال ب ة وال ل ام رسوم ك ع ال  387،34واألشخاص ذات الوضعيه على قدم المساواة من خالل دف
 يورو). 

 
طوعي  ل ال بغض النظر عن تاريخ التسجيل وانتھاء تاريخ تصريح األقامة، فأن صالحية التسجي

 دجنبر من كل عام.  31تبقى سارية المفعول حتى 
 
 

 التسجيل الطوعي في نظام الرعاية الصحية الوطني اإليطالي 
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 ما ھي الوثائق التي تطلب من اجل التسجيل الطوعي لدى السلطات الصحية المحلية ؟  

 المستندات المطلوبة ھي: 
 

  تصريح إقامة أو وصل طلب األصدار او التجديد؛ 
 وثيقة شخصية؛ 
 الرقم الضريبي؛ 
 وثائق تثبت اإلقامة أو تصريح عن مكان السكن الفعلي؛ 
 ع دف قسيمة اإليداع الخاصة بالمبلغ الذي تم ايداعه من اجل التسجيل ( عن كيفية وطريقة ال

 تطلب اإليضاحات من السلطات الصحية المحلية الخاصة بالمنطقة).

 سأدخل إلى إيطاليا بتأشيرة دراسة. ھل املك الحق في الرعاية الصحية؟ 
ي، حتى  وطن األجابة نعم، يمكنك تقديم طلب للتسجيل الطوعي مع النظام الصحي ال
ة  ي ال ولو كانت مدة األقامة في إيطاليا لمدة تقل عن ثالثة أشھر. يجب تقديم الوثائق الت

  ASL:الى المؤسسة الصحية المحلية 
 ح في م تصري دي ق د، أو ت تصريح إقامة أو وصل تقديم الطلب لتصريح األقامة او التجدي

 األقامة لمدة تقل عن ثالثة شھور؛ 
وثيقة شخصية؛ 
 الرقم الضريبي؛ 
  وثائق تثبت اإلقامة أو تصريح عن مكان السكن الفعلي؛ 
) ه غ ال ب ل وال سجي ت ورو او  149،77وصل مدفوعات لمبلغ رسوم ال ورو  387،34ي ي

 لتسجيل األشخاص المعالين). 
 

ه  حق ل ذي ي راد األسرة ال ل أحد أف ب تذكر أنه إذا كنت تقوم بعمل قانوني او كنت مشمول من ق
 التسجيل اإللزامي مع النظام الصحي الوطني، فأنه يحق لك التسجيل دون دفع اي مبلغ.

إذا كنت قد تقدمت بطلب التسجيل في شھر مارس من ھذا العام، ھل ھذا سيكون 
 ساري المفعول حتى شھر مارس من العام المقبل؟ 

 دجنبر من كل عام. 31الجواب ال، ينتھي التسجيل الطوعي دائما في 

 التسجيل الطوعي في نظام الرعاية الصحية الوطني اإليطالي 
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صحية الوطنية 

 الخدمات ال
 الخدمات الصحية الوطنية 

 

 طبيب العائلة وطبيب األطفال
ظام  ن يعتبر طبيب العائلة وطبيب األطفال كمدخل الى جميع الخدمات المقدمة من ال

 الصحي الوطني، وتقدم الخدمات التاليه مجانا:
 

 الزيارات في العيادات الطبية 
 األدوية والوصفات الطبية، وطلبات الزيارات التخصصيه والتحاليل بواسطة الوصفه من

 قبل طبيب العائلة او ما يسمى "الوصفة الحمراء" 
 .تقديم المشوره للدخول المستشفى 
 شھادات العودة إلى المدرسة بعد الفترة المرضيه 
 شھادات عدم الممانعه لممارسة األنشطة الرياضية في المدرسة 
 شھادات طبية للموظفين 
 ى ذھب ال ه أن ي زيارات طبية الى المنزل إذا كانت الحالة الصحية للمريض ال تسمح ل

 الطبيب 
 

 يمكنك تغيير اختيار طبيب العائلة أو طبيب األطفال في أي وقت. 
 

 خدمة استمرارية الرعاية
ة 20:00ھذه الخدمة المجانية نشطة في الليل (عادة من الساعه  اي غ اءا ول  8:00مس

ق  تي تسب ام ال ة) وفي األي ي وطن اد ال ي صباحا)، أيام العطل الرسمية (األحد واألع
اده  ع العطل، عندما يكون طبيب العائلة أو طبيب األطفال غير متوفر، وتكون في ال

 للمشاكل الصحية التي ال تسمح االنتظار حتى تفتح عيادة الطبيب. 
 الخدمة يمكن الوصول إليھا عن طريق الھاتف، والتحدث مع طبيب حول األمور التالية: 

تقديم المشورة الھاتفيه  
إذا أمكن، الزيارة في العيادة أو في المنزل  
وصف بعض األدوية   
إصدار شھادات طبية في حاالت الضرورة واقتراح العالج في المستشفيات   

من خالل التسجيل في الخدمة الصحية الوطنية (اإللزامية أو الطوعية) يمكنك الوصول إلى 
 الخدمات التالية مجانا أومن خالل دفع المبلغ او ما يسمى التيكت. 

