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ضميمه ها
ضميمه شماره ۱
آصول عموم پيشگيری و بهداشت در مراکز پذيرش
برای مبارزه با بيماريهای عفونی توصيه ميشود از اقدامات جلوگيری مربوط به مراقبت شخصی و محيط
زيست استفاده کنيد
بهداشت شخصی
مهمترين روش بهد اشتی شامل شتشوی دست دقيق و موثر می باشد
ـ اين روش پس از تماس با هر مواد کثيف يا آلوده توصيه می شود
ـ در شرايط عادی پس از عطسه ،سرفه ،استفاده از دستشويی يا حمام و غيره؛
ـ هنگام پخت غذا و توزيع آن يا صرف غذا ؛
ـ در زمان انجام يک« اقدام پزشکی » مانند دادن قرص و خوردن آن ،انجام يک پانسمان ،تذريغ سوزن
کوتاه نگهداشتن ناخن عمل درست و اصول صحيح است ،
در صورت امکان از اشيا و جواهرات  ،دستبند  ،انگشتر ،ناخنهای مصنوعی استفاده نشود که می تواند مانع
تميز کردن کامل دست شود،
شتشوی با دقت دست با آب و صابون است يا صابون ضد عفونی کننده؛
تمام بخشهای دست را بمدت  ۳۰تا  ۴۰ثانيه بهم ماليده « ميتوان از  ۱۰۱تا  ۱۳۰٬۱۴۰بشماريد» ؛ از کف
دست تا مچ و ميان انگشتان با کفی غليظ شسته ،اگر کف دست سفيد و شفاف نبوده دستها را آب کشيده و
دوباره با استفاده از صابون اين عمل را تکرار ميکنيم
»،شکل « ۱
در تماس با وسايل و محيط کار که ميتوانند آلوده به جرم و يا غيره باشند  ،بهتر است از دستکش استفاده
کرد ،برای مثال استفاده از وسايل بهداشتی و يا ضايعات بدنی؛
در صورت رسيدگی به اشخاص متفاوت الزم است دستکش خود را عوض کنيد،
در مورد استفاده از اشيا و وسايل شخصی توصيه ميشود از تجهيزات يکبار مصرف بکار برده مانند ؛ حوله
کاغذی  ،مالفه و امثال آن هم چنين بطور مرتب بايد شتشو شده و تميز نگهداری شوند،
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ضميمه ها
ـــــــــــــــ
تجهيزات حفاظتی و پيشگيری شخصی د پ ف
 ،مراکز پذيرشی برای حفظ سالمت پرسنل و هم چنان مهمانان » ۸۱ـ « ۲۰۰۸مطابق با حکم قانون
تجهيزاتی چون دستکش و ماسک در اختيارشان گذاشته ميشود تا مانع هر گونه ريسک به آلودگی چه برای
پرسنل و يا مراجعان ديگر شود،
استفاده د پ ل « تجهيزات حفاظتی» در مراکز پذيرش و تمامی مواردی که خطر ابتالء به عفونت وجود دارد،
توصيه ميشود ،اما استفاده غير مجاز و نابجای آن ممنوع است ،در شرايط روبروی بودن با خطر آلودگی و
تماس نزديک با افرادی که عالئم بيماريهای تنفسی دارند « مثال سرفه  ،عطسه ،سرما خوردگی همراه با
اشک يا آبريزش بينی » ،يا افرادی که نشانه هايی از بيماريهای پوستی و مسری دارند « ،ضايعات خراشی
» ،پودول ها و غيره
ماسکها از دو نوع می باشند ؛
ماسکهای جراحی ؛ برای جلوگيری از پخش ميکروبها بوسيله افراد مبتآل؛ اصوال دوام آن بمدت  ۲ساعت
پيش بينی شده که در صورت آسيب ديدن  ،پارگی وخيس شدن،
يا غيره بايد زودتر تعويض گردد،
ماسکهای فيلتری فوق العاده؛ برای حفاظت بيشتر بوده و معموال در بيمارستانها از آن استفاده ميشود
هنگاميکه ريسک بيماريهای خطرناک چون « سل  ،مننژيت ،منينگوکوکی » باشد ،اين حفاظت بمدت ۸
ساعت مؤثر خواهد بود،
