ভূমিকা
স্বাস্থ্য প্রতিটি মানুষের অলঙ্ঘনীয় অতিকার। ইিালীয় জনস্বাস্থ্য ব্যব্স্থ্ায় অযাষেস করার জনয, জািীয় স্বাস্থ্য পতরষেব্া
(SSN) এ তনব্ন্ধন করষি হষব্। SSN এ তনব্তন্ধি প্রষিযক ব্যতির পাতরব্াতরক ডািাষরর অতিকার রষয়ষে তিতন
ররাগীষের পতরের্শষনর তনশ্চয়িা রেন, ওেুষির পরামর্শ রেন এব্ং তব্ষর্েজ্ঞ ডািাষরর তিতজট এব্ং পরীক্ষার জনয
তরতসপ্ট তলষে রেন ।সমস্ত তব্ষের্ী নাগতরক, এমনতক জািীয় স্বাস্থ্য পতরষেব্াষি তনব্তন্ধি না হষলও, কিতশ পক্ষষক তরষপাটশ
না কষর প্রাথতমক স্বাস্থ্যষসব্ার সুতব্িা তনষি পাষর। 112 হল স্বাস্থ্য জরুরী অব্স্থ্ার জনয একক জািীয় নম্বর িা ২৪
ঘন্টা সতিয় থাষক। এই পতরষেব্াটি তব্নামূষলয পাওয়া িায়।
১। মিদেশী নাগমিকদেি জনয স্বাস্থ্যদেিা
ইিাতলষি স্বাস্থ্যষসব্া তনতেশ ষ্ট কষর তনয়তমি রপরষমসষসা তে রসাজ্জনশ প্রাপ্ত ব্যতিষের এব্ং িাষের সাষথ ব্সব্াসকারী
পতরব্াষরর সেসযষের জনয ব্রাদ্দ ।

তনয়তমি রপরষমসষসা তে রসাজ্জনশ োড়া আপতন তিতনকযাল স্বাস্থ্য পতরষেব্া এব্ং হাসপািাষল সরকারী প্রতিষ্ঠাষনর জরুরী
স্বাস্থ্যষসব্া পাওয়ার অতিকারী তকন্তু আপতন তব্নামূষলয পেষের পাতরব্াতরক ডািার এব্ং তর্শু তব্ষর্েষজ্ঞর
সহায়িার সুতব্িা তনষি পারষব্ন না।
রিসব্ তব্ষের্ী নাগতরকগণ SSN এর তনব্ন্ধন করষি পাষরন :
-

িাষের রপরষমসষসা তে রসাজ্জনশ আষে এব্ং এব্ং কাজ করষেন ব্া কাষজ তনিুি হব্ার িাতলকায় তনব্তন্ধি
আষেন ব্া কাজ তনয়তমিকরষণর অষপক্ষায় রষয়ষে;

- িারা বব্িিাষব্ ব্সব্াস করষেন;
-

- িারা রপরষমসষসা তে রসাজ্জনশ নব্ায়ষনর জনয আষব্েন কষরষেন (অিীনস্থ্ ব্া স্ব-তনিুি কাজ, পাতরব্াতরক
কারষণ, এসাইলাম, েত্তক রনওয়া, তনিশ রিাসূচক, নাগতরকত্ব, িমীয় কারষণ, পড়াশুনার জনয);
িারা পষয়ন্ট 1, 2 এব্ং 3 এ উষেতেি তব্ষের্ীষের উপর তনিশ রর্ীল পতরব্াষরর সেসয।

