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INFOVIHTAL / الرعاية الصحية لمواطني دول اإلتحاد األوروبي

من   عضو  دولة  أي  في  الصحية  الرعاية  تلقي  األوروبي  اإلتحاد  لمواطني  يمكن 
اإلتحاد األروبي  وذلك عبرمسارين، في معظم الحاالت، يتطلب إذنًا مسبقًا من البلد 
األصلي. إذا كنت حامل لفيروس VIH وتخطط للسفر إلى بلد في االتحاد األوروبي 
أو إذا كنت مواطنًا أوروبيًا حامل لفيروس VIH وتريد السفرإلى إسبانيا، فقد تكون  

هذه المعلومات مفيدة لك. 

يمكن لمواطني االتحاد األوروبي تلقي الرعاية الصحية في أي دولة عضومن اإلتحاد 
األروبي وذالك عبرمسارين:

     1) المساعدة الصحية عبر الحدود

يجب على الشخص الذي يختار هذا المسار أداء تكاليف الرعاية الصحية مقدًما وطلب السداد أو التعويض 
الحقًا في بلده. هذا المساريسمح بتلقي الرعاية الصحية في المراكز الخاصة أو العامة. 

يجب على أي مواطن من االتحاد األوروبي إستفسارا مسبقًا عن حالته األصلية إذا كانت الرعاية الصحية 
التي يطلبها قابلة للتعويض أو لإلسترداد. للحصول على عالجات معينة في البلدان المتوجه إليها ، يلزم 

أيًضا الحصول على إذن مسبق من البلد األصلي. 

على الرغم من أنه ليس شائعًا، يمكن لألشخاص الحاملين لفيروس VIH طلب هذا النوع من الرعاية قبل 
السفر إلى بلد في االتحاد األوروبي عندما يتوقعوا أن يظلوا بدون عالج مضاد للفيروسات الرجعية لفترة 
طويلة. إذا حدث هذا، فسيتعين عليهم أداء مسبقا ثمن الرعاية وعالج المضاد للفيروسات  في البلد المتوجه 

إليه، ثم طلب التعويض في بلده األصلي.

يمكنك طلب مزيد من المعلومات حول هذا المسار عن طريق ملء النموذج الذي ستجده في الرابط التالي: 
https://encuestas.msssi.gob.es/l imesurvey/index.

php/859532

    2) الرعاية الصحية من خالل أنظمة  التنسيق  مع الضمان االجتماعي

يضمن هذا المسار الرعاية الصحية لمواطني االتحاد األوروبي، في مواقف مختلفة، على سبيل المثال، 
عندما يسافرون أو عندما يهاجرون تحت أي ظرف من الظروف أو يقيمون مؤقتًا في أي دولة عضو من 
اإلتحاد األروبي. للقيام بذلك، بالنسبة لإلقامة التي تقل عن 3 أشهر، يجب أن يتقدم الشخص من خالل نفس 
المسار للحصول على البطاقة الصحية األوروبية التي تمنح صاحبها الحق في تلقي الرعاية الصحية دون 
الحاجة إلى األداء المسبق. ومع ذلك ، يسمح هذا المسار أيًضا للمواطنين األوروبيين بطلب تعويض نفقات 
البطاقة  بأدائها في أي دولة من دول االتحاد األوروبي رغم حصولهم على  التي قامو  الرعاية الصحية 

الصحية األوروبية.

تستخدم الجهات المستقلة في إسبانيا هذا المسار أيًضا عندما يحتاجون إلى إحالة مواطن إلى دولة أوروبية 
لتلقي الرعاية الصحية المبرمجة.
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يقيمون  الذين  األوروبي  االتحاد  دول  من   VIH لفيروس  الحاملين   لألشخاص  يمكن 
فترات إقامة مؤقتة أو دائمة في  أي دولة عضو من اإلتحاد األوروبي من تلقي الرعاية 
تكون  أن  عليها هي  الحصول  مجانًا. شروط  القهقرية  الفيروسات  بمضادات  والعالج 
حاماًل للبطاقة الصحية األوروبية وأن يكون لديك الوثائق الرسمية التي تعترف بحقك 
في الرعاية الصحية في البلد المتوجه إليه. يجب طلب الوثائق من السلطات الصحية في 
البلد األصلي قبل السفر. بمجرد وصول الشخص إلى البلد المتوجه إليه ، يجب أن يطلب 

من هيئة الصحة  اإلعتراف  بالحق في الرعاية الصحية.

يمكنك طلب مزيد من المعلومات حول هذا المسار من خالل الرابط التالي:
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/inter-

net/InformacionUtil/32078/966/1819/1821


