هناك حاجة للحصول عىل وصفة طبية .أنت ال تحتاجني إىل تحديد أي مواعيد ملقابلة مبدئية .الخدمات مجانية ،باستثناء
.بعض الخدمات النسائية املتخصصة
كل بلدية من بلديات روما لها العيادات اإلقليمية الخاصة بها ،والتي يختلف عددها وف ًق ا لحجم البلدية وعدد سكانها.
إجاملً هناك  43عيادة إقليمية من املمكن بها ،إذا لزم األم ر ،طلب زيارة متخصص بدعم من الوسطاء الثقافيني واللغويني
.املتاحني
مع الزيادة التي حدثت مبرور الوقت يف أعداد األجانب املقيمني يف إيطاليا ،بدأت الخدمات املخصصة لصحة النساء املهاج رات
أيضً ا يف االنتشار .والهدف من ذلك هو تسهيل حصول النساء من جميع الخلفيات عىل الخدمات املخصصة لصحة األم
والطفل ،مع النظر بعني االعتبار لالختالفات اللغوية والثقافية .يتم تدريب املوظفني يف هذه امل راكز لتلبية االحتياجات
الخاصة للنساء املهاج رات  -مبا يف ذلك تلك املتعلقة باملامرسات التقليدية – كام يكون الوسطاء الثقافيون موجودين داخل
.امل راكز

الصحة من حقك

يف إيطاليا ،الصحة هي حق معرتف به ومحمي لجميع الناس بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو اآلراء
السياسية أو الظروف الشخصية واالجتامعية .لذلك يتم أيضً ا ضامن حصول األجانب من بلدان غري أوروبية عىل الخدمات
الصحية ،بغض النظر عام إذا كنت ال تحمل الجنسية اإليطالية أو ترصيح إقامة ساري املفعول .ومع ذلك ،هناك اختالفات يف
:حق الحصول عىل الخدمات تب ًع ا لحالة الشخص األجنبي
يحصل املواطنون األجانب الحاصلون عىل ترصيح إقامة نظامي هم ومن يعولون عىل مساواة يف املعاملة ومساواة يف الحقوق
ومساواة كاملة يف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية باملقارنة مع املواطنني اإليطاليني .للحصول عىل الخدمات ،يلزمك
باملنطقة ،حيث سيتم إصدار بطاقة طبية (ASL) ،يف هيئة الصحة املحلية ) (NHSتسجيل اسمك يف دائرة الصحة الوطنية
مؤهل للحصول عىل الخدمات .تكون لإلدراج نفس مدة ترصيح اإلقامة وينطوي عىل الدفع مرة واحدة يف
ً
برشط أن تكون
.السنة .هذه املساهمة رضورية فقط يف حالة عدم وجود أي إعالنات للدخل ،وأي رضائب ذات صلة يف إيطاليا قد تم دفعها
املواطنون األجانب بدون ترصيح إقامة لهم الحق يف الرعاية الصحية العاجلة أو الرضورية يف العيادات الخارجية ويف
املستشفيات ،وهي الرعاية الطبية يف الحاالت التي قد تشكل خط ًرا عىل حياة أو صحة الشخص عىل املدى القصري أو الطويل.
كام يتم ضامن خدمات أخرى أيضً ا :حامية الحمل واألمومة وصحة الطفل ،واللقاحات ،والعالج الوقايئ والتشخيص وعالج
األم راض املعدية .يحظر عىل موظفي الرعاية الصحية القيام بأي نوع من إبالغ السلطات عن عدم وجود ترصيح اإلقامة :صحة
الشخص تعترب يف الحقيقة أكرث أهمية من انتهاك قانون الهجرة (ميكن اإلبالغ فقط عندما يكون هناك تقرير طبي إلزامي).
املنطقة ألجلك (أجنبي موجود بشكل  STPيف املرة األوىل التي تحصل فيها عىل خدمات الرعاية الصحية يتم تخصيص رمز
صالح ملدة  6أشهر قابلة للتجديد .يف حالة عدم كفاية األموال يجب  STPمؤقت) معرتف به يف جميع أنحاء أرايض الدولة .رمز
.أن يوقع الشخص عىل شهادة ذاتية أنه سيكون قادرة عىل تأمني الحصول املجاين عىل الخدمات

الخدمات التي ميكن التوجه إليها يف روما

مركز ساميفو
رسا .يقدم املركز الرعاية الطبية لطالبي اللجوء والالجئني :سوا ًء الرعاية األساسية أو زيارات املتخصصني يف
يعزز املركز حامية املهاجرين ق ً
.عيادات الطب النفيس ،علم النفس ،أم راض النساء ،وج راحة العظام ،والطب الرشعي
:ساعات العمل
من اإلثنني إىل الجمعة من  9:30ص حتى  12:30ص
أيام اإلثنني والثالثاء واألربعاء والخميس يف فرتة ما بعد الظهر من  3:00م حتى  6:00م

Photo: Jennifer Huxta/Actionaid | Everline, 25, East Pokot, Kenya, pictured with her daughter Mercy

روما  2يف روما ج
بلدية °5
عرب كازيلينا - 711 ،الهاتف0651008900 :
بيازا دي الكوندوتيرييني 34 ،الهاتف0651008553 :
عرب ه .سبن رس - 282 ،الهاتف0651008804 :
بلدية °7
عرب مونزا - 2 ،الهاتف0651006518 :
عرب ايبرييا - 73 ،الهاتف0651008580 :
عرب دينينا - 7 ،الهاتف0651008571 :
بلدية °8
عرب دي لنيس - 93 ،الهاتف0651008646 :
روما  - 2يف روما ب
بلدية °4
عرب بيي رتاالتا - 497 ،الهاتف0641435408 :
عرب روبيليا - 2 ،الهاتف0641436093 :
 عرب سان بنديتو ترونتو9 ،الهاتف0641436327 :
بلدية °5
عرب مانفريدونيا - 43 ،الهاتف062598972 :
عرب تور سريفارا - 307 ،الهاتف062283683 :
عرب دييل ريسيدي - 1 ،الهاتف0641436020 :
بلدية °6
عرب دييل جادوولز - 88 ،الهاتف0641436121 :
عرب دي تورينوفا - 02 ،الهاتف0641436130 :
بلدية °7
عرب محطة سكة حديد شيامبينو 31 ،الهاتف0641435102 :
عرب دي ليفي /10 ،ب  -الهاتف0641436050 :
عرب ب .ريزيري - 622 ،الهاتف0641434012 :

العنوان :ن طريق لوسايت8 ،
االتصال7730755 06 :
samifo@aslromaa.it

INMP
هو مؤسسة عامة تعد اليوم مركز للشبكة الوطنية ملشاكل املساعدة يف مجال االجتامعية والصحية ) (INMPاملعهد الوطني لتعزيز الصحة والهجرة ومكافحة أم راض الفقر
.هو املركز الوطني للوساطة بني الثقافات يف مجال الصحة  INMPاملنعلقة بلمهاجرين والفقر ،كام أن
:ساعات العمل
من اإلثنني إىل الجمعة من  7:30ص حتى  12:00ص
أيام اإلثنني والثالثاء واألربعاء والخميس يف فرتة ما بعد الظهر من  2:00م حتى  5:00م
.يومي السبت واألحد من  08:00ص حتى  12:00م
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روما  - 3يف روما د
فيوميتشينو
عرب جورجيو جيورجيس - 46 ،الهاتف0656484750 :
عرب ديال بينيتا دي فريجيني - 76 ،الهاتف0656484201 :
بلدية °10
الرجو ج .دا مونتيساركيو - 22 ،الهاتف0656483200 :
عرب كابيتان كاسيال - 3 ،الهاتف0656483024 :
بلدية °11
عرب فايانو - 53 ،رقم الهاتف 3 /1 /0656485510 .من
الرجو إكوادريليل- 5 ،الهاتف6/5/0656485724 :
بلدية °12
عرب أ .كوالويت - 82 ،الهاتف0656486131 :
عرب ديال كونسوالتا - 52 ،الهاتف0656486536 :
الرجو ل .كواروين - 4 ،الهاتف0656486688 :
عرب ف .بلفانتي /76 ،أ  -الهاتف0656486642 :
.العنوان :طريق دييل ف رايت دي ت راستيفريي  ،52روما
االتصال :هاتف مكتب العالقات العامة - 0658558505 :الفاكس 0658558405
هاتف الوسطاء الثقافيني0658558503 :

