
 المقدمة

 لكل. (SSN) الوطنية الصحة خدمة في التسجيل الضروري من ، اإليطالي العامة الصحة نظام إلى للوصول .إنسان لكل مصون حق الصحة

 الزيارات ويطلب األدوية ويصف ، الخارجية العيادات زيارات النهاية في يضمن الذي األسرة طبيب استشارة في الحق  SSN في مسجل شخص

ينمسجل يكونوا لم لو حتى ، األجانب المواطنين لجميع يمكن .والفحوصات المتخصصة  الصحية الرعاية من االستفادة ، الوطني الصحة نظام في 
 والخدمة ، اليوم في ساعة 24 مدار على النشط الصحية الطوارئ لحاالت الوحيد الوطني الرقم هو 112 الرقم .السلطات إبالغ دون األساسية
 .مجانية

 

 األجانب للمواطنين الصحية الرعاية  .1

 .معهم يعيشون الذين المعالين األسرة وأفراد منتظم إقامة تصريح لديهم الذين لألشخاص متروكة إيطاليا في الصحية الرعاية

 مرافق تقدمها التي الداخليين والمرضى الخارجيين للمرضى الصحية الرعاية خدمات على الحصول لك يحق ، منتظم إقامة تصريح بدون

اعدةمس من االستفادة يمكنك ال ولكن العامة الطوارئ  .المختارين األطفال وطبيب األسرة طبيب 

 :الذين  SSN في التسجيل األجانب للمواطنين يمكن

 لديهم تصريح إقامة ويعملون أو مسجلون في قوائم التوظيف أو ينتظرون تسوية ؛ -

 إذا كانوا مقيمين بشكل قانوني ؛  -

 طلبت تجديد تصريح اإلقامة )للعمل المرؤوس أو لحسابه الخاص ، ألسباب عائلية ، اللجوء ، التبني ، الحضانة ، الجنسية -

 األسباب الدينية ، الدراسة( ؛ ،

3و  2و  1هم أفراد األسرة المعالين لألجانب في النقاط  - . 

 
 تصاريح وحاملو ، الدينيون والموظفون ، واألزواج ، الطالب :التالية الفئات إلى وانضمت األوروبي االتحاد مواطني غير من مواطنا ً كنت وإذا
لىع واآلباء ، االنتخابية لإلقامة اإلقامة  .طوعي القومي األمن شبكة لدى التسجيل فإن ، 2008 الثاني تشرين/نوفمبر 5 بعد شملهم لم 65 
 إذا .االجتماعي الضمان نظام في تسجل أن حقك فمن ، إيطاليا في الضرائب وتدفع فلورنسا مدينة في مقيما األوروبي االتحاد من مواطنا كنت إذا

 التسجيل  .S.S.N طوعي بطلب التقدم يمكنك ، الشروط هذه تستوف لم
 
 !!!! االنتباه

 
 مع ،  SSN مساهمة :السبب .توسكانا منطقة :باسم 289504 رقم  C / C على تتم أن يجب والتي سنوية مساهمة لدفع يخضع الطوعي التسجيل

 أيًضا ويمكن (الدفع تاريخ عن النظر بغض ، ديسمبر 31 إلى يناير 1 من) واحدة تقويمية سنة لمدة صالح الطوعي التسجيل .الحالية السنة بيان

 .عام كل تجديده يجب .المعالين األسرة أفراد إلى يمتد أن
 

عطاءإل .أعاله الموضحة للفئات وفقًا المساهمة مقدار يختلف  الذين األوروبي االتحاد خارج أو األوروبي االتحاد مواطني مساهمة :األمثلة بعض 

 بالنسبة .(المعالين األسرة أفراد مع) يورو 387.34 أو (المعالين األسرة أفراد بدون) يورو 149.77 هي الدراسة ألغراض إيطاليا في يقيمون

ألوروبيا االتحاد خارج من أو األوروبي االتحاد من لمواطن  األسرة أفراد بدون) يورو 219.49 تساوي المساهمة فإن ، جليدي كزوج يبقى الذي 

 .(المعالين األسرة أفراد مع) 387.34 أو (المعالين
مةالمساه مقدار يختلف ، األخرى للفئات بالنسبة ا ،  ا اعتماد   .الدخل على أيض 
 