برای جعبه وسايل بهداشتی وکمکهای اوليه بايد به حکم وزارتی شماره  ۳۸۸به تاريخ ۱۵٫جوالی ۲۰۰۳
ماده  ۴۶حکم قانونی  ۸۱٫۲۰۰۸مراجعه شود،
نظافت محيط زيست
رعايت نظافت محيط زيست مشترک ٬
بهتراست از اصول اوليه مربوط به نظافت محيط طبق نکات زير توجه نمود ،
ـ تا حد ممکن محيط را خالی از اشياء نگهداريد
»ـ از برخورد « تصادف» با اشياء يا وسايل مبلمان با لبه های تيز توجه کنيد « کاستهای ميز،تخت و غيره
ـ تخت را حداقل به فاصله  ۷۰سانتی از ديگر تختها و دور از مقابل وزش باد و يا نزديک به مراکز حرارتی؛
ـ از بسته شدن کامل در و پنجره مطمئن شويد،
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ضميمه ها
تکرار نضافت
از مصرف بعد
کنترولهای متفاوت روزانه

مکان  ،سطح و وسايل کار

موادهای شتشو

وسايل پخت وپز آشپزخانه و محيط مايع شتشوباضافه ضدعفونی کننده
قابل شتسوی آن
دستشويها و سرويسهای بهداشتی مواد شوينده باضافه ضد عفونی
کنند
کثيف،

صورت نياز بطور روزانه

ـ دستشويی  ،حمام ،تمامی پيچ
ولوله آب ،دکمه سيفونن
ـ آشپزخانه و منزا  ،ميز کار و
پخت و پز ،ظرفشويی و کف
آشپزخانه
ـ تمام کف محل سکونت
ــ ميزهای کاری
ميزهای کار ،صندليها  ،دستگيرها ،مواد شوينده باضافه مواد ضد
عفونی کننده
نردها

ماهانه

پنجره و شيشه ها کابينه و درها
مواد شوينده

هفتگی

مواد شوينده باضافه مواد ضد
عفونی کننده

ضميمه شماره ۲
» شناسايی زنان قربانی  ،ختنه دختران وزنها « اِف جی اِم
ازاين اصطالح « ِف جی اِم » که سازمان« أو  ،اِم  ٬اِس » بکار ميبرد برای توجيح و نشان دادن مراحل
حذف و بريدن بخشی يا تمامی عضوخارجی جنسی زنان می پردازد ،به داليل فرهنگی يا ديگر انگيزه های
غير درمانی  ،مهم است که اپراتورها و پرسنل های مراکز پذيرش اوليه با موضوع اِف،اِم ،جی آشنايی و
شناخت داشته باشند،تا آماده مواجه شدن با اين موضوع بوده و بدانند چگونه عوامل خطر زخم را با توجه به
کشورمبدا ارزيابی کنند و ارائه اطالعات درست داده و کمک درست برای در خواست پناهندگی چون قربانی
حق جنسی بوده ،در اختيار آنان بگذارند  ،مصاحبه با اين زن بايد در مکانی ايده آل توسط زن و با حضور
مشاوره زبان و فرهنگ انجام گيرد ،حداکثر احترام وومحرمانيت او بايد حفظ شود،
برای شناسايی و ارزيابی خطر اِم جی اِف فرمهايی پيش بينی شده است که ميزان ريسک آن باتوجه به سن و
کشور مبدا آن در نظر گرفته ميشود،
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ضميمه ها
ضميمه شماره ۳

انگلهای روده ای
عفونت دستگاه گوارشی ،به علت وجود ميکرواورگانيسمم ها « موجودات ژئولوژی » موجود در خاک،
آبهای رو به زوال ،در رودخانه ها ،در درياچه ها ،می توانند در دستگاه گوارشی وارد شوند و آنر آلوده به
اين انگلها سازند « پارازيتوزی »؛
پارازيتوزها يک مشکل گسترده وريشه دار در کشورهای در حال توسعه و پيشرفت بوده و در مناطقی که
شرايط طبيعی آب و هوايی وبهداشتی محيط زيست به نفعع آنان است آغاز و گسترش مييابند در مناطق
