Shërbimit Shëndetësor Kombëtar i ka të gjitha
objektet dhe shërbimet që sigurojnë mbrojtjen e
shëndetit dhe të kujdesit shëndetësor të të gjithë
qytetarëve, italianët dhe të huajt.
Për të marrë përfitime të ofruara nga Shërbimi
Shëndetësor Kombëtar, duhet të regjistrohen
nëpërmjet dyert e vendit ku jetoni.
Me Card Shëndetësisë, ju mund të:
t
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t
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Ndihmë në këto raste nuk është për ngarkim.
Shtetasit e huaj që janë duke pritur për përtëritjen e lejes së qëndrimit ose çështje të mos
humbasin të drejtën e tyre për t’u bashkuar me
Shërbimit Shëndetësor Kombëtar. Në rast se
leja nuk përtërihet, ose në qoftë se ai është i
dëbuar, ju humbni anëtarësim në NHS-së, përveç rasteve kur paraqet provat e ankesës kundër
deportimit.

të ketë një mjekut;
të ketë ndihmë me ekspertë, duke paguar
vetëm biletën;
pranohet në spitalet publike dhe e kontraktuar;
blerë drogë.
SHTETAS TË HUAJ QË BANOJNË
LIGJËRISHT SHËNDETËSOR

Të huajt që mbajnë një kartë të qëndrimit ose
lejes së qëndrimit për punësim, punë të pavarur,
regjistrimi ne motive familjare, azil politik, azil
humanitar, në pritje adoptimi, strehimin familjar,
marrjen e shtetësisë, duhet të gëzojnë të njëjtat të
drejta dhe kanë të njëjtat detyra qytetarët italian.
Në këto raste, regjistrimi në Shërbimin Shëndetësor Kombëtar është i detyrueshëm dhe falas.
Kujdesi shëndetësor është gjithashtu përgjegjës
për ngarkim banojnë ligjërisht.
Një i huaj rezident të ligjshme, që nuk bien në
kategoritë e përmendura më lart, është e nevojshme për të siguruar ndaj rrezikut të sëmundjes, lëndimeve dhe pas lindjes, me përfundimin
e një sigurimi privat dhe / ose me dëshirë regjistrimi të Shërbimit Shëndetësor Kombëtar.

Qasje në objektet e huaj nuk është në pajtim
me rregullat e qëndrimit, mund të rezultojë në
ndonjë lloj të raportit në gjykatë, përveç rasteve kur është e detyrueshme për të raportuar në
bazë të barabartë me shtetasit italiane. qytetarëve të BE-së kujdesit shëndetësor mund të
merrni falas ENI kodin (Europian unsubscribe).
Qëndrojnë në territorin italian, edhe përkohësisht,
pa ndonjë paralajmërim tek autoritetet.
Në klinikën mund të arrihen nga:

ASISTENCA MJEKËSORE PËR SHTETAS
TË HUAJ TË PARREGULLT

Të huajt Qytetarët përkohësisht prezent (STP)
pa në përputhje me rregullat e hyrjes dhe
qëndrimit, nuk mund të hyjë në SSN Megjithatë,
janë të garantuara përmes publike dhe të
kontraktuar, ambulator dhe spitalor urgjent ose
thelbësore, edhe vazhdon të sëmundjes dhe
lëndimit.
Në veçanti, është e garantuar:
t
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mbrojtja sociale e shtatzënisë dhe e
amësisë;
mbrojtja e shëndetit të fëmijëve;
vaksinime në bazë të rregullores aktuale;
të gjitha profilaksi ndërkombëtare;
parandalimin, diagnostikimin, mjekimin e
sëmundjeve infektive.

(Këto përfitime janë të garantuara për të huaj, pa
burime ekonomike, subjekt i aksioneve të shpenzimeve në barazi me qytetarët italianë).
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o Informacion dhe këshillim psiko-social
të individit, të çiftit dhe familjes;
ose mbrojtjen e kujdestarinë e fëmijëve
dhe birësimin.

KËSHILLIM FAMILY

Shërbimet që ofrohen janë të lirë dhe të arritshme
për të gjithë, italianët dhe të huajt që banojnë
ose:
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ose vizita obstetrike dhe gjinekologjike
dhe konsultime;
ose kurse përgatitje partoM;
o Informacione, këshilla dhe certifikimit
për ndërprerja vullnetare e shtatzënisë
(VIP);
parandalimi ose kanceri (Pap test);
o Informacione mbi mundësinë e grave të
lindur pa dhënë emrin dhe të lënë fëmijën
në spital për miratimin, siç kërkohet nga
ligji italian.

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

r
ANDRIA
Resp. Dott.ssa Maria Milano
Via Don Luigi Sturzo 35, tel. 0883-299.555
BARLETTA*
Consultorio n. 1
Resp. Dott.ssa Loredana Tarricone
Largo 2 Giugno, tel. 0883-577.309
Consultorio n. 2
Resp. Dott.ssa Elisa Manta
Piazza Umberto, tel. 0883-577.343/155
BISCEGLIE
Resp. Dott.ssa Vincenza Di Franco
Via Bovio 35, tel. 080-395.5881

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

Orari di apertura al pubblico per tutti i consultori:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
* solo per Barletta l’orario pomeridiano di apertura è:
lunedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

c/o Casa di Accoglienza S. Maria Goretti
Andria – Via Quarti 11, Tel. 0883-592369

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

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