আপতন িতে একজন ইউষরাতপয়ান ইউতনয়ন ব্তহিূশ ি নাগতরক হন,িারা তনম্নতলতেি তব্িাগগুতলর মষিয পষড়: োত্র,
অনযষের্ রথষক আগি গতহকমী, িমীয় কমী, স্বতনিশাতরি ব্াসস্থ্াষনর জনয রপরষমসষসা তে রসাজ্জষনশর অতিকারী ২০০৮ সাষলর ৫
নষিম্বষরর পষর পাতরব্াতরক তমলষনর উষদ্দষর্য আসা ৬৫ ব্েষরর রব্তর্ ব্য়সী তপিামািাষের SSN-এ তনব্ন্ধন ঐতিক ব্যাপার।
আপতন িতে রলাষরন্স রপৌরসিায় ব্সব্াসকারী একজন ইউষরাতপয়ান ইউতনয়ষনর নাগতরক হন এব্ং ইিাতলষি কর
প্রোন কষরন, িাহষল আপনার SSN-এ তনব্ন্ধষনর অতিকার রষয়ষে।আপতন িতে এই প্রষয়াজনীয় তব্েয়গুষলার অতিকারী
না থাষকন, িাহষল আপতন S.S.N এ ঐতিক তনব্ন্ধষনর আষব্েন করষি পাষরন।
রেয়াল করুন !!!!
SSN এ ঐতিক তনব্ন্ধন অব্র্যই রিাসকানা অঞ্চষলর নাষম C/C নং 289504-এই একাউষন্ট একটি ব্াতেশক অনুোষনর অথশ

প্রোষনর সাষপষক্ষ করা সম্ভব্, কারণ: SSN এর অনুোষন উষেে করষি হষব্ রি িা চলতি ব্েষরর জনয ।ঐতিক তনব্ন্ধন এক
ব্েষরর রময়াে সম্পন্ন (১ জানুয়াতর রথষক ৩১ তডষসম্বর পিশন্ত, অথশপ্রোষনর িাতরে তনতব্শষর্ষে)এব্ং এটি তনিশ রর্ীল
পতরব্াষরর সেসযষের জনয ও ব্াড়াষনা রিষি পাষর। এটা প্রতি ব্ের নব্ায়ন করা আব্র্যক।

অনুোষনর পতরমাণ উপষর ব্তণশি তব্িাগ অনুিায়ী পতরব্তিশ ি হয়।উোহরণ স্বরূপ : পড়াশুনার উষদ্দষর্য ইিাতলষি

থাকা একজন ইউষরাতপয়ান ইউতনয়ন ব্া ব্া ইউষরাতপয়ান ইউতনয়ন ব্তহিূশ ি নাগতরষকর অনুোন হল € 149.77 (তনিশ রর্ীল
পতরব্াষরর সেসযষের োড়া) ব্া € 387.34 (তনিশ রর্ীল পতরব্াষরর সেসযসহ )। একজন ইইউ ব্া নন-ইইউ নাগতরষকর
জনয িারা গতহকমী তহষসষব্ থাষকন, িাষের রক্ষষত্র অনুোন 219.49 ইউষরা(তনিশ রর্ীল পতরব্াষরর সেসযষের োড়া) ব্া
387.34 (তনিশ রর্ীল পতরব্াষরর সেসযসহ )সমান।
অনযানয তব্িাষগর জনয, আষয়র উপর তনিশ র কষর অনুোষনর পতরমাণ পতরব্তিশ ি হয়।
িষথযর জনয
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-online/servizi-e-attivita/informazione-eorientamento/784-assistenza-italiani-all-estero-e-stranieri-in-italia/9666-assistenza-sanitaria-ai-cittadininon-appartenenti-all-u-e
উপস্থ্াপষনর জনয তক ডকুষমন্ট লাগষব্ এব্ং অনুোষনর পতরমাণ জানার জনয প্রষয়াজনীয় ডকুষমষন্টর উপর তিক করুন ।

িথয এব্ং আরও িাষলািাষব্ জানষি রিাগাষিাগ এব্ং রটতলষ ান নম্বষরর জনয রলাষরনটাইন এলাকায় তিক করুন
রলাষরষন্সর আরও িষথযর জনয: : iscrizionivolontarie@uslcentro.toscana.it

তনব্ন্ধন কষর আপতন রিসব্ পতরষেব্া গ্রহষণর সুষিাগ পাষব্ন :
পাতরব্াতরক ডািার এব্ং তর্শু তব্ষর্েজ্ঞ তনব্শাচন করা ;
-

তিতনষক সািারণ তিতজট, তব্ষর্েজ্ঞ এব্ং ব্াতড়ষি তিতজষটর সুতব্িা (টিষকষটর অথশ প্রোন করার
মািযষম );

-

তব্তিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠাষন ডায়াগনতিক রথরাতপর সাহািযকারী কািশিম অনুসরণ করষি সক্ষম হওয়া
িযাতেন রেওয়া;
- রি পরীক্ষা করা (টিতকট পতরষর্াি করার মািযষম);