گرمسيری و نيمه گرمسيری به ويژه در کشورهای جنوب صحرای آفريقا  ،آمريکای التين  ،چين و شرق آسيا
ديده ميشود؛
برخی ازعفونتها  ،شيستوزومايس يا اِسترونگولويدزی و بيلهارزيئوزيی می توانند مزمن و پايدار برای چندين
دهه در نهفتگی و بدون بروض عالئم پايدار بماند،
به علت عوارض جدی باعث مرگ و مير زيادی شوند و به علت کمبود امکانات بهداشتی،ضعف سالمت می
تواند ايجاد خطرجدی در زندگی مهاجران کرده ،مانند «استرکورالس» ؛
بيماری بيالرزيا در مصر بسيار ديده ميشود؛
هنگاميکه عالئمی نشاندهنده انگلهای روده ای باشند نبايد فقط به شرايط کلينيکی  ،روده و معده اکتفا کنيم ؛
به پرسنل پزشکی توصعه ميشود تاريخچه عالئم مقاربتی را جمع آوری کنند،عالئمی چون  ،اسهال  ،استفراغ
 ،درد شکم  ،خارس پوستی مداوم ،تحريکات پوستی ،خارش پروينال
مقعد » يا اسهالی خاص؛ «
از نتايج آزمايشات ونبودن داليلی چون آلرژی بايد توجه را به وجود انگل در روده و معده متمرکز کرد و به
آزمايشات ديگر ادامه داد مانند آزمايشات زير؛

آزمايش کروپاريتيولوژيک برای تشخيص احتمالی انگلهای روده ای؛
»آزمايش سرولوژيک خاص «به عنوان مثال ضد آسکيستوسومال
نتيجه مثبت سرولوژی برای بيالرزيا ،يا شيستوزومايس درافرادی که به تازگی تحت درمان قرار نگرفته اند
بايد به عنوان عفونت جاری در نظر گرفته شود و به همين ترتيب بايد تحت درمان مناسب قرار گيرند،
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ضميمه ها
ضميمه ۴
گال « اسکابيا
توجيهات کلينيکی ؛ اين يک بيماری انگلی از پوست است در اثر کنه ،و تأثيرپاپول ،آبسه ها و راهی که زير
متورم و خارش نشان می
پوست از اين انگل برای تخم گذاری باز ميشود ،اين آلودگی خود رابا دانه های
ّ
دهد،هر قسمت از بدن را ميتواند تحت اثر قرار دهد ،اما مناطق زير شکم  ،زير بغل  ،مچ ها  ،فضای ميان
انگشتان بيشتر در معرض آن به علت چرب بودن قرار می گيرند،خارش آن هنگام شب بيشتر است ؛
زمان بروز آن از  ۲تا  ۶هفته در مورد افرادی است که قبال به آن مبتال نشده اند و از  ۱تا  ۴هفته افرادی که
قبال به اين انگل مبتال شده بودند،
دوره انتقال اين انگل به ديگران  ،تا زمانيکه تخمهای اين انگلها از بين نروند ممکن است ،به ۲يا دورهای
بيشتری برای درمان به فاصله يک هفته ای نياز دارد؛
چگونگی انتقال اين بيماری ؛ انتقال اين انگل از طريق تماس مستقيم و طوالنی از فرد مبتال به فرد سالم است
 ،به ندرت از طور غير مستقيم و از طريق مالفه  ،لباس يا حوله استفاده شده از فرد مبتال انتقال داده ميشود
؛
»اقدامات الزم در مقابل شخص مبتال يا مشکوک به گال « اِسکابيا
غرنتينه او برای جلوگيری از سرايت اين بيماری به ديگران ،درخواست ويزيت با دکتر و در صورت تائيد آن
بايد به اداره بهداری گذارش داده تا اقدامات و پيشگيريهای الزم را برای حفظ سالمت ديگران به انجام
رسانند،
درمان؛ درمان اين بيماری با تجويز دکتر است و چندين دارو موجود ميباشد که بطور
حوضه ای بايد از آن استعمال شود ،برای مثال يک دارو پرمترينآ  ٪۵که داروی مؤثر و قابل تحمل بيشتری
است ،يا داروی ديگر بنزوآت بنزيله  ٪۱۰تا ٪۲۰
اقدامات در مقابل همسرويا آنهائيکه با فرد آلوده در تما بوده اند؛
افرادی که بمدت طوالنی با شخص مبتال در تماس بودند بايد زير نظر پزشک بوده و تحت درمان برای
پيشگيری قرار گيرند ،لباسها ،مالحفه ،لحاف  ،پتو ،بالشها با ماشين لباسشويی با حرارت آب  ۶۰درجه
شسته شود  ،وسايلی را که نميتوان با آب گرم يا لباسشويی شست مانند تشک و غيره بايد بمدّت يک هفته در
کيسه های نايلونی بسته بندی شوند تا از ابتالی دوباره به آن جلو گيری شود،
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ضميمه ها
ضميمه ۵
شپشها
شپش اسم التين آن« پديکؤلوس هومانوس کاپيتس » ،انگلی است که در طول موها و تماس با پوست سرالنه
و تخم گذاری کرده و از خون ميزبان تغذيعه می کند ،تخمکهای آن به اندازه ۰٫۳ـ ۰٫۸ميليمتر است وبه شکل
دراز فرم می باشد  ،اين تخمکها بعد از  ۶ـ  ۸روز باز شده و در طول موها پخش ميشوند و پس از يک هفته
به نهايت رشد خود ميرسند ،
مدت زنده ماندن اين تخمکها در نهايت برای ق۲۴ـ  ۴۸ساعت بوده و خارج ازپوست سر و بدور از اين
محيط و بدون حرارت پوست باز نمی شوند،
پيدکولوز « شپش » در همه جا زندگی ميکند ؛ميليونها نفر در سراسر جهان به آن مبتال هستند
وضعّيت اقتصادی و اجتماعی فرقی در آلودگی به اين انگل را ندارد ،هم چنان کوتاهی و يا بلند بودن موها و
شتشوی آنها تأثيری ندارد،
انتقال آن در تماس مستقيم سر آلوده با سر سالم است يا از طريق انتقال بوسيله استفاده از وسايلی چون «
روسری  ،کاله  ،شانه و بورس مو و غيره»  ،مدت ۳۰ثانيه برای انتقال اين انگل از سری به سر ديگر کافی
است؛
پديکولوز « شپش» ايجاد عوارض در سالمت نميکند چون قادر به انتقال عفونتها از فردی به ديگران نيست
،
معالجه
درمان ضد پارازيتی با تجويز دکتر است  ،استفاده از ژل  ،کرم يا لوسيون نسبت به شامپو و پودرها ترجيح
داده ميشود ؛
پاکيزگی محيط و وسايل شخصی
ـ لباسها  ،حوله و مالحفه و غيره که مورد استفاده دو روزه بوده در لباسشويی و با حرارت آب  ۶۰درجه
سشتشو شوند،
ـ شتشوی خشک وسايلی چون لحاف  ،کاله  ،پالتو و غيره و اگر نتوان برخی از وسايل را بطور خشک هم
شست  ،بايد در ساکهای پالستيکی قرار داده و با گرفتن هوای داخل کيسه ها
حداقل بمدت  ۴۸ساعت بسته بمانند تا ضد عفونی شوند ؛
ـ شستن شانه و بورس مو با آب گرم و صابون ؛
ـ تميز کردن فرشها و مبلمان ،
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ضميمه ۶
بعضی از اطالعات در مورد هپاتيت « يرغان » بيماری کبد و ويروس ايدس اِچ اِ ؤ
هپاتيت نوع آ
هپا تيت آ آلودگی کبد از نوع خوش خيم است و بوسيله انتقال ويروس « اِچ اِ اؤ » می باشد  ،اين عفونت
از طريق فاضالت  ،آب و مواد غذايی آلوده انتقال داده می شود ؛
مورد نمونه مصرف ميوهای دريايی خام و کم پخت «صدف » ،کمبود رعايت بهداشت شخصی و محيطهای
شلوغ از جمعيت باعث شيوع و پخش اين ويروس ميشوند ،اين ويروس بعد و قبل از پيدايش از مدفوع دفع
