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 الولوج إلى النظام الصحي 
في جهة مدريد لألجانب دون 

الحق في الحصول على البطاقة 
الصحية الفردية

أنشأت جهة مدريد إجراءات مختلفة حتى يتمكن األشخاص الذين ليس لديهم الحق في الحصول على البطاقة الصحية 
الفردية من الحصول على الرعاية الصحية في ظل نفس الشروط التي يتمتع بها المواطنون اآلخرون.

ب( إذا كنت في وضع إداري غير قانوني:

لديك الحق في الحصول على رعاية صحية 
مجانية

1. يجب عليك التسجيل في البلدية التي ستعيش فيها. 

2. بمجرد إثبات تسجيلك في السكن لمدة 3 أشهر، يجب عليك الذهاب إلى أقرب مركز 
صحي لمنزلك لطلب موعد في إحدى وحدات التذبير السبع لتذبير الولوج إلى النظام 

الصحي. 

3. في وحدة التذبير، يمكنك طلب DASE )وهي وثيقة المساعدة الصحية للمواطنين 
األجانب(، وهي وثيقة اإلعتماد الصادرة عن جهة مدريد بالنسبة لألجانب في 

وضعية غير قانونية. هذه الوثيقة DASE تساعدك الى الوصول إلى جميع مزايا 
النظام الصحي الوطني، بما في ذلك الوصفات الطبية ، وتمنحك تخفيض يصل الى 

40% من سعرها. هذه الوثيقة صالحة لمدة عامين ، قابلة للتجديد طالما توفرت فيك 
الشروط المطلوبة. تتضمن الوثائق التي يتعين عليك تقديمها لطلبها ،إستمارة الطلب 

،جواز السفر وإستمارة شهادة السكن .

4. بمجرد حصولك على DASE، سيتعين عليك طلب موعد مع طبيب األسرة في 
المركز الصحي المخصص لك حتى يمكن إحالتك إلى الرعاية المتخصصة لتتلقي 

.VIH الرعاية والعالج من فيروس

ج( إذا كنت طالب لجوء:

لديك الحق في الحصول على رعاية صحية 
 مجانية عندما تكون في وضع مقدم طلب 

الحماية الدولية

1. يجب عليك التسجيل في البلدية التي ستعيش فيها.

2. بصفتك طالب لجوء ، سيتم إصدار وثيقة تصادق على وضعك كطالب لجوء )بطاقة 
حمراء أو إيصال أبيض لتقديم طلب "إيصال إيداع طلب الحماية الدولية"(

3. يجب عليك الذهاب إلى أقرب مركز صحي لمنزلك لطلب موعد في الوحدة التذبير 
المختصة بك من أجل الولوج  إلى النظام الصحي. 

4. في الوحدة المختصة للتذبير، يمكنك طلب DASPI )وثيقة المساعدة الصحية 
للمواطنين الذين تقدمو بطلب الحصول على الحماية الدولية(. تساعد هذه الوثيقة  

DASPI الى الوصول إلى جميع مزايا النظام الصحي الوطني ، بما في ذلك 
الوصفات الطبية ، بمساهمة تصل قدرها 40% من سعرها. هذه الوثيقة لها نفس 
صالحية البطاقة الحمراء أو اإليصال األبيض لطلب اللجوء. تتضمن الوثائق التي 

يتعين عليك تقديمها لطلبها ،نموذج الطلب وجواز السفر واستمارة التسجيل في 
السكن والوثيقة التي تثبت حالتك كطالب لجوء )بطاقة حمراء أو إيصال تقديم الطلب 

األبيض( سارية المفعول وغير منتهية الصالحية.

5. بمجرد حصولك على DASPI، سيتعين عليك طلب موعد مع طبيب األسرة 
في المركز الصحي المخصص لك حتى يمكن إحالتك إلى الرعاية المتخصصة 

.VIHويمكنك تلقي الرعاية والعالج من فيروس

 

للمزيد من المعلومات 

للمزيد من المعلومات 
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¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41 

SUBVENCIONA

COLABORA

تنصل من المسؤولیة
المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة لیس المقصود بھا أن تحل محل تلك التي حصلت علیھا من طرف الطبیب. یجب دائًما إتخاذ 
القرارات المتعلقة بالصحة بالتشاور مع المھنیین المتخصصین في میدان الصحة. یمكن أن تصبح ھذه المعلومات الطبیة قدیمة  

أو ملغاة أو باطلة بسرعة.
إذا كانت لدیك أي أسئلة بعد قراءة ھذه الوثیقة، فننصحك بالتحدث إلى طبیبك أو ممرضتك أو االتصال

بـ gTt-VIH, al 93 458 26 41، للتحقق مما إذا كانت ھناك أي معلومات جدیدة ذات صلة بھذا الصدد.
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بصفة مؤقتة ، أطلقت جهة مدريد إجراًء حتى يتمكن األشخاص الذين يفتقرون إلى 
وثيقة الرعاية الصحية أو البطاقة الصحية الفردية من الوصول إلى الرعاية العاجلة. 

يستهدف هذا اإلجراء النساء الحوامل واألشخاص المصابين بأمراض معدية التي 
تشكل خطرًا على الصحة العامة )فيروس VIH، والسل، واألمراض المنقولة جنسيًا 

وأي مرض آخر يجب اإلبالغ عنه(. 

بغض النظر عما إذا كان الشخص مسجل لتلقي الرعاية العاجلة من خالل هذا 
اإلجراء، فمن الضروري البدء في إجراء و تذبير وثيقة المساعدة الصحية لألجانب 

.)DASE(

1. إذا كنت حاماًل أو تعاني من مرض معدي يشكل خطًرا على الصحة العامة 
وتحتاج إلى رعاية عاجلة، يجب عليك إتباع الخطوات التالية: 

2. في خدمات اإلستقبال للحاالت المستعجلة، سيتم تسجيلك إدارًيا في النظام الصحي 
لتتمكن من تلقي الرعاية والعالج لحالتك بشكل مؤقت، ريثما تقوم بإجراء ومعالجة 

.DASE وثيقة

3. بمجرد حصولك على وثيقة DASE، ستستمر في تلقي الرعاية الصحية، ولكن 
وفًقا لإلجراء المحدد في الوثيقة المذكورة.

 الولوج إلى النظام الصحي في جهة 
مدريد لألجانب دون الحق في الحصول 

على البطاقة الصحية الفردية
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www.gtt-vih.org
SI TE HA PARECIDO ÚTIL Y INTERESANTE
EL CONTENIDO, COMPÁRTELO.

إذا كنت في وضع إداري غير قانوني وتحتاج إلى 
رعاية عاجلة:

لديك الحق في الحصول على رعاية 
صحية مجانية

إذا كان لديك تأشيرة دراسة:

 ليس لك الحق في الحصول على الرعاية 
الصحية المجانية

1. يجب عليك أن تتعاقد مع تأمين صحي خاص أو اإلتصال بشركة التأمين الخاصة 
بك في بلدك األصلي لتتلقى الرعاية الصحية في إسبانيا.

2. هذه التأمينات ال تغطي تتبع و مراقبة فيروس VIH و كذالك ال تغطي األدوية 
المضادة للفيروسات القهقرية.

3. يمكنك اإلتصال بإحدى المنظمات غير الحكومية حتى تتمكن من مساعدتك في 
عملية الولوج إلى النظام الصحي من خالل بعض الطرق األخرى.
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