 انتباه 
ه، يجب  ي ل يختلف رقم الھاتف المتعلق بخدمة استمرارية الرعاية من مدينة إلى اخرى. للتعرف ع

 األستفسار لدى المؤسسة الصحية المحلية التابعة لمنطقتك.

 الخدمات الصحية الوطنية 
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 اإلعفاء من دفع مستحقات العالج او (التيكت)
تي  كت، وال ي ت ا يسمى ال من اجل الحصول على الخدمات التخصصية يجب دفع م
ة، في  ذ األداري واف ن يجب أن تدفع قبل البدء بتلقي العالج على احدى الشبابيك او ال

 نفس المستشفى المنوي تلقي العالج به. 
ا يسمى  في بعض الحاالت، يمكن الحصول على الخدمات الصحية مجانا دون دفع التيكت وھو م
(إعفاء). من الممكن الحصول على ھذا اإلعفاء من الرسوم اذا كان دخلك المادي يدخل من ضمن 

 احدى ھذه الفئات: 
 جاوز  65سنوات أو أكثر من  6أقل من ت ق ال ي ام الساب ع ان دخل األسرة من ال إذا ك

 يورو؛ 36.151,98
المتقاعدين او المحالين على المعاشات االجتماعية والمعالين؛ 
 60العاطلين عن العمل أو المتقاعدين الذين يتقاضون الحد األدنى من المعاش وأكبر من 

 عاما (والمعالين) إذا كان دخل األسرة الكلي في العام السابق ال تتجاوز. 
 

دخل من اجل  11.362,05يورو أو  8.263,31  ل حد األقصى ل زوج. ال يورو في حالة وجود ال
 يورو عن كل ولد معال.  516.46الحصول على اإلعفاء تصل الى 

ة أو خاصة  ن زم اني من امراض م باإلضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على اإلعفاء إذا كنت تع
 ، أو إذا كنت حامل لحالة إعاقة.ASLموثقه من قبل المؤسسة الصحية المحلية 

 
ة  ي ل ح إذا كنت تعتقد انك من ضمن من ينطبق عليھم اإلعفاء، فعليك بمراجعة المؤسسة الصحية الم

 الخاصة بمنطقتك.
 

 ھناك بعض الخدمات التي يقدمھا النظام الصحي الوطني تكون دائما مجانية ولجميع المسجلين: 
 ل ث ة، م ي طب ه ال الرعايه الصحية من المستوى األول، والتي ال تتطلب الحجز وال الوصف

ن  ي ن دم م ل ة ل اي رع م األسرة، وخدمات ال ظي ن طبيب العائلة، طبيب األطفال، وعيادات ت
  واألمراض العقلية؛

الخدمات المستعجله لدى قسم اإلسعافات األولية؛  
بعض الخدمات المتخصصة التي تقدم قبل أو أثناء الحمل؛   
.الخدمات المتخصصة المتعلقة باألجھاض الطوعي للحمل  
 م ت تي ت خدمات الكشف المبكر عن أنواع معينة من السرطان: مثل تلك المتعلقة بالثدي وال

ق  69و  45مرة كل سنتين للنساء ما بين  ة بسرطان عن ق ل ع ت م سنة. كذلك الفحوصات ال
ن  ي ك  65و  25الرحم لدى السيدات والتي تتم كل ثالث سنوات للنساء ب ذل وات؛ وك سن

  واكبر؛ 45تنظير القولون مرة كل خمس سنوات لجميع األشخاص من عمر 
توفير حمالت الوقاية التي تنفذ في إطار الوقاية الجماعي؛  
الخدمات المتعلقة بالتبرع بالدم واألعضاء أو األنسجة األخرى؛  
اختبار لفيروس نقص المناعة المكتسبه؛   
.الخدمات للمحتجزين والمعتقلين  

  اإلعفاء من دفع مستحقات العالج او ( التيكت)

 

صحية الوطني 
 التسجيل لدى نظام الرعاية ال

 كيف تتم عملية التسجيل 
 
 

زامي أو  ل اإلل سجي ت م ال ھ حق ل عندما تدخل الى إيطاليا، إذا كنت من ضمن من ي
 الطوعي في النظام الصحي الوطني، سوف تحتاج إلى اتباع ھذا الخطوات:

 الخاصة بك لتقديم الوثائق الالزمة.ASL اذھب إلى المؤسسة الصحية المحلية 

اء  14قم باختيار طبيب العائلة و طبيب األطفال ألطفالك لغاية سن  عام من قائمة األطب
 التي ستعطى لك.

 في وقت التسجيل، ستحصل على بطاقة صحية ورقية والتي يجب ان تحافظ عليھا. 

ة  اب ث م ذه ب كون ھ ة: وست بعد التسجيل، سوف تصلك الى عنوان البيت البطاقة الصحي
 الدخول والحصول على خدمات النظام الصحي الوطني.

ة: ومن اجل  ام التسجيل في النظام الصحي الوطني له نفس تاريخ انتھاء تصريح اإلق
 تجديد ذلك، سوف تحتاج إلى تقديم وثائق تثبت انك قمت بتجديد تصريح اإلقامة. 

