
infovihtal #88

grupo de trabajo sobre 
tratamientos del VIH

contact@gtt-vih.org 
www.gtt-vih.org

Barcelona (España)

Por favor, fotocópialo y Hazlo circular

Programa de Prevenció i 
Assitència de la Sida Qualitat de vida, Igualtat i Esports Serveis de Benestar Social

Subvencionado por: Colaboran:

تستند هذه الوثيقة على منشور مع حق المؤلف األصلي NAM، منظمة غير ربحية ل VIH، ومقرها في المملكة المتحدة. 
.NAM و قد تم ترجمة هذه الوثيقة بإذن من .www.aidsmap.com المنشور األصلي هو متاح في

 في إسبانيا الحصول على الرعاية 
)II( الصحية

في 1 سبتمبر 2012 دخل حيز التطبيق قانون جديد للصحة في اسبانيا الذي يقدم عددا من التغييرات التي يمكن 
أن تؤثر إلى حد كبير، على األشخاص المهاجرين. حتى هذا الحين، الشرط الوحيد الذي يسمح للمهاجر بالعالج مجانا 

في النظام الصحي هو أن يكون له شهادة السكنى، و لكن مع القانون الجديد قد تتغير االمور.

من خالل هذا النص نعتزم تقديم توجيهات بشأن كيفية الحصول على الرعاية الصحية. ال تنسى أن هذه التوصيات 
عامة وأن تنفيذ القانون الجديد يختلف في كل منطقة جهوية، لذلك فإنه من المستحسن إستشارة وضع حالتك.

إقامة قانونية
إذا كان لديك إقامة قانونية في إسبانيا، يحق لك الحصول على 
القانونية ذاتها مثل األشخاص  الرعاية الصحية في ظل الظروف 
المولودين في هذا البلد. في هذه الحالة، فإن هذاالقانون الجديد 

لم يقم بأي تغيير في مجال الرعاية الصحية.

الخدمات  تقديم  تتضمن  الصحية  الرعاية  أن  تتذكر  أن  يجب 
دفع  يجب  األدوية  بعض  أن  من  الرغم  على  الصيدلة.  و  الطبية 
ثمنها بشكل منفصل، يجب أن تعرف أنه إذا كنت حامل ل VIHفإن 
لك صيدليات  توفرها  الفيروس(  ) ضد  للفيروس  المضادة  االدوية 

المستشفيات مجانا. 

وضعية غير قانونية
لكن، إذا لم تكن لديك إقامة قانونية في إسبانيا، فإن القانون 
الجديد ينص على عدم تجديد البطاقة الصحية. هذا يترتب عليه 
أنه لديك فقط الحق في تلقي الرعاية الصحية في المستعجالت، 

رعاية األمومة)األم الحامل( ورعاية القاصرين.

فقط  الصحية  الرعاية  توفير  سيتم  المستعجالت  قسم  في 
الطبية سوف تستمر  الرعاية  والحوادث حيث  الخطيرة  لألمراض 
المستشفى.  من  بالخروج  اإلذن  على  الحصول  حتى  فقط 
المركز  إلى  تذهب  أن  عليك  يجب  الرعاية،  هذه  على  للحصول 
الصحي أو المستشفى، ولكن إذا كنت في حالة جد سيئة و ال 
تستطيع الذهاب بنفسك، يمكن أن تحصل على هذه الرعاية في 

منزلك. تذكر أن هاتف المستعجالت هو 061 أو 112.

كما هو مذكور أعاله، هناك نوعان من االستثناءات التي تتلقى 
فيها الرعاية الطبية حتى لو كنت في وضع غير قانوني . إذا كنت 
امرأة وكنت حامال، يحق لك الحصول على الرعاية الصحية أثناء 
فترة الحمل، الوالدة وبعد الوالدة. زيادة على هذا، إذا كنت قاصرا 
)عمرك أقل من 18 سنة(، يحق لك الحصول على الرعاية الصحية 

في ظل نفس ظروف المواطنيين اإلسبانيين.

 VIH/sida اإلصابة ب
إذا كنت حامل VIH وتتلقى الرعاية الطبية لعالج هذه العدوى، 
يجب أن تستمر في تلقي هذه الرعاية، حيث أن بعض المناطق 
VIHحق اإلستمرار في  الحاملين ل  الجهوية ضمنت لألشخاص 
يفرض  سوف  الحاالت،  بعض  في  أن  إال  مرضهم،  ورعاية  عالج 
تثبيث  خاصة،  بطاقة  السكنى،  )شهادة  الشروط  بعض  تقديم 

الحاجة إلى الموارد، إلخ(.

100 850 900األندلس:

321 555 902أراغون:

770 202 942كانتابريا:

303 232 947كاستيا و ليون:
947 210 700 (Burgos Acoge)

25 25 25 900كاستيال - ال مانشا:

(CatSalut respon) 061كاتالونيا:
902 111 444

227 867 915 منطقة مدريد:

00 6 866 963منطقة فالنسيا:

56 59 80 924 / 511 382 924إكستريمادورا:

540 569 981غاليسيا:

600 175 971جزر البليار:

 (Tenerife) 392 474 922جزر الكناري:
928 118 841 (Gran Canaria)

333 298 941ال ريوخا:

(SOS Racismo) 521 211 948نافارا:

500 031 944بلد الباسك:

00 1 279 985أستورياس:

(CETI) 348 622 956سبتة:

(CETI) 259 696 952مليلية:

و لكن، إذا كانت وضعيتك غير قانونية و لم تتلقى من قبل الرعاية 
الطبية لعالج VIH فمن الممكن أن تواجه أحد المشاكل و ذلك حسب 
ستوفر  أنها  أكدت  الجهوية  المناطق  بعض   . فيه  تقيم  الذي  المكان 
الرعاية الطبية لجميع األشخاص حتى لو كانوا في وضعية غير قانونية، 
بينما لحد اآلن لم تحدد الجهات األخري ما ستفعله في هذا الشأن. 
على أية حال، فإنه ال يزال من المستحسن أن تقوم بتسجيلك في 
البلدية لتسهيل الحصول على الرعاية الصحية. يجب عليك أن تسأل 
مركز الرعاية األولية الخاصة بك )CAP( أو الخدمات الهاتفية عن الوضع 

في منطقة إقامتك.

موارد
إسبانية

900 166 565 / 112

أرقام مفيدة:


