GHID DE PROMOVARE SI ACCES LA
SERVICIUL SANITAR NATIONAL (S.S.N.)

Serviciul Sanitar Naţional (SSN) reprezintă toate
structurile şi serviciile care asigură tutela sănătăţii
şi asistenţa sanitară tuturor cetăţenilor italiani si
străini.
Pentru a beneficia de serviciile furnizate de către
Serviciul Sanitar Naţional (SSN) trebuie să vă
înscrieţi la districtul sanitar al locului de reşedinţă.
Cu Legitimaţia (Tessera) Sanitară este posibil:
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să aveţi un medic de familie sau un pediatru;
să beneficiaţi de asistenţa de specialitate,
plătind doar un cuantum (ticket);
să puteţi fi internat in spitalele publice si in
cele convenţionate;
să puteţi cumpăra medicamente.
ASISTENŢA SANITARĂ IN CAZUL
CETĂŢENILOR STRĂINI
CU PERMIS DE ȘEDERE

Cetăţenii străini care sunt titulari ai permisului de
şedere pentru contract de muncă, întreprinzător
privat, pentru înscrierea la Oficiul Muncii, pentru motive familiare, azil politic, azil umanitar, în
aşteptarea adopţiei, în plasament temporar, în
aşteptarea acordării cetăţeniei, se bucură de
aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii ca cetăţenii
italieni. In aceste cazuri, înscrierea la Serviciul
Sanitar Naţional este obligatorie si gratuită.
Asistenţa sanitară se extinde şi membrilor din
acelaşi nucleu familiar, cu documentele de
reşedinţă în regulă. Cetăţeanul străin, cu actele in
regulă, care nu intră in categoriile sus-menţionate,

are obligaţia să se asigure impotriva riscului de
imbolnăvire, accident şi maternitate prin intermediul unei poliţe de asigurare privată sau / şi prin
înscrierea facultativă la Serviciul Sanitar Naţional.
Asistenţa sanitară în acest caz nu se extinde si
membrilor din nucleul familiar.
Unicul aspect limitativ este cà înscrierea facultativă
priveste doar pe titular, excluzînd membrii familiei.
Cetăţenii străini care sunt in perioada de emitere sau reînnoire a permisului de şedere nu pierd
dreptul la înscrierea la Serviciul Sanitar Naţional.
Dacă permisul de şedere nu mai e valabil sau nu
mai poate fi reînnoit (de ex. La terminarea contractului de muncà), sau în caz de expulsie şi obligaţia
de reîmpatriere, se pierde înscrierea la Serviciul
Sanitar Naţional. Fac exceptie cazurile în care se
prezintă proba de recurs contra expulzării.
ASISTENŢA SANITARĂ IN CAZUL
CETĂŢENILOR STRĂINI
FĂRĂ DOCUMENTE IN REGULĂ

Cetăţenii străini prezenţi temporar (ENI) şi fără
documente în regulă cu normativele în vigoare în
ce priveşte intrarea şi şederea pe teritoriul Italiei,
nu pot fi înscrişi la Serviciul Sanitar Naţional. Vin
în orice caz garantate, prin structurile publice şi
cele convenţionate, tratamentele ambulatoriale şi
spitalizarea în caz de urgenţă, tratamentele esenţiale,
continuative în tratamentul bolilor şi accidentelor.
In mod particular, este garantată:
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tutela socială a sarcinii şi maternităţii;
tutela sănătăţii minorilor;
tutela sănătăţii minorilor;
vaccinurile conform programelor în vigoare;
tratamentele înternaţionale de prevenire a
anumitor boli;
prevenirea şi cura bolilor infecţioase.