1 
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 اإلعفاء من دفع مستحقات العالج او (التيكت)
تي  كت، وال ي ت ا يسمى ال من اجل الحصول على الخدمات التخصصية يجب دفع م
ة، في  ذ األداري واف ن يجب أن تدفع قبل البدء بتلقي العالج على احدى الشبابيك او ال

 نفس المستشفى المنوي تلقي العالج به. 
ا يسمى  في بعض الحاالت، يمكن الحصول على الخدمات الصحية مجانا دون دفع التيكت وھو م
(إعفاء). من الممكن الحصول على ھذا اإلعفاء من الرسوم اذا كان دخلك المادي يدخل من ضمن 

 احدى ھذه الفئات: 
 جاوز  65سنوات أو أكثر من  6أقل من ت ق ال ي ام الساب ع ان دخل األسرة من ال إذا ك

 يورو؛ 36.151,98
المتقاعدين او المحالين على المعاشات االجتماعية والمعالين؛ 
 60العاطلين عن العمل أو المتقاعدين الذين يتقاضون الحد األدنى من المعاش وأكبر من 

 عاما (والمعالين) إذا كان دخل األسرة الكلي في العام السابق ال تتجاوز. 
 

دخل من اجل  11.362,05يورو أو  8.263,31  ل حد األقصى ل زوج. ال يورو في حالة وجود ال
 يورو عن كل ولد معال.  516.46الحصول على اإلعفاء تصل الى 

ة أو خاصة  ن زم اني من امراض م باإلضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على اإلعفاء إذا كنت تع
 ، أو إذا كنت حامل لحالة إعاقة.ASLموثقه من قبل المؤسسة الصحية المحلية 

 
ة  ي ل ح إذا كنت تعتقد انك من ضمن من ينطبق عليھم اإلعفاء، فعليك بمراجعة المؤسسة الصحية الم

 الخاصة بمنطقتك.
 

 ھناك بعض الخدمات التي يقدمھا النظام الصحي الوطني تكون دائما مجانية ولجميع المسجلين: 
 ل ث ة، م ي طب ه ال الرعايه الصحية من المستوى األول، والتي ال تتطلب الحجز وال الوصف

ن  ي ن دم م ل ة ل اي رع م األسرة، وخدمات ال ظي ن طبيب العائلة، طبيب األطفال، وعيادات ت
  واألمراض العقلية؛

الخدمات المستعجله لدى قسم اإلسعافات األولية؛  
بعض الخدمات المتخصصة التي تقدم قبل أو أثناء الحمل؛   
.الخدمات المتخصصة المتعلقة باألجھاض الطوعي للحمل  
 م ت تي ت خدمات الكشف المبكر عن أنواع معينة من السرطان: مثل تلك المتعلقة بالثدي وال

ق  69و  45مرة كل سنتين للنساء ما بين  ة بسرطان عن ق ل ع ت م سنة. كذلك الفحوصات ال
ن  ي ك  65و  25الرحم لدى السيدات والتي تتم كل ثالث سنوات للنساء ب ذل وات؛ وك سن

  واكبر؛ 45تنظير القولون مرة كل خمس سنوات لجميع األشخاص من عمر 
توفير حمالت الوقاية التي تنفذ في إطار الوقاية الجماعي؛  
الخدمات المتعلقة بالتبرع بالدم واألعضاء أو األنسجة األخرى؛  
اختبار لفيروس نقص المناعة المكتسبه؛   
.الخدمات للمحتجزين والمعتقلين  

  اإلعفاء من دفع مستحقات العالج او ( التيكت)

 

صحية الوطني 
 التسجيل لدى نظام الرعاية ال
 كيف تتم عملية التسجيل 

 
 

زامي أو  ل اإلل سجي ت م ال ھ حق ل عندما تدخل الى إيطاليا، إذا كنت من ضمن من ي
 الطوعي في النظام الصحي الوطني، سوف تحتاج إلى اتباع ھذا الخطوات:

 الخاصة بك لتقديم الوثائق الالزمة.ASL اذھب إلى المؤسسة الصحية المحلية 

اء  14قم باختيار طبيب العائلة و طبيب األطفال ألطفالك لغاية سن  عام من قائمة األطب
 التي ستعطى لك.

 في وقت التسجيل، ستحصل على بطاقة صحية ورقية والتي يجب ان تحافظ عليھا. 

ة  اب ث م ذه ب كون ھ ة: وست بعد التسجيل، سوف تصلك الى عنوان البيت البطاقة الصحي
 الدخول والحصول على خدمات النظام الصحي الوطني.

ة: ومن اجل  ام التسجيل في النظام الصحي الوطني له نفس تاريخ انتھاء تصريح اإلق
 تجديد ذلك، سوف تحتاج إلى تقديم وثائق تثبت انك قمت بتجديد تصريح اإلقامة. 
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 ما ھي الوثائق التي تطلب من اجل التسجيل الطوعي لدى السلطات الصحية المحلية ؟  

 المستندات المطلوبة ھي: 
 

  تصريح إقامة أو وصل طلب األصدار او التجديد؛ 
 وثيقة شخصية؛ 
 الرقم الضريبي؛ 
 وثائق تثبت اإلقامة أو تصريح عن مكان السكن الفعلي؛ 
 ع دف قسيمة اإليداع الخاصة بالمبلغ الذي تم ايداعه من اجل التسجيل ( عن كيفية وطريقة ال

 تطلب اإليضاحات من السلطات الصحية المحلية الخاصة بالمنطقة).

