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 طبيةالبطاقة الكيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على 

(Tessera Sanitaria) ؟ 
 

 لحاملي: تصريح اإلقامة للدراسة.(SSR) التسجيل في الخدمات الصحية اإلقليمية 

 

 

 ؟ هذا بالضبط ماذا يعني

 

 SSR (Servizio Sanitario Regionale). النظام الصحي  فييتيح التسجيل الحصول على جميع الخدمات الصحية لمنطقة توسكانا 

 

 لدراسة ، يكون التسجيل في الخدمة الصحية اإلقليمية اختياريًا ومقابل رسوم.ابغرض بالنسبة لحاملي تصريح اإلقامة 

 

 .من الممكن الدفع مقابل تأمين خاص )مع شركة تأمين إيطالية أو أجنبية( مع إلزامية أن يكون ساري المفعول طبعا في إيطالياأو 

 

 SSR النظام الصحي التسجيل اإلجباري والمجاني في ،تقديم عقد العمل شريطةيحق للطالب العامل 

 

 متى يمكنني التسجيل في خدمة الصحة اإلقليمية؟

 

 يمكن للطالب التسجيل بعد إرسال طلب تصريح إقامته إلى مكتب البريد.

 

 كيف يمكنني التسجيل؟

 

التابعة لمكان اإلقامة. عند التسجيل، يختار الشخص طبيب األسرة الذي يمكنه التواصل (ASL) يتم التسجيل لدى هيئة الصحة المحلية 

 معه مجانًا.

 

ونسخة من المستندات الالزمة عن طريق البريد اإللكتروني إلى العنوان  النموذج، يجب إرسال  مقاطعة فلورنسا)بالنسبة لسكان 

أو تحديد موعد مباشرة باالتصال على الرقم التالي:  ; registrizioni.volontarie@asf.toscana.it   التالي:

0556930334+39 .) 

 

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
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
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 ما هي المستندات المطلوبة؟

 

  اإليصال ، يتم إجراء تسجيل مؤقت لمدة تتراوح من شهر تصريح اإلقامة أو إيصال الدفع لتصريح اإلقامة. عند تقديم

 إلى ثالثة أشهر.
 

 إلى  مباشرةالترخيص ، يجب إحضاره  الحصول على عندASL .إلكمال التسجيل 

 )شهادة ذاتية من المدرسة أو الجامعة التي تدرس بها )للطالب فقط 

 الرمز الضريبي  Codice Fiscale ,  

 ويجب استكماله بالبيانات التالية  ,إيصال الدفع للحوالة البريدية: 

 

  يورو 149.77 : معالين(أفراد المبلغ الذي يجب أن يدفعه الطالب )بدون. 

 289504:  رقم الحساب البريدي. 

 .تدفع لـ: منطقة توسكانا 

 )رسوم التسجيل االختياري  السبب )سبب الدفع :SSR .للسنة الحالية 

 

  بعد التسجيل، يتلقى الشخص مباشرة بالعنوان الشخصي لمنزله البطاقة الصحية التي تسمح له باستخدام جميع الخدمات

 .توسكانا في منطقة  SSR لنظام الصحيلالصحية 

 ما هي خدمات دائرة الصحة اإلقليمية؟

 الخدمات األساسية. في هذه القائمة نجد 

  خاص لديك طبيب أسرة أو طبيب أطفالسيكون. 

  ا إتفاقيات شراكة مع جهة توسكاناأو التي لديهالحصول على رعاية مجانية في المستشفيات العامة. 

 المساعدة الصيدالنية. 

  أيضا بالعياداتفحوصات طبية عامة. 

 الفحوصات الطبية المتخصصة. 

 زيارات طبية منزلية. 

 اللقاحات. 

 تحاليل الدم. 

 الفحص باألشعة السينية. 

  فوق الصوتيةالفحص بالموجات. 

 األدوية. 

  األطراف الصناعيةإستخدام  وإعادة التأهيل , الترويض الطبيالمساعدة في. 

 

  مستويات المساعدة األساسية. أخرى مقدمة علىخدمات باإلضافة الى 
 

 فقط على سبيل المثال(. )للسياحةنهائية( في دولة أخرى في االتحاد األوروبي الإلقامة المؤقتة )غير ا 
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  من الممكن طلب الرعاية الصحية من خالل إبراز البطاقة االتحاد األوروبيمن أخرى  دولةفي حالة التواجد في ،

مجانية في دول االتحاد  بالضرورةأنه جميع الخدمات المجانية في إيطاليا ليست  يرجى مالحظةالطبية اإليطالية. )

 األوروبي األخرى(.

 ؟ ما هي مدة صالحية التسجيل! 

 

 ويجب تجديده كل عام. ديسمبر 31 التسجيل فيينتهي  -

 يجب عليك دفع المبلغ اإلجمالي حتى لو قمت بالتسجيل خالل العام. -

 

 طالب برنامج إيراسموس والطالب الدوليين. 

 

 COVID-19.خالل جائحة قواعد عامة لرعاية صحتك 

 

  االمتثال الكامل للتدابير الوقائية الحالية هو األداة األكثر فعالية لدينا لمنع انتشار عدوىCOVID-19. 

  يرجى دائًما ارتداء الكمامة ليس فقط داخل مباني الجامعة ولكن أيًضا في الخارج وفي المنزل إذا كنت مع

 أشخاص ال يعيشون معك.

  افذ للحصول على هواء نقي.بغسل اليدين بإستمراروفتح النو أيضاينصح 

 

 لطالب األوروبيين أو غير األوروبيين.ل، سواء للنظام الصحي الوطني SSNلمزيد من المعلومات حول التسجيل في 

 .طالب ايراسموس الوافدين -

 .الوقاية والعالجالصحة:  -

 

 هيئة الصحة المحلية.

 في منطقة توسكانا. السلطات الصحية المحلية -

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.unifi.it/upload/sub/studenti/erasmusplus/2021/covid_healthcare.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/erasmusplus/2021/covid_healthcare.pdf
https://www.uslcentro.toscana.it/