می گردد ،بنابراين بهتر است بعد از استفاده ازمحيط بهداشتی « توالت » بدقت دستهای خود را بشوئيد ،
زمان بروزاين بيماری از  ۱۵تا  ۵۰روز است ،
عالئم اين بيماری خصوصا ًبا « تب  ،خستگی  ،از دست دادن اشتها ،تهوع  ،استفراغ  ،درد شکمی » خود را
نشان داده همراه با عالئمی ديگر چون تيره شدن ادرار کوچک و رنگ روشن ادرار بزرگ  ،زردی پوست و
چشم ؛برای تشخيص صحيح نياز به آزمايش خون است و معموال با طی دوره آن در صورت خوش خيم بودن
خودبخود محو ميشود؛
هپاتيت بی
هپاتيت بی « يرغان » نوع بی بوسيله انتقال ويروس هپاتيت بی است ،در همه جا گسترش يافته و از طريق
خون آلوده به بدن سالم سرايت ميکند  «،از راه تذريغ خون  ،استفاده از سرنگ  ،سوزن ،آمپول و ديگر
»وسايل ضد عفونی نشده چون مسواک  ،تيغ ريش تراشی  ،قيچی ها
هم چنين از روابط جنسی بدون محافظت با افرادی که حامل اين ويروس هستند  ،انتقال اين بيماری از طريق
مادران مبتال به اين ويروس به جنين بوده يا از طريق شير دادن با سينه مادر
دوره بروز اين بيماری از  ۴۵تا  ۱۸۰روز ،هر چند از  ۶۰تا  ۹۰روز هم گواهی ميشود ؛
هپاتيت بی می تواند مزمن باشد و منجر به « سيروز » و يا سرطان کبد شود  ،می تواند برای ديگر اعضای
خانواده خطرناک بوده و اين ويروس به آنان انتقال د اده شود ،راههای ديگر انتقال آن به گونه های
متفاوت بوده چون ،افراد متعاد به مواد مخدر که از سيرنگ يکديگر استفاده ميکنند  ،افرادی که تاتو ميکنند
 ،طب سوزنی ،دندانپژشکی و استفاده ازابزار غير استيريل جراحی ،عالئم اين نوع هپاتيت مانند ديگر هپاتيت
است ،زردی آن درموارد کم ديد ه ميشود به همين علت ممکن است تحت نظر قرار نگيرد؛
برای جلوگيری از انتقال هپاتيت بی مهم است قوانين پيشگيری آنرا رعايت کنيم  ،ضد عفونی کردنن وسايل
بهداشتی از قبيل مسواک،تيغ ،شانه مو و قيچی و جلوگيری از تماس با خون و مايعات بدنی  ،استفاده از
کاندوم در طول رابطه جنسی  ،در ايتاليا از سال  ۱۹۹۱واکسيناسيون برای تمام نوزادان و نوجوانان تا سن
 ۱۲سالگی اجباری شده است،
برای افرادی که در معرض خطربيشتری از اين عفونت هستند چون مبتاليان به دياليز  ،معتادان به مواد
مخدر  ،همسران حاملهای مزمن  ،پرسنل بهداشتی  ،اپراتورهای مرکز بهداشتی و پذيرش و غيره ؛ضميمه ها
هپاتيت چی يآ سی
هپاتيت چ  ،در سرار جهان گسترده است و از ويروس اچ ـ چ ـ و ،ايجاد ميشود و اکثرا ً بدون عالئم و حاد
؛ و تبديل آن به بيماری سيروز « »می باشد  ،پيشروی او مزمن وبا احتمال بسيار است  « ،حدودد ٪ ۸۵
چيروزی هپاتيک » نيز بسيار ممکن بوده بر خالف نوع هپاتيت ب ،
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همانند هپاتيت ب  ،تماس افراد با خون آلوده ايجاد ريسک در ابتالء به اين بيماری ميکند و با احتمال کمتری
انتقال اين بيماری از طريق رابطه جنسی صورت ميگرد ،
در حال حاضر واکسن برای هپاتيت چ وجود ندارد  ،فقط با رعايت قوانين بهداشتی و اقدامات پيشگيری چون
استرليزه کردن وسايل جراحی و وسايلی که در زيبايی مورد استفاده قرار می گيرند يا استفاده از وسيله های