 معلومات على للحصول
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-online/servizi-e-attivita/informazione-e-
orientamento/784-assistenza-italiani-all-estero-e-stranieri-in-italia/9666-assistenza-sanitaria-ai-cittadini-
non-appartenenti-all-u-e 
 .المساهمات ومقدار المستندات لتقديم المطلوبة المستندات فوق انقر
 
 وتوضيحات معلومات على للحصول الهواتف وأرقام االتصال جهات على للحصول فلورنسا منطقة فوق انقر
 
 iscrizionivolontarie@uslcentro.toscana.it  :فلورنسا حول المعلومات من لمزيد

 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-online/servizi-e-attivita/informazione-e-orientamento/784-assistenza-italiani-all-estero-e-stranieri-in-italia/9666-assistenza-sanitaria-ai-cittadini-non-appartenenti-all-u-e
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-online/servizi-e-attivita/informazione-e-orientamento/784-assistenza-italiani-all-estero-e-stranieri-in-italia/9666-assistenza-sanitaria-ai-cittadini-non-appartenenti-all-u-e
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-online/servizi-e-attivita/informazione-e-orientamento/784-assistenza-italiani-all-estero-e-stranieri-in-italia/9666-assistenza-sanitaria-ai-cittadini-non-appartenenti-all-u-e
mailto:iscrizionivolontarie@uslcentro.toscana.it


 

 :يلي بما التسجيل لك يسمح

 

 .اختيار طبيب األسرة وطبيب األطفال لألطفال  -

 القيامًبزياراتًعامةًللعيادةً،ًأخصائيًفيًالمنزلً)دفعًالتذكرة(ً؛ -

 .القدرة على متابعة مسارات المساعدة العالجية التشخيصية في مختلف الهياكل الصحية -

اللقاحات ؛الحصول على  -  

 القيام بفحوصات الدم )دفع التذكرة( ؛ -

 إجراء االختبارات التشخيصية )األشعة السينية ، الموجات فوق الصوتية( )دفع التذكرة( ؛ -

 استالم األدوية )عن طريق دفع التذكرة( ؛ -

)عمل إعادة التأهيل )دفع التذكرة - . 

 
 

 

 

 فلورنسا منطقة في الوطنية الصحية الخدمة في التسجيل مكان

 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/medico-di-famiglia-e-pediatra/1432-servizi-medico-di-
famiglia-e-pediatria/20568-sportelli-anagrafe-sanitaria 

 

 "Zona Firenze" "فلورنسا منطقة" فوق انقر

 

 

المطلوب تقديمها للتسجيل في نظام الصحة الوطنيالمستندات  : 

 

 وثيقة تعريف -

 تصريح اإلقامة أو إيصال التجديد ؛ -

هادة ، بما في ذلك شهادة مصدق عليها ذاتيًا ، تتعلق بمحل اإلقامة / السكن الفعلي و / أو اإلقامة الفعلية في اإلقليم ش -

 اإلقليمي ؛

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/medico-di-famiglia-e-pediatra/1432-servizi-medico-di-famiglia-e-pediatria/20568-sportelli-anagrafe-sanitaria
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/medico-di-famiglia-e-pediatra/1432-servizi-medico-di-famiglia-e-pediatria/20568-sportelli-anagrafe-sanitaria


 ًالرمزًالشخصي -

 .يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة بعد تصويرها -

 

 

 البطاقة الصحية

  

 الصحية؟ البطاقة هي ما

  .إقليمية البطاقة .الوطنية الصحية الخدمة تقدمها التي الخدمات في الحق تمنحك التي اإللكترونية الصحية البطاقة ستتلقى ، SSN في التسجيل بعد

 .اإلقامة تصريح لمدة وصالحة مجانية الصحية البطاقة .أخرى إلى منطقة من الصحية الخدمات إلى الوصول وطرق خدمات تختلف قد

 

 مطلوبة؟ الصحية البطاقة تكون متى

بيبط أو الطبيب إلى الذهاب عليك يتعين عندما ضرورية الصحية البطاقة تعد  اختبار حجز أو ، الصيدلية من دواء على الحصول أو ، األطفال 

 الضرائب رمز على للمصادقة تحتاجه الذي الوقت كل ، حال أي وعلى ، ASL في أو المستشفى في متخصصة بزيارة القيام أو ، التحليل معمل في

 .بك الخاص

 

