االيواء في المشفى
الطبيب العام أو طبيب األطفال أو الطبيب المتخصص او طبيب
الطوارئ يستطيعوا ان يطلبوا االيواء بالمستشفى.
االيواء بالمستشفى مجانا  ,لذا ليس عليك أن تدفع أي مقابل للعاملين
في المشفى.

ماذا يجب القيام به في حال ة وج ود ح ال ة ط ب ي ة
طارئة؟
الھاتف  112ھو خدمة عامة مجانية للتدخل السريع يخدم 24
ساعة في اليوم في جميع أنحاء إيطاليا
االتصال على رقم الھاتف  112فقط في الحاالت الطارئة التي
تتطلب مساعدة طبية فورية.على حسب خطورة الحالة،و سيتم
إرسال سيارة إسعاف لنقل المريض إلى المرفق الصحي األنسب.
عند االتصال على الرقم  112عليك أن
 تجيب بھدوء  ,باللغة اإليطالية ،على األس ئ ل ة ال م وج ھ ة م ن
العامل ,والبقاء على الخط حتى يتم طلب ذلك
 توفير رقم الھاتف الخاص بك
 شرح ما حدث وتحديد العنوان الذي سوف ترسل إليه اإلغاثة

اإلسعافات األولية
في حالة وقوع حادث أو حادث شغل أو خطر على الحياة ،يمكنك
أيضا الذھاب مباشرة الى غرفة الطوارئ في أقرب مستشفى.
ال تتم الفحوصات في غرفة الطوارئ حسب ترتيب الوصول ،ولكن
على حسب خطورة األعراض .العاملين ،في الواقع ،يعينون رمز
باأللوان )أبيض ،أخضر ،أصفر أو أحمر( لضمان تقديم المساعدة
الفورية لألشخاص في حالة خطرالموت.

وتستخدم الصور الواردة في ھذا الكتيب بموجب ترخيص من .Shu erstock.com
ھذا الكتيب ھو جزء من مشروع ” “CARE/717317بتمويل من برنامج الصحة في االتحاد
االوروبي ) .(2020-2014محتويات ھذا الكتيب ھو وجھة نظر المؤلف الوحيد ،وھو ،بالتالي،
المسؤول الحصري عنه؛ ال يعكس المحتوى وجھة نظر المفوضية األوروبية و  /أو CHAFEA
)المستھلكين ،والصحة ،والزراعة و الھيئة التنفيذية للتغذية(.
المفوضية األوروبية والوكالة ال تتحمل أي مسؤولية منجرة عن عن أي استخدام ممكن للمعلومات
الواردة في ھذا المحتوي.

اللجوء إلى غرفة الطوارئ فقط في حالة الضرورة والتي ال
يمكن معالجتھا بطريقة اخرى أما لجميع االحتياجات األخرى
المھمة و ليست ملحة ،يجب عليك استشارة الطبيب العام /
طبيب األطفال أوعيادات األجانب  ,لعمل كشف طبي متخصص
و ضروري بواسطة الوصفة الطبية  .إذا ذھبت إلى غرفة
الطوارئ ألسباب غير طارئة ،سوف تصنف ضمن الكود
األبيض .و ھذا يعني أنك سوف تفحص بعد المرضى ذوي
الحاالت االخطر و أنك سوف تدفع التذكرة.

أين يمكنني أخذ األدوية؟
توصف األدوية من قبل الطبيب وتوفرھا الصيدليات.
في الصيدليات ستجد ما يسمى "األدوية التجارية" األدوية التي
يمكنك شراءھا ،ودفع الثمن الكامل ،من دون وصفة طبية.
في كل منطقة ھناك دائما صيدلية مفتوحة حتى في الليل وأيام العطل
الرسمية :كل صيدلية تعلن على الشاشة الخارجيةعن الصيدليه التي
ما تزال بالخدمة في المنطقة المحيطة بھا.
بعض األدوية مجانية ،والبعض اآلخرعليك دفع جزءا من الثمن
)التذكرة( .وأدوية أخرى يدفع الثمن كامالا.

أين أحصل على مزيد من المعلومات؟
 :ASLلمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ب  ASLالمحلي .و ھو
اإلطار المرجعي للوصول إلى الخدمات الصحية الوطنية وموجود
اينما ذھبت في اإلقليم.
 :112رقم لالتصال في حال الطوارئ الطبية ھو  :112سيتم
توجيھك إلى مختص في عالقة بمشكلتك.
 :1522الرقم  1522ھو رقم وطني مع مشغلين متعددي اللغات ،
تستھدف النساء ضحايا كافة اشكال العنف.

دليل للمھاجرين في خدمات
الصحة اإليطالية

ما ھو حقي في الصحة في إيطاليا؟
في إيطاليا ،تعتبر الصحة حق أساسي للجميع .إذا كان لديك تصريح
اإلقامة ،فأنت تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بھا المواطن اإليطالي.
إذا لم يكن لديك تصريح إقامة ،يمكنك الحصول على الخدمات الطبية
والعاملين في المجال الصحي ال يمكنھم أن يبلغوا عنك الشرطه.

