
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (SSNمبادئ الخدمة الصحية الوطنية )

  

 الصحة هي حق للجميع ، و يحميها الدستور اإليطالي

( هي نظام من الهياكل والخدمات التي تهدف إلى ضمان حصول جميع SSNالخدمة الصحية الوطنية )
من  32المواطنين ، في ظروف متساوية ، على إمكانية الوصول الشامل للخدمات الصحية ، تنفيذاً للمادة 

 الدستور ، والتي تنص على ما يلي:

 .وتضمن الرعاية الطبية المجانية للمحتاجين ،تحمي الجمهورية الصحة كحق أساسي للفرد ولصالح المجتمع ” 
وال يجوز للقانون بأي حال من األحوال أن  .وال يجوز إلزام أي شخص بعالج صحي محدد إال بموجب القانون

 .“ احترام اإلنسانينتهك الحدود التي يفرضها 

 المبادئ األساسية

،  1978لعام  833منذ إنشائها ، والتي تمت بموجب القانون رقم  SSNالمبادئ األساسية التي استندت إليها 
 هي الشمولية والمساواة واإلنصاف.

 الشمولية

 ني توسيع الخدمات الصحية لتشمل جميع السكان.يع

المبدأ من خالل تعزيز وصيانة واستعادة الصحة البدنية والعقلية هذا  SSNفي الممارسة العملية ، تطبق  
لجميع السكان من خالل منظمة الشعرية في جميع أنحاء البالد والتي يتم تقديم خدماتها من قبل السلطات 

. تضمن جميعها ، وبطريقة موحدة ، SSNالصحية المحلية والمستشفيات والهياكل الخاصة التابعة لها 
 ( للسكان.LEAألساسية من المساعدة )المستويات ا

 المساواة

دون أي تمييز بين الظروف الفردية واالجتماعية  SSNيجب على المواطنين الوصول إلى خدمات 
واالقتصادية واالنتماء الديني والعرقي. يُطلب من المواطنين ، الذين ال ينتمون إلى الفئات المعفاة ، دفع تذكرة 

 .LEAمها تختلف لكل خدمة فردية تقد

 اإلنصاف

يجب ضمان االنصاف في الوصول لجميع المواطنين فيما يتعلق باالحتياجات الصحية المتساوية. هذا هو المبدأ 
األساسي الذي يهدف إلى التغلب على عدم المساواة في وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية. لتطبيقه من 

 الضروري:

  ومالءمتها وشفافيتها وخاصة آدائها ؛ضمان جميع جودة الخدمة وكفاءتها 

  التواصل الصحيح بشأن الخدمة الصحية  ،من قبل الطبيب والممرضة والعامل الصحي  ،توفير
 ؛ (تحمل المسؤولية ،الموافقة المستنيرة )الالزمة للمواطن والمالئمة لمستوى تعليمه وفهمه 

 حرية اختيار مكان العالج ؛ 

 الحق في االطالع على المرض ؛ 

  ؛ (الموافقة المستنيرة)الحق في الحصول على معلومات حول العالج واالعتراض أو إعطاء الموافقة 

 حق المريض في أن "يعتني" الطبيب أو الفريق الصحي طوال عملية العالج ؛ 



 

 

 الحق في الخصوصية ؛ 

  وهو السبب الرئيسي لتأسيس( واجب التخطيط الصحي أن يضع حماية صحة المواطنينSSN قبل )
 كل الخيارات ، بما يتوافق مع الموارد االقتصادية المتاحة ؛

  والحاجة إلى  ،تتولى هيئة الصحة مهمة ضمان حماية صحة السكان وفقاً لمبادئ كرامة اإلنسان
ونوعية الرعاية ومدى مالءمتها فيما يتعلق  ،والمساواة في الحصول على المساعدة  ،الصحة 

 د ؛االقتصاد في استخدام المواراالحتياجات الخاصة وكذلك 

  تقوم السلطات االجتماعية والصحية المحلية(ASL)  بتنفيذ أنشطتها وفقًا لمبدأ الكفاءة والفعالية
 والعقالنية والفعالية من حيث التكلفة وتضمن ، من خالل الخدمات المدارة مباشرة:

 ؛ الرعاية الصحية الجماعية في بيئة المعيشة والعمل 

  ؛ المقاطعةمساعدة  

 ؛ رعاية المستشفى 

 بالنسبة لألجانب : 

 المواطنون من خارج االتحاد األوروبي واألشخاص عديمي الجنسية 

  والمواطنون من خارج االتحاد األوروبي المقيمون في إيطاليا ينقسمون إلى أجانب مقيمين بشكل قانوني
 أو غير نظامي.