 سأدخل إلى إيطاليا بتأشيرة دراسة. ھل املك الحق في الرعاية الصحية؟ 
ي، حتى  وطن األجابة نعم، يمكنك تقديم طلب للتسجيل الطوعي مع النظام الصحي ال
ة  ي ال ولو كانت مدة األقامة في إيطاليا لمدة تقل عن ثالثة أشھر. يجب تقديم الوثائق الت

  ASL:الى المؤسسة الصحية المحلية 
 ح في م تصري دي ق د، أو ت تصريح إقامة أو وصل تقديم الطلب لتصريح األقامة او التجدي

 األقامة لمدة تقل عن ثالثة شھور؛ 
وثيقة شخصية؛ 
 الرقم الضريبي؛ 
  وثائق تثبت اإلقامة أو تصريح عن مكان السكن الفعلي؛ 
) ه غ ال ب ل وال سجي ت ورو او  149،77وصل مدفوعات لمبلغ رسوم ال ورو  387،34ي ي

 لتسجيل األشخاص المعالين). 
 

ه  حق ل ذي ي راد األسرة ال ل أحد أف ب تذكر أنه إذا كنت تقوم بعمل قانوني او كنت مشمول من ق
 التسجيل اإللزامي مع النظام الصحي الوطني، فأنه يحق لك التسجيل دون دفع اي مبلغ.

إذا كنت قد تقدمت بطلب التسجيل في شھر مارس من ھذا العام، ھل ھذا سيكون 
 ساري المفعول حتى شھر مارس من العام المقبل؟ 

 دجنبر من كل عام. 31الجواب ال، ينتھي التسجيل الطوعي دائما في 

 التسجيل الطوعي في نظام الرعاية الصحية الوطني اإليطالي 
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صحية الوطنية 
 الخدمات ال

 الخدمات الصحية الوطنية 
 

 طبيب العائلة وطبيب األطفال
ظام  ن يعتبر طبيب العائلة وطبيب األطفال كمدخل الى جميع الخدمات المقدمة من ال

 الصحي الوطني، وتقدم الخدمات التاليه مجانا:
 

 الزيارات في العيادات الطبية 
 األدوية والوصفات الطبية، وطلبات الزيارات التخصصيه والتحاليل بواسطة الوصفه من

 قبل طبيب العائلة او ما يسمى "الوصفة الحمراء" 
 .تقديم المشوره للدخول المستشفى 
 شھادات العودة إلى المدرسة بعد الفترة المرضيه 
 شھادات عدم الممانعه لممارسة األنشطة الرياضية في المدرسة 
 شھادات طبية للموظفين 
 ى ذھب ال ه أن ي زيارات طبية الى المنزل إذا كانت الحالة الصحية للمريض ال تسمح ل

 الطبيب 
 

 يمكنك تغيير اختيار طبيب العائلة أو طبيب األطفال في أي وقت. 
 

 خدمة استمرارية الرعاية
ة 20:00ھذه الخدمة المجانية نشطة في الليل (عادة من الساعه  اي غ اءا ول  8:00مس

ق  تي تسب ام ال ة) وفي األي ي وطن اد ال ي صباحا)، أيام العطل الرسمية (األحد واألع
اده  ع العطل، عندما يكون طبيب العائلة أو طبيب األطفال غير متوفر، وتكون في ال

 للمشاكل الصحية التي ال تسمح االنتظار حتى تفتح عيادة الطبيب. 
 الخدمة يمكن الوصول إليھا عن طريق الھاتف، والتحدث مع طبيب حول األمور التالية: 

تقديم المشورة الھاتفيه  
إذا أمكن، الزيارة في العيادة أو في المنزل  
وصف بعض األدوية   
إصدار شھادات طبية في حاالت الضرورة واقتراح العالج في المستشفيات   

من خالل التسجيل في الخدمة الصحية الوطنية (اإللزامية أو الطوعية) يمكنك الوصول إلى 
 الخدمات التالية مجانا أومن خالل دفع المبلغ او ما يسمى التيكت. 

 انتباه 
ه، يجب  ي ل يختلف رقم الھاتف المتعلق بخدمة استمرارية الرعاية من مدينة إلى اخرى. للتعرف ع

 األستفسار لدى المؤسسة الصحية المحلية التابعة لمنطقتك.