 الوطنية الصحة دائرة في المسجلين غير األجانب        

ا تكن لم إذا حتى  مرافق تقدمها التي والمستشفيات الخارجيين للمرضى الصحية الرعاية خدمات على الحصول لك فيحق ، إقامتك بوثائق محدث 
فادةاالست يمكنك ال ولكن ، العامة الطوارئ  .بحرية المختار األطفال وطبيب األسرة طبيب مساعدة من 

 

بالغإ يتم لن ، الصحية الخدمات ضمن !االنتباه  .اإلقامة لتصريح تمتثل ال أنك هو وحيد لسبب الشرطة 

 

STPاالمتثال وعدم الفقر ظروف في األقل على أشهر 3 لمدة اإلقليم في مؤقتًا الموجودين لألجانب فقط إصداره يتم رمز إنه .مؤقتًا حاضر أجنبي 

 .واإلقامة بالدخول المتعلقة للقواعد

 

ENIلديه وليس ، اإلقليمي اإلقليم في مقيًما وليس ، يعادله ما أو األوروبي االتحاد من أجنبي لمواطن صادرة بطاقة إنها .مسجلة غير أوروبية 

 .المعوز بسبب الصحية للخدمة الدفع يمكنه وال المنشأ دولة تساعده وال (SSR) اإلقليمية الصحية الخدمة في اإللزامي التسجيل متطلبات

 

STP و ENI أخرى أشهر 6 لمدة للتجديد قابلة أشهر 6 لمدة مؤقتة صالحية لها. 

 

 :فلورنسا في ENI و STP بطاقة تطلب أين

 

 

 :التالي الرابط على العناوين

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/altri-servizi/784-assistenza-italiani-all-estero-e-stranieri-in-
italia/10114-assistenza-in-italia-a-cittadini-extracomunitari-stranieri-temporaneamente-presenti-stp 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/altri-servizi/784-assistenza-italiani-all-estero-e-stranieri-in-italia/10114-assistenza-in-italia-a-cittadini-extracomunitari-stranieri-temporaneamente-presenti-stp
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/altri-servizi/784-assistenza-italiani-all-estero-e-stranieri-in-italia/10114-assistenza-in-italia-a-cittadini-extracomunitari-stranieri-temporaneamente-presenti-stp


 

 ""Zona Firenze فوق انقر

 :ENI و  STP بطاقات على للحصول بطلب للتقدم تقديمها يجب التي المستندات

الميالدًوالجنسيةًوثيقةًالهويةًأوًالتصريحًالذاتيًباالسمًواللقبًوالجنسًوتاريخ -  

 إقرارًبوجودًصعوباتًاقتصادية -
 وعدم وجود تأمين صحي (SSR( إقرار بعدم القدرة على التسجيل في الخدمات الصحية اإلقليمية -

 
 

لعياداتا عناوين  :التالي الرابط على فلورنسا في  ENI أو  STP مع للمواطنين المحجوزة الخارجية 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/784-servizi-vari/assistenza-italiani-all-
estero-e-stranieri-in-italia/10114-assistenza-in-italia-a-cittadini-extracomunitari-stranieri-
temporaneamente-presenti-stp 

 فلورنسا ومنطقة "Attività ambulatoriali " على انقر

  Giorno اليوم  Orario الساعة  
Morgagni Lunedì 17 - 14  االثنين 

Giovedì 16 - 14  الخميس 
Santa Rosa Martedì 12 - 10  الثالثاء 

Mercoledì16 - 14  االربعاء 
Venerdì 13:30 - 11:30  الجمعية 

D'Annunzio Mercoledì18 – 14  االربعاء 

 .اإلقليمي التطعيم لتقويم وفقًا التطعيم خدمة إلى الوصول الممكن من ، SSN في التسجيل عدم حالة في حتى :ملحوظة

 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/784-servizi-vari/assistenza-italiani-all-estero-e-stranieri-in-italia/10114-assistenza-in-italia-a-cittadini-extracomunitari-stranieri-temporaneamente-presenti-stp
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/784-servizi-vari/assistenza-italiani-all-estero-e-stranieri-in-italia/10114-assistenza-in-italia-a-cittadini-extracomunitari-stranieri-temporaneamente-presenti-stp
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/784-servizi-vari/assistenza-italiani-all-estero-e-stranieri-in-italia/10114-assistenza-in-italia-a-cittadini-extracomunitari-stranieri-temporaneamente-presenti-stp