 لذين لديهم تصريح إقامةاألجانب المقيمون بشكل قانوني: نعني األشخاص ا(PdS).   وتبين هذه الوثيقة
 السبب؛ من اإلقامة ، اعتمادا على الدافع ، هناك الحاالت التالية:

  االلتزام بالتسجيل فيSSN: 

  التسجيل فيSSN :مجاني تماًما ، ويجب أن يتم عندما يكون الدافع وراء اإلقامة هو 

 • في التسجيل SSN هو اإلقامة وراء الدافع يكون عندما يتم أن ويجب ، تماًما مجاني : 

 ( األخيرة الدفع قسيمة+  تصريح إقامة: تقديم) الثانوي العمل( أ 

  الحر العمل( ب (في التسجيل+  تصريح إقامة CCIA الدخل ضريبة إقرار أو ) 

  (العمل مكتب في التسجيل+  تصريح إقامة) العمل عن العاطلين( ج 

 ( إقامةتصريح ) عائلية أسباب( د 

  ( تصريح إقامة) السياسي اللجوء( ه 

  ( تصريح إقامة) اإلنساني اللجوء( و 

  ( تصريح إقامة) اللجوء طلب( ز 

  ( تصريح إقامة) والرعاية التبني قيد( ح 

 ( تصريح إقامة) الجنسية اكتساب( ط 

  مع االختياري التسجيل SSN  

  في التسجيل في الحق على تنطوي التي األسباب SSN ، رسوم ودفع الطوعية الطبيعة ، وبالتالي 
 : الالزمة الوثائق مع أدناه إليه المشار • هي ، التسجيل

 ؛( يورو 149.77 مساهمة دفع شهادة+  الحضور/  الدراسة شهادة+  تصريح إقامة) الطالب( أ  

  المساواة قدم على اإليداع إعالن تصريح إقامة و) المساواة قدم على وضعه تم الذي الشخص( ب 
  ؛( يورو 219.49 البالغة المساهمة دفع شهادة

 فعد إثبات+  فيها تقيم التي العلمانية أو الدينية المؤسسة إعالن+  تصريح إقامة) الدين رجال( ج • 
  ؛( يورو 387.34 قدرها مساهمة

  الفرد حالة يشهد+  تصريح إقامة إعالن) ؛ االختيارية لإلقامة الدافع مع تصريح إقامة حامل( د  +
 ( يورو 387.34 دفع إثبات

  الدبلوماسية والبعثات ، القنصلية والمكاتب ، الدولية المنظمات موظفو( ه (DP  +على يشهد إعالن 
 (.يورو 387.34 قدرها مساهمة دفع شهادة+  حالتهم

 يبالطب وإلغاء الختيار إقليميا المختصة بالمكاتب االتصال يمكنك ، محددة معلومات على للحصول . 



 

 

  القسم إلى انتقل 

 في التسجيل على القدرة عدم SSN  

  في التسجيل على القدرة عدم أسباب SSN كالتالي هي : 

  سياحية أسباب  

  الرعاية أسباب  

  طبية أو سياحية ألسباب ، العام التوزيع نظام لديهم الذين لألشخاص الحالي التشريع يسمح ال ، 
 . SSN في بالتسجيل

  نظامية غير بصفة المقيمين األجانب  

  ليالحا التشريع يضمن. الصالحية منتهي أو عادي تصريح إقامة لديهم ليس الذين األشخاص نعني 
 قبل من( مؤقتًا الموجودين لألجانب) STP رمز تعيين ذلك يتضمن. وأساسية عاجلة صحية رعاية

 . مؤقتًا الموجودين لألجانب لالستقبال الخارجية والعيادة المستشفى عمداء في الطوارئ قسم

  في الشاملة العيادة في Viale Trieste األساسية للمساعدة استقبال عيادة أول توجد ، كالياري في 
 .مساءً  6 إلى 3 الساعة من الخميس يوم مفتوحة وهي ، مؤقتًا الموجودين لألجانب

 .سردينيا المتمتعة بالحكم الذاتي جهة 2022 © 