ومن املتوقع أن يتم دفع مثن التذكرة لكل زيارة من األخصايئ .يعفى الشخص يف الحاالت التالية من هذه الدفعة :العجز
واملرض املزمن واملعيق عن العمل وأن يقل دخل األرسة عن حد معني (بدون عمل .يحملون حالة الحامية االجتامعية /أو أنهم
من الذين يحصلون عىل الحد األدىن من اإلعانات) أو حدود معينة للعمر (يف التسيو ،يجب أال يزيد عمر األطفال عن  6سنوات
).وأال يزيد عمر املرىض من كبار السن عن  65سنة بدخل أقل من  36151.98يورو سنويً ا
ويعفى طالبو اللجوء ،أو طالبو الحامية الدولية ،من دفع مثن التذكرة حتى الشهر السادس بعد تقديم الطلب .ثم ،يف حالة
العثور عىل عمل ميكنهم التسجيل يف هيئة الخدمات الصحية الوطنية .يف حالة البطالة ميكنهم بدلً من ذلك طلب الحصول
).عىل اإلعفاء إذا ما استوفوا الرشوط الالزمة (يكون الدخل أقل من حد معني

صحة امل رأة
يضمن القانون اإليطايل لكل امرأة  -إيطالية أو أجنبية  -الحق يف الرعاية الصحية .عىل وجه الخصوص ،يحق لجميع النساء يف
.إيطاليا التمتع بحامية األمومة ،حتى لو مل يكن لديهن ترصيح إقامة
تتضمن خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمرأة أيضً ا عيادات اإلرشاد األرسي :هذه الخدمات خدمات عامة مفتوحة
.للجميع من أجل حامية وتعزيز الصحة البدنية والنفسية للمرأة ،واألزواج وامل راهقني واألطفال
وهي توفر أنواع مختلفة من الخدمات ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة مبنع الحمل ،والحمل ،والرعاية بعد الوالدة ،واإلجهاض اإلرادي
للحمل ،والوقاية من األم راض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس وانقطاع الطمث .الحصول عىل املشورة مجاين وليس

.مركز اإلحالة اإلقليمي ملنع ومكافحة عوامل النمو امليكانيكية  -املنشطات البنائية .سان كاميلو فورالنيني
األربعاء
 9.00ص حتي  01.00م

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمرأة املهاجرةيف روما

صحتك ،حقوقك

)AFTER is a Project co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC
Programme of the European Union. For more information, please visit our
website: afterwomen.eu or contact us: EUProjects.ita@actionaid.org.
This Factsheet has been produced with the financial support of the Rights, Equality and
Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of this Factsheet are
the sole responsibility of ActionAid International Italia Onlus and the project partners and
can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.
استشاريون للم راهقني
عرب انجيلو إميو رقم  /11ل  -الهاتف( 0668354412 :روما  - 1هيئة الصحة املحلية
)بروما ه
)عرب ستامي رقم  - 135الهاتف( 065074083 :روما  - 2هيئة الصحة املحلية بروما ج
روما  - 1يف روما ه
بلدية °1
عرب أ .إميو - 13 ،الهاتف06 /0668354404 :
)عرب أ .إميو /11 ،ل  -الهاتف( 0668354412 :محجوزة للم راهقني
بلدية °13
عرب د .سيلفريي - 8 ،الهاتف06633714 :
عرب تورنابوين - 50 ،الهاتف066240352 :
بلدية °14
عرب ب .جاسباري - 21 ،الهاتف0668354203 :
ساحة سانتا ماريا ديال بييتا - 5 ،الهاتف0668352856 :
بلدية °15
عرب كاسيا - 472 ،الهاتف0668354616 :
عرب سان دانييل ديل فريويل 0668354761-8

Aﬅer

بلدية °9
عرب سيلوين - 001 ،الهاتف0651008322 :
عرب ستامي - 162 ،الهاتف0651005400 :
قبالة السبع كنائس - 25 ،الهاتف0651008896 :

روما  - 1يف روما أ
بلدية °1
عرب سان جيوفاين يف الت رانو 155 ،الهاتف0677305505 :
بلدية °2
عرب جاريليانو  - 55الهاتف26 /0677307730 :
عرب ساالريا - 140 ،الهاتف068559976 :
عرب بوميوندو - 21 ،الهاتف36 /0684483401 :
عرب دي فرينتاين - 6 ،الهاتف85 /0677303574 :
بلدية °3
عرب دينا جايل - 3 ،الهاتف0677304611 :
الرجو روفاين - 5 ،الهاتف0677304846 :

االستشاريون
.الهاتف06 55552509 : :
العنوان :عرب بورتينيس  – 332روما

Aﬅer

Associate Partner

Foto: Jake Lyell/Shoot the Earth/ActionAid

Photo: Lianne Milton/Panos/ActionAid

Foto: Amiruzzaman/ActionAid

Foto: Vlad Sokhin/ActionAid
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