 الخدمات الصحية الوطنية 
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 اإلرشاد األسري 
ن  ي ق راھ م ال وال تقدم العيادة الخدمات الطبية المجانية، والموجھه الى النساء واألطف
ارات  زي مركز إلجراء ال واصل مع ال ت نك ال ك م ام. ي واألزواج واألسره بشكل ع
ة  اي رع ل، وال واألختبارات النسائية، الوقاية من السرطان، والصحة الجنسية، والحم
مشورة  م ال بعد الوالدة، والرضاعة الطبيعية، واإلجھاض الطوعي، والخصوبة / العقم، كذلك تقدي
احات  ق ل ة ال ك خدم ذل حول كيفية القيام بعملية الوالدة دون الكشف عن البيانات الشخصية. تقدم ك
ظروف  ال في ال ساء واألطف ن ن وال ي لألطفال وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي لألسر والمراھق

 الصعبه
 

 
 حماية األمومة   

وجه  ت لجميع النساء المقيمات في ايطاليا حق حماية األمومة. إذا كنت حامال يمكنك ال
ن  الى طبيب العائلة أو أقرب عيادة مختصة باألسرة. يمكنك االستفادة من برنامج معي
من المساعدة التي ترافقك في فترة الحمل وحتى الشھور األولى من عمر الطفل. من 

 خالل انشطة مثل: 
ة،  .1 الزم الرعاية أثناء الحمل: فحوصات طبية، اجراء صور األشعه واجراء األختبارات ال

ساء  ن ل ة ل ي ون ان ق مشورة ال والدة وال ل ة ل ري حضي باإلضافة الى امكانية عقد الدورات الت
  العامالت.

رضاعة  .2 دريب ودعم ال ت والدة، وال المساعدة خالل الوالدة: المساعدة أثناء المخاض وال
  الطبيعية والرعاية األولية لألطفال حديثي الوالدة.

  المساعدة بعد الوالدة: وبخاصة الزيارات والفحوصات ما بعد الوالدة. .3

 ھل يمكن الوصول إلى مركز العناية باألسرة بكل حرية ودون وصفة طبية. 
اك  ن خدمات العيادات في المركز مجانية، باستثناء بعض الخدمات المتخصصة التي سوف تكون ھ

 حاجة لدفع التيكت

 األجھاض الطوعي للحمل 
ررت  ا ق ا. إذا م وم ن ي ي ا خالل اول تسع ينص القانون االيطالي على إمكانية إنھاء الحمل طوع
م  ي ي ق مكن ت م اللجوء الى األجھاض الطوعي للحمل، يجب عليك التواصل مع المركز حيث من ال
ك  د ذل ع م ب ت ي ة. وس الزم ادة ال جميع االحتماالت األخرى، وسيقوم الطبيب النسائي بإصدار الشھ

 وضعك على اتصال مع األقسام المختصة في المستشفيات لتنفيذ العملية. 

 الخدمات الصحية الوطنية 
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صحية الوطني 
 التسجيل لدى نظام الرعاية ال

 التسجيل الطوعي في نظام الرعاية الصحية 
 الوطني اإليطالي 

 
ى  يك إل ل ع ر، ف إذا كنت ال تملك الحق في التسجيل األلزامي ومقيم في ايطاليا ألكثر من ثالثة اشھ
إخراج وثيقة تأمين من القطاع الخاص ضد مخاطر المرض واالصابة (التي غالبا ما تنطوي على 
دفع اجور الرعاية الصحية واستردادھا من قبل التأمين الحقا) أو بأمكانك القيام بالتسجيل الطوعي 
حاق  ت م االل ھ حق ل ن ي ذي ألشخاص ال في النظام الصحي الوطني مقابل الدفع. الفئات الرئيسية ل

 الطوعي ھم:
 أكل م مسكن وال م ال ھ الطالب واألشخاص الذين يتم استقبالھم من قبل العائالت واعطائ

ل  (persone alla pari) مقابل تقديم بعض الخدمات المنزلية رات أق ت ف (حتى ولو كانت ل
 من ثالثة أشھر)؛ 

 ؛ 2008نونبر  5عاما (دخلوا الى إيطاليا بعد  65الوالدين الملتحقين الذين فاقوا الـ( 
 ح بشكل عام، األشخاص األخرين والذين ال يحق لھم التسجيل اإللزامي وبحوزتھم تصري

 إقامة ألكثر من ثالثة أشھر. 
 

دره  وي ق غ سن ل د  387،34للحصول على التسجيل الطوعي سوف تحتاج إلى دفع مب ورو. عن ي
م  القيام بالتسجيل، سيكون لديك نفس حقوق وواجبات المواطنين اإليطالين واألجانب الذين بحوزتھ

 التسجيل األلزامي. 
 
 

 ومن الممكن ان يشمل كذلك المعالين في ھذا التسجيل.
 
 
 

 persone alla)الطالب واألشخاص الذين يعملون في المنازل مقابل األكل والسكن 
 (pari  طالب و 149،77عليھم دفع مبلغ مخفض لرسوم التسجيل ل  219،49يورو ل

 يورو لألشخاص الذين على قدم المساواة ). 
طالب  ك ال ا في ذل ومن الممكن تفعيل االشتراك الى بقية افراد األسرة المعالين، بم

ه  غ ال ب ة وال ل ام رسوم ك ع ال  387،34واألشخاص ذات الوضعيه على قدم المساواة من خالل دف
 يورو). 