يکبار مصرف و رعايت برقراری رابطه جنسی با حفاظت تنها راه جلوگيری است ،
در حال حاضر درمانهای مؤثر طبق پارامترهای بالينی تضمين می شود  ،شهروندان خارجی هم چون شرايط
مشابه با شهروندان ايتاليايی تحت درمان قرار می گيرند حتی اگر حضور موقتی داشته با کارت درمانی اِس ـ
تـپ
» آلودگی به ويروس ايدس « اچ ـ اِ ـ و
ويروس ايدس « ويروس ضد قدرت دفاعی بدن » از طريق خون و از جنين مادر انتقال داده ميشود ،همم
چنين بوسيله رابطه جنسی و از شير مادر ،
نميتوان گفت گروه مورد خطر اما ّ رفتارهای مورد خطر در ابتالء به ايدس « ،مثال برقراری روابط جنسی
»بدون هيچ محافظتی يا تعويض وسايل دراز مواد های مخدر
فاصله زمانی از هنگام آلودگی به اين ويروس تا زمان حاصل مثبت بودن آزمايش آن« دوره پنجره » ناميده
شده و از چند هفته تا سه ماه طول ميکشد ،در طول اين مدّت فرد با نتيجه منفی بودن آزمايش هم ميتواند اين
ويروس را به ديگران انتقال دهد ،بنابراين بهتر است بعد از سه ماه ازآخرين عمل مورد ريسک دوباره اين
تست را انجام دهيم تا مطمئن شويم ،
برای انجام اين آزمايش نياز به نسخه دکتر نيست و رايگان است و حويت فرد نيز بايد برای همه محفوظ بماند
 ،طبق قانون جواب آزمايش فقط به فرد مورد نظر داده می شود مگر با اجازه خود شخص و طبق قانون «
»،شماره  ۵ ۱۳۵٫ژوئن ۱۹۹۰
نوشتن اين آزمايش« ايدس» از طرف دکتر بايد همراه با اجازه کتبی باشد،
در ايتاليا افراد زير سن قانونی ميتوانند فقط با رضايت والدين و يا قيم به جای والدين يا با سرپرستی مقامات
قضائی « دادگاه خرد ساالن » می توانند اين آزمايش را انجام دهند ،
در موارد زير اين ويروس انتقال داده نمی شوند ؛
ـ با دست دادن  ،در آغوش گرفتن  ،از لباسها
ـ بوسيدن  ،آب دهان  ،دندان  ،خراشيدگی  ،سرفه  ،عرق  ،بزاق  ،ادرار و مدفوع
ـ ليوان  ،قاشق و چنگال  ،بشقاب  ،وسايل بهداشتی  ،حوله و مالفه
ـ نيش حشرات
اين ويروس با رفت و آمد دراين مکانها انتقال داده نمی شوند
ـ باشگاهای ورزشی  ،استخر ،دوش  ،سنا  ،دستشوئی
ـ مدرسه  ،کودکستان و مکانهای کار
ـ رستوران  ،بار « قهوه خانه » سينما و مکانهای عمومی
ـ وسايل حمل و نقل
برای جلوگيری از انتقال اين ويروس در رابطه جنسی الزم است هميشه از پرولکتيک ها استفاده شود  ،چه
در روابط زناشوئی با همسر يا رابطه موقتی ،
برای جلوگيری انتقال اين ويروس از طريق خون اکيدا ً بايد از استفاده سوزن  ،سرنگ و يا ديگر وسايل
پزشکی که قبال مورد استفاده قرارگرفته خودداری کرد  ،به پرسنل های بهداشتی سفارش می شود تا در
استفاده وسايل برنده چون تيغه ها  ،وسايل اره ای بيشتر مراقبت کرده و در تماس با افرادی که زخمهای باز
دارند از دستکش استفاده کنند
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ضميمه ۷
پيشگيری برای کنترول بيماری سل ت ـ ب
بيماری سل
اقدام تحقيقات مربوط به بيماری سل ريه در ميان مهاجرين بايد از ابتدای ورودشان به ايتاليا آغاز شود،
در اولين ويزيت پزشکی بايد به عالئم يا نشانيهای بيماری سل ريه توجه نمود ،در افرادی مبتال به سرفه
