األشخاص االجانب
الولوج اىل النظام
الصحي يف إيوسكادي

 -.1أنا شخص أجنبي و ال أتوفر عىل رخصة االقامة،
هل ميكنني االستفادة من الرعاية العمومية؟
نعم .إذا كنت مسجال/ة يف القيد املدين للسكان بإحدى املقاطعات يف
إيوسكادي ،عليك طلب البطاقة الصحية الشخصية( ،)TISوالتي من
خاللها لك الحق يف الرعاية الصحية بنفس الرشوط مثل باقي الساكنة.
إذا ﻢﻟ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺠﻼ/ة ﰲ اﻟﻘﻴﺪ اﳌﺪﻲﻧ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﰲ إﺣﺪى ﻣﻘﺎﻃﻌﺎت إﻳﻮﺳﻜﺎدي
و ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﲆ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﺮﻴ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ

 -.2أنا شخص أجنبي و أتوفر عىل رخصة اقامة مؤقتة
(لدي تأشرية غري منتهية الصالحية أو مل متيض  09يو ًما
منذ دخويل اىل إسبانيا)  ،هل ميكنني الحصول عىل
الرعاية الصحية العومية؟
ال  ،باستثناء إذا:
أ) كنت تتوفرعىل تقريرمؤيد من املصالح االجتامعية األساسية.
ب)كنت حامل و /أو قارص وليس لديك تأمني طبي خاص (خاص بالسفر
أو أي تأمني آخر) ،أو عام (البطاقة الصحية األوروبية  ،عىل سبيل املثال)
إذاحصل أي من الخيارين السابقني ،لك الحق يف الرعاية الصحية
العمومية .إذا مل يحصل أي من هذه الخيارات ميكنك تلقي الرعاية
الصحية ،و لكن يتوجب عليك االداء.

 -.3أنا مقدم طلب الحصول عىل الحامية الدولية ،هل
ميكنني الحصول عىل الرعاية الصحية العمومية؟
نعم ،برشط:
أن تتوفر عىل البطاقة الحمراء (وثيقة تثبت حالتك كطالب إلجراء
الحامية الدولية) أو البطاقة الخرضاء ( مقدم طلب الحصول عىل وضع
عديم الجنسية يف إسبانيا).
لديك وصل تقديم طلب الحامية الدولية.
هل يجب أن أكون مسجال/ة يف إحدى مقاطعات إيوسكادي؟
ال ليس بالرضورة.

إذا كنت يف أي من الحاالت املذكورة أعاله والتي
متنحني الحق يف الحصول عىل الرعاية الصحية
العمومية:
•هل لدي نفس حقوق الولوج إىل النظام الصحي يف إيوسكادي
ونفس الخدمات التي يتمتع بها باقي األشخاص؟
نعم.
•أين ميكنني تقديم طلب االستفادة من الرعاية الصحية العمومية؟
يف أقرب مركز صحي أوصاكيديتشا ملنزلك.
•هل لدي الحق يف اختيار الطبيب/ة؟
نعم .يف املركز الصحي سيخربونك بأسامء الطاقم الطبي ليك
تختارالطبيب.
•إذا كان لدي بنات أو أبناء قارصين يتواجدون يف نفس الوضعية،
هل لديهم الحق يف الرعاية الصحية العمومية؟
نعم .باإلضافة إىل ذلك ،هناك برامج صحية خاصة بالطفولة
والشباب :مراقبة وتتبع األوالد والبنات األصحاء ،جدول التطعيم،
صحة الفم واألسنان ...
•إذا كنت بحاجة إىل األدوية ،هل يجب عيل دفع مثنها؟
نعم .عليك أن تدفع  ٪40من سعرها.

 çتعال بكل إطمئنان إىل مركزك الصحي أواىل مصلحة اإلستعجالت
التابعة ألوصاكيديتشا من أجل أي حاجة تتعلق بالرعاية الصحية.
سيستقبلونك دامئًا .لو ليس باستطاعتك الوصول بوسائلك
الخاصة ،اتصل بالهاتف 112
 çإذا مل تقم بتقديم طلب الحق يف الرعاية الصحية العمومية ،قم
بذلك يف مركز أوصاكيديتزا الصحي القريب من منزلك
 çستبقى بياناتك الشخصية والصحية رسية .سيطلع عليها فقط
الطاقم الصحي الذي سيعتني بك.