 
طوعي  ل ال بغض النظر عن تاريخ التسجيل وانتھاء تاريخ تصريح األقامة، فأن صالحية التسجي

 دجنبر من كل عام.  31تبقى سارية المفعول حتى 
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حق  عند تقديمي طلب الحصول على اول تصريح إقامة ألحد األسباب التي تعطي ال
ة ان اسجل  ام ح اإلق في التسجيل اإللزامي، ھل بإمكاني خالل انتظار تجھيز تصري

 في النظام الصحي الوطني؟
مؤسسة  ل في ال سجي ت األجابة نعم، وسوف تحتاج إضافة الى الوثائق الضرورية لل
ل  ث ة (م ام ح األق الصحية الوطنية كذلك الوثائق التي تثبت انك تقدمت بطلب الحصول على تصري

 القسيمة الخاصة بالتصريح، وشھادة عدم الممانعه الصادرة عن الشباك الموحد للھجرة). 

تصريح اإلقامة الذي احمله ال يعطيني الحق في التسجيل اإللزامي، ولكن إذا التحقت 
ة  ة الصحي خدم ظام ال بعمل قانوني في إيطاليا ھل سأكون قادرا على التسجيل في ن

 الوطني؟ 
ل  سجي ت األجابة نعم، كل األشخاص الذين لديھم عقد عمل قانوني ومنتظم يحق لھم ال
تي  ق ال اإللزامي، وسوف تحتاج إضافة إلى الوثائق المطلوبة في الحاالت أخرى، كذلك تلك الوثائ

 تثبت عملك (مثل عقد العمل، التسجيل الضريبي، الخ).

 التسجيل األجباري لدى نظام الرعاية الصحية الوطني اإليطالي 
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صحية الوطنية 
 الخدمات ال

 التطعيمات 
ع  ن م ة ل ي ال ع ر ف ان اللقاحات تساعد على حماية صحة طفلك والتي تعد الوسيلة األكث
ة  اري ب مات اإلج ي طع ت اك بعض ال ن األمراض المعدية ومضاعفاتھا. في إيطاليا، ھ

د  ب بعض اآلخر B(الدفتيريا والكزاز وشلل األطفال والتھاب الك ن أن ال )، في حي
ى  حصول عل ل خاص بك ل ال ال اختياري ولكن يوصى به. ومن المحبذ التشاور مع طبيب االطف

 .المعلومات والتوجيه الالزم. تتم عملية التطعيم لدى مراكز األسرة أو المؤسسة الصحية المحلية
 

  
 األدوية

 يتم توفير األدوية الموصوفة من قبل طبيب العائلة أو طبيب األطفال من الصيدليات. 
بعض األدوية تنتمي إلى فئة " األدوية المنقذة للحياة " وتكون مجانية، أوتتضمن دفع 
مكن ان  ا ي م التيكت يحددھا كل اقليم على حده؛ ھناك بعض األدوية تدفع بالكامل. ك

امل ”farmaci da banco“ تجد في الصيدليات ما يسمى بـ  ك ال ا ب ھ ن م ع ث دف التي يمكنك شراؤھا ب
 وبدون وصفة طبية. 

ة تعرض  ي دل عطل: كل صي في كل حي ھناك دائما الصيدلية المناوبة المفتوحة في الليل وأيام ال
 جدول يبين الصيدليات المناوبة في المناطق األخرى. 

 
 الزيارات المتخصصة، االختبارات المعملية

يب  طب ة ال م وصف دي ق ى ت اج إل حت ة سوف ت خارجي ادات ال ي ع لحجز الخدمات المتخصصة وال
ة  اإلضاف ال، ب والمتعارف عليھا "بالوصفة الحمراء" المعبأه من قبل طبيب العائلة أو طبيب األطف
الى البطاقة الصحية وتقديمھا الى شباك الخدمات في المستشفى او في العيادات الخارجية. بدال من 

وحد م ه   (CUP)ذلك، يمكنك االتصال بمكتب الحجز ال وصف ال خاصة ب ات ال ان ي ب م ال ھ واعطائ
 وبالبطاقة الصحية. 

 لكل زياره تخصصيه يجب عليك دفع التيكت، إال اذا كنت من ضمن الحاالت التي تتمتع باإلعفاء.

امج  رن ة ب ع اب ت مكن م م من ال إذا كان طفلك قد بدأ بالفعل سلسلة من التطعيمات في بلد األصل ف
م  ي طع ت ادة ال التطعيم في إيطاليا في عيادات األسرة التابع للمنطقه. من المھم أن تحضر معك شھ

 التي تمت بالفعل.  

 تذكر ان تحافظ على موعدك! 
ساعة من الموعد  48في حالة حصول عائق مھم يستدعي الغاء الحجز تذكر القيام بذلك قبل 

 المحدد. 
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 الدخول الى المستشفى
حاالت  طوارئ في ال يب ال بامكان كل من طبيب العائلة، او أي مختص اخر أو طب

 الطبية الطارئه ان يقرروا ان وضعك الصحي يتطلب الدخول الى المستشفى. 
ن  ي ل ام ع الدخول مجاني، لذلك ليس عليك دفع اي مبلغ من المال أو اشياء اخرى إلى ال

 في المستشفى. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ا  رھ ر وغي خدي سوف يقوم الطاقم الطبي بأبالغكم بجميع المخاطر المرتبطة بالعملية الجراحة والت
 من اإلجراءات والبدائل الممكنة للعالج. 

 قبل الجراحة، سوف يطلب منك الموافقة الخطية المسبقة ألجراء العملية. 