-

ডায়াগনতিক পরীক্ষা করা (এে রর, আল্ট্রাসাউন্ড)(টিতকট পতরষর্াি করার মািযষম);

-

ওেুি গ্রহণ করা (টিতকট পতরষর্াি করার মািযষম );
পুনব্শাসন করা (টিতকট পতরষর্াি করার মািযষম)

রলাষরন্স এলাকায় জািীয় স্বাস্থ্য পতরষেব্ার রকাথায় তনব্ন্ধন করষি হষব্
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/medico-di-famiglia-e-pediatra/1432-servizi-medico-difamiglia-e-pediatria/20568-sportelli-anagrafe-sanitaria
এ তিক করুন

এ তিক করুন
জাতীয় স্বাস্থ্য পমিদেিায় মনিন্ধদনি জনয প্রদয়াজনীয় ডকুদিন্ট
-

পতরচয় পত্র
রপরষমসষসা তে রসাজ্জনশ ব্া এটি নব্ায়ষনর রতর্ে
তব্িাগীয় অঞ্চষল স্থ্ায়ী ব্াসস্থ্ান / ব্াসস্থ্ান এব্ং / অথব্া প্রকত ি ব্াসস্থ্ান সম্পতকশ ি সাটিশত ষকট,
এমনতক স্বপ্রিযাতয়ি ও গ্রহণষিাগয।

-

ত সকাল রকাড
- প্রষয়াজনীয় ডকুষমন্টগুতল অব্র্যই

ষটাকতপ কষর তেষি হষব্।

সযাতনটারী কাডশ
সযাতনটারী কাডশ তক?

জািীয় স্বাস্থ্য পতরষেব্া ব্া SSN-এ তনব্ন্ধন করার পষর, আপতন ইষলকট্রতনক সযাতনটারী কাডশ পাষব্ন িা আপনাষক জািীয়
স্বাস্থ্য পতরষেব্া দ্বারা প্রেত্ত পতরষেব্াগুতলর অতিকার রেয়। কাডশটি আঞ্চতলক। স্বাস্থ্য পতরষেব্াগুতল এব্ং স্বাস্থ্যষসব্ায়
অযাষেস করার পদ্ধতিগুতল অঞ্চলষিষে পতরব্তিশ ি হষি পাষর। সযাতনটারী কাডশটি তব্নামূষলয পাওয়া িায় এব্ং এটি
রপরষমসষসা তে রসাজ্জষনশর মি একই রময়ােসম্পন্ন ।
েযামনটািী কাডড কখন প্রদয়াজন?
আপনাষক িেন ডািার ব্া তর্শুষরাগ তব্ষর্েষজ্ঞর কাষে রিষি হষব্, াষমশতস রথষক ওেুি তনষি হষব্, ডািারী
পরীক্ষার প্রষয়াজষন এপষয়ন্টষমন্ট ব্ুক করার জনয, হাসপািাষল ব্া ASL-এ তব্ষর্েজ্ঞ ডািাষরর তিতজষটর জনয এব্ং
রি রকানও রক্ষষত্র ত সকাল রকাড প্রিযতয়ি করার সময়।
যেেি মিদেমশ জাতীয় স্বাস্থ্য পমিদেিাদত মনিন্ধনকৃত নয়

এমনতক আপনার রপরষমসষসা তে রসাজ্জনশ িতে তনয়তমি না ও থাষক, িাহষলও আপতন তিতনকযাল স্বাস্থ্য পতরষেব্া এব্ং
হাসপািাষল সরকারী প্রতিষ্ঠাষনর জরুরী স্বাস্থ্যষসব্া পাওয়ার অতিকারী, তকন্তু আপতন তব্নামূষলয তনষজর তনিশাতরি
পাতরব্াতরক ডািার এব্ং তর্শু তব্ষর্েষজ্ঞর সহায়িার সুতব্িা তনষি পারষব্ন না।

লক্ষয করুন !

