
Si mund të aplikoj për një kartë sigurimi shëndetësor 

(Tessera Sanitaria)? 

Regjistrimi në Shërbimin Shëndetësor Rajonal (SSR) për mbajtësit 

e: Lejes së Qëndrimit studentor. 

Si është puna? 

Regjistrimi lejon aksesin në të gjitha shërbimet e ofruara nga Shërbimi Shëndetësor i Rajonit të Toskanës 

(SSR). 

Për mbajtësit e lejes së qëndrimit studentor, regjistrimi në Shërbimin Shëndetësor Rajonal është vullnetar 

dhe i nënshtrohet një pagese. 

Gjithashtu është e mundur të paguhet për sigurimet private (me një kompani italiane ose të huaj sigurimi) të 

vlefshme në Itali. 

Studenti që punon (pas prezantimit të kontratës) mund të përfitojë nga regjistrimi i detyrueshëm dhe falas 

në SSR. 

Kur mund të regjistroohem në Shërbimin Shëndetësor Rajonal? 

Studenti mund të regjistrohet pas dërgimit të kërkesës për lejen e tij të qëndrimit në Postë. 

Si të regjistroohem? 

Regjistrimi bëhet me Autoritetin Shëndetësor Lokal (ASL) të vendit të banimit ose vendit ku jetoni. Kur 

regjistrohet, aplikanti zgjedh një mjek të familjes të cilit mund t'i shkojë pa pagesë. 

(Për banorët e provincës së Firences, formulari dhe një kopje e dokumenteve të nevojshme duhet të 

dërgohen me e-mail në adresën e mëposhtme: mailto:registrizioni.volontarie@asf.toscana.it; ose të bëjnë 

një takim direkt duke telefonuar në numrin e mëposhtëm: +39 0556930334). 

Çfarë dokumentesh kërkohen? 

• Leje qëndrimi ose marrjen e pagesës së lejes së qëndrimit. Pas paraqitjes së faturës, do të bëhet një 

regjistrim i përkohshëm për një periudhë nga 1 deri në 3 muaj. 

→ Kur të merrni lejen, duhet ta çoni atë në ASL për të përfunduar regjistrimin. 

• Vetë-çertifikimi i shkollës ose universitetit që ndiqni (vetëm për studentët) 

• 'Kodi i Taigës' 

• Marrja e pagesës së porosisë postare që do të plotësohet me këto të dhëna: 

→  Shuma që do të paguhet nga studentët (pa të varur): 149.77 euro. 

→ Numri i llogarisë postare: 289504. 

→ Marrësi: Rajoni i Toskanës. 

→ Arsyeja (arsyeja e pagesës): Tarifa vullnetare e regjistrimit të SSR për vitin aktual. 

➢ Pas regjistrimit, personi do të marrë në adresën e treguar kartën e tij të sigurimit shëndetësor (Tessera 

Sanitaria) e cila do t'i japë atij qasje në të gjitha shërbimet e Shërbimit Shëndetësor të Rajonit të Toskanës 

(SSR). 

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=node/2263#overlay-context=node/2264%3Fq%3Dnode/2264
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=node/2263#overlay-context=node/2264%3Fq%3Dnode/2264
http://www.asf.toscana.it/images/stories/stranieri/scheda_statistica_di_cui_al_dm_8_10_1986_modificata.pdf
mailto:registrizioni.volontarie@asf.toscana.it


Cilat janë shërbimet e Shërbimit Shëndetësor Rajonal? 

❖ Shërbimet bazë: 

→  Keni një mjek familjar ose një pediatër. 

→  Merrni kujdes falas në spitalet publike dhe tradicionale. 

→  Ndihmë farmaceutike. 

→  Ekzaminime të përgjithshme mjekësore në klinikë. 

→  Ekzaminime mjekësore të specializuara. 

→  Vizita mjekësore në shtëpi. 

→  Vaksinat. 

→  Analizat e gjakut. 

→  Rrezet X. 

→  Ultratinguj. 

→  Ilaçet. 

→  Ndihmë për rehabilitimin dhe protezët. 

 

❖ Shërbime të tjera të planifikuara për nivele të ndryshme të ndihmës thelbësore 

➢ Qëndrimi i përkohshëm (jo i përhershëm) në një vend tjetër të BE-së (p.sh. për turizëm). 

❖ Në një vend tjetër të BE-së, është e mundur të përdoret kujdesi shëndetësor duke paraqitur kartën 

italiane të sigurimit mjekësor. (Ju lutem vini re: jo të gjitha shërbimet falas në Itali janë 

domosdoshmërisht falas në vendet e tjera të BE- së). 

➢ Për sa kohë është e vlefshme karta? 
- Karta skadon më 31 dhjetor dhe duhet të rinovohet çdo vit. 

- Ju duhet të paguani shumën e plotë edhe nëse regjistroheni gjatë vitit. 

ERASMUS DHE STUDENTË NDËRKOMBËTARË. 

RREGULLA TË PËRGJITHSHME PËR T'U KUJDESUR PËR SHËNDETIN TUAJ NË KOHË TË COVID-19. 

→ Respektimi i plotë i masave parandaluese të tanishme mbetet mënyra më efektive që duhet të 

parandalojmë përhapjen e COVID-19. 

→ Ju lutem mbani gjithmonë maskën, jo vetëm brenda ndërtesave universitare, por edhe jashtë, dhe 

në shtëpi nëse jeni me njerëz që nuk jetojnë me ju. 

→ Lajini shpesh duart dhe hapni dritaret për të qarkulluar ajër të pastër. 

Për më shumë informacion mbi regjistrimin në National Health System NHS, për studentët evropianë dhe jo-

evropianë, shkoni në lidhjet e mëposhtme: 

- Studentët që vijnë nga Erasmusi 

- Shëndeti: parandalimi dhe trajtimi 

Autoritetet lokale shëndetësore: 

- Autoritetet lokale shëndetësore të rajonit të Toskanës. 

https://www.unifi.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=10340&newlang=eng
https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/erasmusplus/2021/covid_healthcare.pdf
https://www.uslcentro.toscana.it/