 الخدمات الصحية الوطنية 
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صحية الوطني 
 التسجيل لدى نظام الرعاية ال

 التسجيل األجباري لدى نظام الرعاية الصحية 
 الوطني اإليطالي 

 
 يحق للفئات المقيمة التالية التسجيل األجباري لدى النظام الصحي الوطني:

 (على ضمانات صاحب العمل) العمل الحر (بدون ان يكون ھناك رب العمل)، من الباطن
 واصحاب األعمال الموسمية 

 تي ة ال ام ع المسجلين على قائمة األنتظار في مراكز العمل على قوائم التوظيف (الھيئة ال
 تدير العرض والطلب على العمل) 

  في انتظار تسوية عقد العمل او الخروج من العمل الغير قانوني 
 ر ث دون عن أك زي جمع شمل األسرة واألسباب العائلية ( باستثناء اآلباء واألمھات الذين ي

 )  2008نونبر  5عاما والذين دخلوا الى ايطاليا بعد  65من 
طلب الحماية الدولية واللجوء السياسي 
 ى م إل ي ل ات من اق الف القاصرين بغض النظر عن حيازة تصريح إقامة (مع بعض االخت

 أخر) 
 الرعاية الطبية للنساء خالل فترة الحمل ولمدة ستة أشھر اخرى بعد الوالدة 
 ح ى تصري القيام بأحدى النشطات العملية القانونية، وبغض النظر عن سبب الحصول عل

 اإلقامة.
 

ن، سواء من  ي ي ال ط ن االي ي التسجيل إلزامي ومجاني وسوف يعطيك نفس حقوق وواجبات المواطن
خدمات  يف ال ال ك ع ت حيث الخدمات الطبية التي يمكنك الوصول إليھا او من ناحية دف

 الصحية او ما يسمى بالتيكت. 
 
 

 من الممكن أيضا تسجيل المعالين من العائلة والذين يقيمون بطريقة قانونية.

ل  سجي ت حق في ال ني ال عطي إذا ما حصلت على تصريح إقامة الذي من شأنه أن ي
 ؟ (ASL)اإلجباري، ما ھي الوثائق التي يجب تقديمھا الى السلطات الصحية المحلية 

ل  ب ة من ق وب مطل ق ال لمعظم أسباب اإلقامة مثل (العمل، أسباب عائلية، الخ) الوثائ
 السلطات الصحية المحلية من اجل التسجيل اإللزامي ھي:

  تصريح إقامة أو قسيمة التقديم او التجديد 
 وثيقة شخصية 
 الرقم الضريبي 
 الوثائق التي تثبت اإلقامة أو تصريح بخصوص مكان اإلقامة الفعلية 
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 المعلومات العامة 
ىبتعترف القوانين اإليطالية  ع، حت واق وأن  الصحة كحق أساسي لكل شخص. في ال

ا فأنه بطرق مختلفة، كانت  ي ال ط حصول يحق لجميع الناس في إي ة ال اي رع ى ال عل
 .والعالج

  
 (persone alla pari): الطالب واألشخاص الذين يعملون في المنازل مقابل األكل والسكن تحذير

ة  الث ل عن ث ق دة ت م بأمكانھم ان يطلبوا التسجيل الطوعي حتى وأن كانت مدة األقامة في إيطاليا ل
 أشھر.

 
ى  حصول عل إذا كان دخولك ألول مرة في إيطاليا، فعليك تقديم الطلب من اجل ال
اق  ف تصريح اإلقامة لمدة تزيد على سنة واحدة، وسوف تحتاج إلى توقيع ما يسمى ات
مر  االندماج مع الدولة. ھذه االتفاقية والتي تدار من قبل شباك الھجرة الموحد، ويست

 لمدة عامين ويعمل بنظام النقاط 
 

ة سوف  ل ائ ع يب ال طب ارك ل ي ت من خالل التسجيل لدى النظام الصحي الوطني واخ
ة  ب، بصف ي ت ك ذا ال واردة في ھ يمكنك من الحصول على اربع نقاط. المعلومات ال

 عامة، صالحة في جميع أنحاء األراضي اإليطالية.
كل  21ولكن انطالقا من الواقع ان إيطاليا مقسمة الى  ة ل ي إقليم، وأن السلطات المحل

رات في بعض  ي غ ت اك بعض ال إقليم ھي المسؤولة عن الخدمات الصحية. لذلك فأنه قد يكون ھن
األمور في بعض اإلقاليم، لھذا السبب قد يحدث أن ما ھو صحيح في منطقة معينة قد ال يتطابق مع 

ق  2012األمور في إقليم آخر. ولھذا فقد تم في عام  ي طب ت ة ل ي ھ وجي ت ادئ ال ب م اق "ال ف ع ات ي وق ت
ة  ي طال م اإلي ي ال ل األق ب ان األجانب من ق سك ل ة ل ة الصحي اي رع التشريعات الصحيحه بشأن ال
ى  ذي يسعى إل اق ال ف كن االت دا ل والمحافظات التي تتمتع في الحكم الذاتي." ھذا ليس قانونا جدي

 التغلب على االختالفات اإلقليمية في الحصول على الرعاية الصحية من قبل السكان األجانب.

ة أشھر، فسوف  الث رة أطول من ث من المھم أن تعرف أنه إذا كانت مدة إقامتك في إيطاليا لفت
ة  ة الصحي اي رع ام ال ظ تحتاج لتأمين صحي، ويمكن توفير ھذا التأمين من خالل التسجيل في ن

 ). (SSNالوطني اإليطالي
طوعي (مجانا) أو إلزاميا وحسب سبب إقامتك، فأن التسجيل لدى النظام الصحي الوطني قد يكون 

 (كبديل لسياسة التأمين الخاصة، مع دفع مبلغ سنوي). 
ة أشھر إذا كانت مدة إقامتك في إيطاليا  الث ارة، لفترة أقصر من ث ة، زي احي ي رة س أشي ل ت ث (م
ظام تأشيرة لتلقي العالج الطبي واألعمال التجارية، الخ...) او  فليس لك الحق في التسجيل لدى الن

د  ع ة ب ي الصحي الوطني ال أجباريا وال طوعيا، ومع ذلك، يمكنك الوصول إلى كافة الخدمات الطب
 . دفع التكلفة الكاملة للعالج
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 118الرقم 
كخدمة عامة مجانية للرعاية الصحية في حاالت الطوارئ فعال على  118يعد الرقم 
قط في حاالت  24مدار الـ  م ف ساعة في جميع أنحاء البالد. يجب استعمال ھذا الرق

الطوارئ التي تتطلب مساعدة طبية فورية. ويقوم العاملين على ھذه الخدمة وبحسب 
عالج. ان  ل اسب ل ن م طبي ال خطورة الحاله بأرسال سيارة األسعاف لنقل المريض الى المرفق ال

 ال يحل مكان عمل طبيب العائلة او خدمة الرعاية الطبية المتواصلة.  118نشاط وخدمة الرقم 
 تذكر ان تقوم بما يلي:  118عند االتصال بالرقم 

االجابة بھدوء باللغة اإليطالية على اسئلة والبقاء على الخط الى حين األنتھاء من المكالمة 
 ترك رقم ھاتفك 
 شرح وتوضيح ما حدث وتحديد عنوان المكان إلرسال اإلسعافات 

 
 

 اإلسعافات األولية
نك  في حالة وجود طوارئ طبية (حادث أو إصابة، او وجود خطرا على الحياة) يمك
مكن  ة. ي ي ات األول اف قي اإلسع ل ت الذھاب إلى غرفة الطوارئ في أقرب مستشفى ل

 . 118الوصول الى قسم الطوارئ بشكل مستقل أو من خالل خدمة 
ى خطورة  ادا عل م ت ال يتم تلقي العالج في قسم الطوارئ حسب الوصول، ولكن اع
الحاله والتي يقيمھا العاملين عند الدخول. وبالفعل يقوم العاملين على مدخل الطوارئ بإعطاء كل 
ه  وري ف ساعده ال م شخص كود ذات لون معين يدل على خطورة واستعجالية الحاله حتى تضمن ال

 للحاالت الخطره. 
 

ع  ي جم ظار. ل ت ا األن ھ ن ك م ي تي ال ت يجب األتصال مع غرفة الطوارئ فقط للحاالت المستعجله ال
وصول  االحتياجات األخرى، المھمة ولكن ليست ملحة، يجب عليك الرجوع الى طبيب األسرة وال

 إلى الزيارات التخصصيه والتي تمر عبر وصف طبيب العائلة. 
رمز األبيض.  تذكر أنه إذا ذھبت إلى غرفة الطوارئ ألسباب غير عاجلة، سوف يتم اعطائك ال
ان  ر من األحي ي ث حرجه وفي ك حاالت ال ع ال ي ھذا يعني أنك سوف تنتظر حتى األنتھاء من جم

 سيترتب عليك دفع التيكت.

صحية الوطنية 
 الخدمات ال

 الخدمات الصحية الوطنية 
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  مجموعة المصطاحات
ة   ): SSNنظام الرعاية الصحية الوطني اإليطالي ( دم ق م ھي شبكة وطنية من الخدمات الصحية ال

مخفض او ما يسمى دفع مبلغ مجانية او مقابل ھذه الخدمات أن تكون لألشخاص المسجلين، يمكن 
   التيكت.

ي.   ): ASL(   السلطة الصحية المحلية ھي الجھة التي تدير الخدمات الصحية على المستوى المحل
وان بحسب اإلقامة الفعلية (في المنطقة التي تقيم بھا او منطقة السلطة الصحية المحلية راجع  ن ع ال

اتمن اجل الحصول على ا)  األقامة المبين على تصريح ة ب لمعلوم الزم خدمات ال ل وال سجي ت ال
 المحلية.

بعض خدمات التي يقوم بدفعھا االقتصادية وھي المساھمة :  قسيمة الدفع او التيكت ن ل ي المواطن
من خالل يتم دفع ھذه التيكت ھذه الخدمة. لية لجزء من التكلفة الكتغطي فقط  الصحة العامة، والتي

ة او اجراء زيارة القيام بالالمستشفى حيث يمكنك الى شباك العيادات او طبيب التقديم وصفة  الطبي
   الالزمة. صوالفح
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