স্বাস্থ্য পতরষেব্ার মষিয, আপনার িতে তনয়তমি রপরষমসষসা তে রসাজ্জনশ নাও থাষক, িাহষল এই কারষণ

আপনার তব্রুষদ্ধ পুতলষর্ তরষপাটশ করা হষব্ না।

STP, অস্থ্ায়ীিাষব্ উপতস্থ্ি তব্ষের্ী নাগতরক । এটি শুিুমাত্র অন্তি ৩ মাষসর জনয অস্থ্ায়ীিাষব্ উপতস্থ্ি এব্ং েুুঃস্থ্
অব্স্থ্া আিান্ত তব্ষের্ী নাগতরক, িাষের আইনগিিাষব্ প্রষব্র্ এব্ং থাকার জনয অনুমতি রনই িাষের জনয জাতর করা
একটি রকাড। এষেষর্ প্রষব্র্ করা এব্ং থাকার সাষথ সম্পতকশ ি তনয়ম তনষেশ তর্ি নয়।

ENI, তনব্ন্ধনহীন ইউষরাতপয়ান নাগতরক । এটি ইইউ অন্তিূশ ি ব্া সমিু লয তব্ষের্ী নাগতরক,িাষের তব্িাগীয় অঞ্চষল স্থ্ায়ী
ব্াসস্থ্ান রনই, আঞ্চতলক স্বাস্থ্য পতরষেব্ায় (SSR) ব্ািযিামূলক তনব্ন্ধষনর জনয প্রষয়াজনীয় র্িশ পূরণ করষি অক্ষম এব্ং
তনষজর রেষর্র সাহািয রপষি অক্ষম তব্ষের্ী ইইউ নাগতরক ব্া সমিু লযষক ইসুয করা একটি কাডশ, িা আঞ্চতলক
অঞ্চষলর ব্াতসো নয়, িার আঞ্চতলক স্বাস্থ্য পতরষেব্া (এসএসআর) এর সাষথ ব্ািযিামূলক তনব্ন্ধষনর জনয
প্রষয়াজনীয়িা রনই এব্ং মূল রাষ্ট্র দ্বারা সহায়িা করা হয় না এব্ং িারা োতরদ্র্যিার কারষণ স্বাস্থ্যষসব্া োষি
অথশ প্রোন করষি পাষর না।

STP এব্ং ENI-এর অস্থ্ায়ী বব্িিা ৬ মাস, আরও ৬ মাষসর জনয নব্ায়ন রিাগয।
যলাদিদেি যকাথায় STP এিং ENI-এি আদিেন কিা োদি :
তনম্নতলতেি তলঙ্ক এর ঠিকানায় :
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/altri-servizi/784-assistenza-italiani-all-estero-e-stranieri-initalia/10114-assistenza-in-italia-a-cittadini-extracomunitari-stranieri-temporaneamente-presenti-stp
এ তিক করুন
এ তিক করুন

STP এিং ENI-এি আদিেন কিাি জনয প্রদয়াজনীয় ডকুদিন্ট :
-

পতরচয়পত্র ব্া নাম, পেব্ী নাম, তলঙ্গ, জন্ম িাতরে এব্ং জািীয়িার স্বপ্রিযয়নপত্র।

-

অথশননতিক অসুতব্িায় থাকার তব্ব্ততি
আঞ্চতলক স্বাস্থ্য পতরষেব্া (SSR) রি তনব্ন্ধন করষি না পারার এব্ং স্বাস্থ্য ব্ীমা না থাকার
রঘােণা

রলাষরষন্স STP ব্া ENI প্রাপ্ত নাগতরকষের জনয সংরতক্ষি তিতনকগুতলর ঠিকানা তনম্নতলতেি তলষঙ্ক:

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/784-servizi-vari/assistenza-italiani-allestero-e-stranieri-in-italia/10114-assistenza-in-italia-a-cittadini-extracomunitari-stranieritemporaneamente-presenti-stp
এ তগষয় তিক করুন

Morgagni

মেন

েিয়

Lunedi
রসামব্ার

14 - 17

Giovedi

Santa Rosa

ব্তহস্পতিব্ার

14 – 16

Martedi
মঙ্গলব্ার

10 - 12

Mercoledi
ব্ুিব্ার

14 - 16

শুিব্ার

11:30 - 13:30

Venerdi
D'Annunzio

ব্ুিব্ার

14 – 18

Mecoledi

NB :SSN এ তনব্ন্ধন োড়াও আঞ্চতলক টিকাোন কমশসূচী অনুিায়ী টিকা গ্রহণ করষি পারষব্ন।