Aceste tipuri de servicii sunt garantite şi persoanelor străine fără resurse economice, cu excepţia
cotelor de participare (ticket) la cheltuielile sanitare, în acelaşi cuantum de participare cu ale
cetăţenilor italieni.
Accesul persoanelor străine fără documente în
regulă în structurile sanitare nu comportă în nici
un fel reclamaţia lor la autorităţile judiciare, cu
excepţia cazurilor prevăzute de lege, în anumite
situaţii, în baza referatului medical şi în mod egal
cu cetăţenii italieni.
CONSULTORIUL FAMILIAR

Consultoriul familiar este un serviciu socio sanitar
care prestează tratamente de prevenire, servicii
de informare şi educare socio sanitară, cu sprijinul
personalului de specialitate: psihologi, asistenţi
sociali, ginecologi, asistenţi sanitari, pediatri.
Serviciile oferite sunt gratuite şi accesibile tuturor,
italiani sau imigraţi temporari sau permanenţi, cu
sau fără documente în regulă pe teritoriu italian,
fără a-i reclama autorităţilor.
In Consultoriu se poate veni pentru:
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informaţie şi/sau consult psihologic şi social
individual, în cuplu, sau în familie;
tutelarea minorilor în vederea adopţiei sau
luarea în plasament temporar;
examinări şi informaţii ginecologice;
cursuri de pregătire în vederea naşterii
copilului;
informaţie, examinare şi certificarea unei
intreruperi voluntare de sarcină (IVG);
prevenirea bolilor oncologice prin PAP test;
informarea şi sprijinul femeilor care doresc
să nască fără a declara numele copilului sau/
şi luarea în adopţie imediat dupà naşterea la
spital, aşa cum este prevăzut de legea italiană.

Dispensariile Socio Sanitare din Asl BT
Distretto n. 1 – Margherita di Savoia
Via Vanvitelli – tel. 0883-652918
Distretto n. 2 – Andria
Via Vittore Carpaccio – tel. 0883-299818
Distretto n. 3 – Canosa di Puglia
Via G. Bovio, 81 – tel. 0883-641386
tel. 0883-696611 Minervino Murge
Distretto n. 4 – Barletta
Piazza Principe Umberto – tel. 0883-577809
Distretto n.5 – Trani
Corso Imbriani – tel. 0883-483410
tel. 080-3363254 – Bisceglie
Consultoriile familiare din Asl BT
ANDRIA
Resp. Dott.ssa Maria Milano
Via Don Luigi Sturzo 35, tel. 0883-299.555

CANOSA DI PUGLIA
Resp. Dott.ssa Antonella D’Ambrosio
P.O. Ospedale via G. Bovio 81,
tel. 0883-641.360, fax 0883-641.364
MARGHERITA DI SAVOIA
Resp. Dott.ssa Elsa Russo
Via Vanvitelli 2, tel. 0883-577.461
MINERVINO MURGE
Resp. Dott.ssa Antonella D’Ambrosio
Via Nino Bixio 47, tel. 0883-691.081
TRANI
Resp. Dott.ssa Maria Ambrosio
Via Marsala, tel. 0883-483.473

Orarul de lucru cu publicul pentru toate Consultoriile:
De Luni pană Vineri dela ora 9,00 la ora 13,00
Marti si Joi de la ora 15,30 la ora 17,30
numai pentru Barletta, orariul de dupămasă est
e Luni si Joi de la 15,00 la 18,00

*

BARLETTA*

Consultorio n. 1
Resp. Dott.ssa Loredana Tarricone
Largo 2 Giugno, tel. 0883-577.309

Ambulatorii – Andria
In cadrul: Casa di Accoglienza S. Maria Goretti

Consultorio n. 2

Andria – Via Quarti 11, Tel. 0883-592369

Resp. Dott.ssa Elisa Manta
Piazza Umberto, tel. 0883-577.343/155

ASISTENŢA SANITARĂ
CETĂŢENILOR STRĂINI
CU SAU FĂRĂ DOCUMENTE
IN REGULĂ

Referente Aziendale Mediazione Interculturale
Assistente Sociale Lucia Negroponte
tel. 0883/577985 – fax 0883/577986

BISCEGLIE
Resp. Dott.ssa Vincenza Di Franco
Via Bovio 35, tel. 080-395.5881
R

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà

