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رعاية فيروس VIH عند الطلبة 
األجانب في إسبانيا

INFOVIHTAL / ATENCIÓN DEL VIH PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN ESPAÑA

الدراسة في  الذين يرغبون في  يجب على األجانب من خارج االتحاد األوروبي 
إسبانيا التقدم للحصول على تأشيرة. هذه الرخصة المؤقتة في إسبانيا ال تعطيهم 
من  الطالب  يُنصح  السبب،  لهذا  العامة.  الصحية  الرعاية  إلى  الولوج  في  الحق 
خارج االتحاد األوروبي المصابين بفيروس VIH اإلتصال بمنظمة غير حكومية 
المراقبة  أو  العالج  مقاطعة  ،بعدم  لهم  تسمح  التي  والمساعدات  التوجيهات  لتلقي 

السريرية لفيروس VIH أثناء إقامتهم في إسبانيا.

الطلبة األجانب من خارج االتحاد األوروبي

يجب على األجانب من دول خارج االتحاد األوروبي التقدم للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة للدراسة 
في إسبانيا. من بين الشروط للحصول على هذه التأشيرة، هو أن يكون لديهم تأمين صحي عام أو خاص 
يمنحهم تغطية صحية في إسبانيا. لذلك، ال يحق للطالب األجانب الحصول على رعاية صحية مجانية من 

خالل نظام الصحة العامة، ألن لديهم تأمين صحي متعاقد يمنحهم رعاية أو تغطية صحية لهذا المرض.

ومع ذلك، من المعتاد أن التأمين الصحي المذكور المتعاقد عليه للحصول على التأشيرة ال يشمل األدوية 
المضادة للفيروسات القهقرية أو المراقبة السريرية لفيروس VIH، لذلك يجدون الطالب األجانب أنفسهم 

في حالة من اإلقصاء الصحي. 

لهذا السبب ، إذا استمرت اإلقامة لمدة 90 يوًما أو أقل، يوصى أو ينصح بالمجيء 
األدوية  من  األقصى  الحد  هو  هذا  أشهر،   3 لمدة  القهقرية  للفيروسات  مضاد  بعالج 

المسموح به للسفر إلى االتحاد األوروبي.

إذا ذهب الطالب األجنبي المصاب بفيروس VIH إلى مركز الصحة العامة أو المستشفى أثناء إقامته في 
 .VIH إسبانيا ، فقد يطلب منه أداء ثمن الفحص، بما في ذلك اإلختبارات التشخيصية واألدوية ضد فيروس

المصابين  إلى منظمة غير حكومية متخصصة في رعاية األشخاص  بالذهاب  يوصى 
بفيروس VIH للحصول على إرشادات ومساعدات بشأن هذه المسألة.  

هؤالء األشخاص الدين يأتون من دولة لها إتفاقية دولية مع إسبانيا بشأن الرعاية الصحية يمكنهم المجيء 
بحقهم في الرعاية الصحية من بلدههم، هذا اإلجراء يجب القيام به في البلد األصلي قبل السفر.
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 VIH رعاية فيروس 
عند الطلبة األجانب في إسبانيا

الطلبة األجانب من االتحاد األوروبي 

الطالب الذين يحملون جنسية إحدى دول األعضاء في االتحاد األوروبي )وأيسلندا، ليختنشتاين، 
 )TSE( يوصى وينصح بتقديم طلب للحصول على البطاقة الصحية األوروبية ،)النرويج وسويسرا
قبل المجيء إلى إسبانيا، باإلضافة إلى طلب وتدبير كل الوثائق الالزمة حتى يتم اإلعتراف بالحق 
يبسط  األروبية  الصحية  البطاقة  أي   TSE وجود  إن  وصولك.  قبل  العامة  الصحية  الرعاية  في 

إجراءات األداء والتعويض.

بالبطاقة الصحية األروبية TSE، يمكن للمواطنين من دول أعضاء االتحاد األوروبي تلقي الرعاية 
الصحية وطلب تعويض النفقات وفقًا لنفس الشروط الملزمة على مواطني الدولة التي يتواجدون 
فيها. إذا كان العالج المطلوب مجانا للمواطنين المقييمين في هذا البلد، فهو كذالك مجانا لألجنبي 
يطلب  أن  لألجنبي  فيجوز  ثمنه،  ويؤدى  مجاني  غير  العالج  كان  إذا  شيء.  أي  يؤدي  ال  حيث 
التعويض من الهيئة الوطنية للبلد الذي يتواجد فيها )مكاتب الضمان االجتماعي( والحصول عليها 
هناك، أو طلب التعويض من هيئة التأمين عند عودته إلى بلده. من الضرروري أن تعلم أنه يوجد في 

كل دولة من دول االتحاد األوروبي “نقطة إتصال وطنية” تقدم المساعدة في هذه القضية.