كيف ي م ك ن ن ي ال ح ص ول ع ل ى خ دم ات الص ح ة
العامة؟
لو كان لديك تصريح اإلقامة )لطالبي الحماية الدولية ،أو اللجوء
السياسي ،أو الحماية الوقتية ،أو ألسباب إنسانية ،أو إقامة عمل أو
الحاق عائلي( أو كنت قد قدمت طلب اإلقامة و لديك ايصال الطلب
عليك الذھاب الى اإلدارة الصحية التابعة لھا منطقتك.
لتسجل نفسك في النظام الصحي االيطالي . ASL
لو كنت قاصر او لديك ابن قاصر يمكنك الذھاب لإلدارة الصحية التابع
لھا منطقتك السكنية حتى لو لم يكن لدين تصريح اإلقامة
 اذھب إلى اإلدارة الصحيه التي تتبعھا و احضر مع ك تص ري ح
اإلقامه )أو إيصال تقديم طلب اإلقامه( والرقم الضريبي.
 يمكنك اختيار الطبي ب ال ع ام أو ط ب ي ب األط ف ال م ن ق ائ م ة
األسماء المتاحه في اإلداره الصحيه و يمكنك تغيير طبيب ك ف ي
أي وقت.
 بعد التسجيل ،سوف تتلقى وثيقة ھامة )البطاقة الصح ي ة( ال ت ي
تشمل اسم الطبيب المختار و تاريخ انتھاء التس ج ي ل ف ي ن ظ ام
الصحة وعليك احضار ھذه الوثيقة معك في ك ل م رة ل ط ل ب
الخدمات الصحية
 بعد قليل من الوقت سوف تصلك بطاقة ب ال س ت ي ك ي ة )ال ب ط اق ة
الصحية( :احضر ھذه الوثيقة معك دائما.

في بعض الحاالت ،يحق لك عمل فحوصات طبية مجانية :إذا كنت
تعاني من مرض معين أوليس لديك أي دخل ،اطلب من اإلدارة الطبية
أو الطبيب المعلومات حول اإلعفاء.

إذ لم يكن لديك تصريح إقامة أوأي مصدر دخل ،يحق لك االستفادة
من الخدمات الصحية بواسطة صادر من اإلدارة الصحية أو
المستشفيات كود ) STPاألجنبي الموجود مؤقتا ً(.
ال أحد يستطيع أن يبلغ الشرطة إذا كنت تسأل عن المساعدة
الطبية.

ما ھي الخدمات الصحية المتوفرة في إيطاليا؟
الرعاية الطبية المستوى األول
عندما تقوم بالتسجيل في النظام الصحي الوطن ي اخ ت ر ط ب ي ب ك ال ع ام
وأخصائي األطفال ألطفالك .ھ ذه ھ ي ب واب ة ال دخ ول إل ى ال خ دم ات
الصحية وتقديم ذلك مجانا.
 فحوصات طبية

تطعيمات
صحة طفلك أمر مھم ،والتطعيمات ھي الوسيلة األكثر فعالية للوقاية
من األمراض المعدية ومضاعفاتھا.
في إيطاليا يوجد بعض التطعيمات إجبارية )الدفتيريا والكزاز
)التيتانوس( وشلل األطفال والتھاب الكبد( .و تطعيمات أخرى ينصح
بھا يمكنك التحدث إلى طبيب األطفال الخاص بك للحصول على
المعلومات واإلرشادات.
أو
لإلرشاد
المركزالطبي
في
يتم إعطاء التطعيمات
 ASLاإلدارة
الصحية التي تنتمي إليه منطقتك فأطفالك لھم الحق حتى لو لم يمكن
عندھم تصريح اإلقامه.

 وصفة طبية لألدوية ،فحوصات طبية متخصصة واالختبارات
 طلب االيواء في المستشفيات
 تقارير طبية للمدرسة وللعمل

يمكنك تغيير الطبيب العام  /أخصائي األطفال حينما أردت بأن تذھب
لإلدارة الصحية.
عندما يكون طبيبك غير متاح )ليال أو في أيام العطل الرسمية( ھناك
خدمة الھاتف البديل )الخدمة المتواصلة( .اطلب رقم الھاتف الخاص
بالمنطقة التي تنتمي لھا.

صحة المرأة والطفل
التسجيل في النظام الصحي الوطني يتيح لك عمل الفحوصات ال ط ب ي ة
بدفع جزء من ثمنھم )ما يسمى تذكرة(.

الخصوص ،فإنه يوفر فحوص طبية نسائية ،معلومات عن الوقاية من
السرطان ،والخدمات المتعلقة بالصحة اإلنجابية والجنسية ،والرعاية
الطبية خالل فترة الحمل ،الوالدة والنفاس والرضاعة والمعلومات
والمساعدة على اجھاض الحمل اإلرادي.
وتقديم المشورة حول إمكانية الوالدة بدون ذكر الھوية )إذا كنت ال
تريد أن تبقي الطفل معك(  ،وخدمات التطعيمات و خدمات الصحة
النفسية.
الخدمة المقدمه ال تتطلب الوصفة الطبية ،و عادة ما تكون مجانية،
باستثناء بعض الخدمات المتخصصة التي عليك دفع التذكرة.

يقدم مركز اإلرشاد األسري الخدمة الطبية والنفسية واالجتماعية
للنساء واألطفال ،والشباب واألزواج والعائالت .على وجه

إذا كان طفلك قد بدأ بالفعل في أخذ التطعيمات في بلدك يمكنه أن
يستمرفي برنامج التطعيم في إيطاليا إذا كان لديك شھادة التطعيمات
المأخوذه خالف ذلك،عليك التحدث الى الطبيب

الفحوصات المتخصصة  ,االختبارات المعملية الفعالة
لحجز الفحوصات الطبية المتخصصة عليك بإحضار الوصفة الطبية
مكتوبة من طبيبك العام أو طبيب األطفال )أو من طبيب العيادات
الخاصة باألجانب  (STPو تحضر أيضا البطاقة الصحية لنوافذ
االستقبال في المستشفيات أو الوحدات العالجية اين تقوم بالفحص
الطبي.
لو ليس عندك اإلعفاء من الدفع فسوف تدفع التذكرة لكل فحص
متخصص.