ماندگار و بيش از دو هفته برای تشخيص راديوگرافی از قفسه سينه و آزمايش بيولوژيک توصيه می شود ،
پرسنل پزشکی بايد اطالعات مربوط به بيماری  ،روش انتقال و عالئم آن را با توضيع مدارک و نوشته ها با
ترجمه به زبانهای مختلف ارائه دهد ،
الزم است برای بيماران در صورت تأئيد مثبت آن  ،تحت پوشش درمانی بطور کامل و رايگان قرار بگيرند
حتی در صورت انتقالشان از مرکزی به مرکز ديگر يا ديگر کشوران ،
pag.تدوام مراقبت بايد ادامه يابد،
در افراد بدون عالئم ،کنترول راديوگرافی و يا آزمايش ميکروبيولوژيک الزم نيست انجام شود يا تست عفونت
توبرکوليک يا آزمايشات تی ـ اِس ـ تی و ای ـ گ ـ را
عفونت توبرکوليک نهفته « بدون عالئم » ای ـ تی ـ اِل
الزم است افرادی که درمرحله های پيشرفته پذيرش هستند يعنی بيش از شش ماه در خوابگاهها حضور داشته
 ،يا اينکه در طول راه ريسک آلودگی به اين عفونت را داشتند و يا از يک کشور با شيوع بااليی از سل ريوی
می آيند آزمايشات الزم توبرکوليک حتی بدون عالئم اين عفونت انجام شود،
مرجع آزمايش اين تحقيق اِی ـ تی ـ اِل وجواب مثبت آن و نفوظ آن با قطری کمتر از  ۱۰ميلی ـ متراست در
مواردی که همراه با تغذيعه نامناسب و مثبت بودن به ويروس ايدس است  ،اگر تما س در دوره اخير بوده ،
مورد تی ـ بی با نشانه قطری به اندازه  ۵ميلی متر مثبت بشمار ميرود،
در صورت واکسيناسيون قبلی می توان تست اِی ـ گِ ـ را  ،را جايگزين تست تی ـ اِس ـ تی کرد و در موردی
که جواب هر دو تست مثبت باشد برای افرادی با بيماريهای مهمی با ضعف قدرت دفاعی بايد تحت مداوا قرار
گيرند  ،برای کودکان زير  ۵سال اين تحقيق بايد توسط آزمايش تی ـ ا ِِِس ـ تی انجام گيرد،
درمان اين بيماری درصورت نهفته بودن آن هم در مورد افرادی که هر دو تستشان تی ـ اِس ـ تی و اِی ـ
گِ ِِ ـ را  ،مثبت بوده بايد انجام گيرد ،هر چند که اين بيماری فعال نبوده باشد  ،از طريق عکس قفسه سينه و
ديگر آزمايشات الزم به ثبات ميرسد  ،افراد تحت درمان اين بيماری تا دوره کامل درمانی بايد زير نظر
درمانی و کنترول باشند حتی اگر به مراکز ديگر انتقال يابند ،
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ضميمه ۸
بررسی وضعيت واکسيناسيونن
خرد ساالن تا پايان سن  ۱۸سالگی
ـ اگر خرد سال مورد نظر هرگز واکسن نزده  ،طبق تاريچه مقّرر واکسيناسيون و سن واکسن خواهد زد ،
ـ اگر خرد سال در کشور خود واکسن زده و دارای مدارک تأئيد آن است فقط به تکميل واکسيناسيون طبق
تاريخچه آن بايد عمل شود،
ـ در صورت تکميل نبودن تاريخچه واکسن و شک و ترديد در آن بايد تمامی
واکسنها را با در نظر گرفتن سن خرد سال زد،
بزرگساالن  ،باالی  ۱۸سال
طبق قوانين ملی واکسنهای ضد تيتانيک بعد از آلودگی زده  ،واکسن ضد فلجی که بايد بطور کامل بوده و
درصورت شک و ترديد و کامل نبودن آن دوباره با تکراريک وعده فرا خوان ميشود هم چنين واکسن
سرخچه  ،سرخک  ،گوشک ،
ل ـ ج « کنترول مرزها و مرزهای کنترل» واکسنهای زير را توصيه ميکند ؛
ـ واکسنهای ضد فلج  ،ضد ديفتری  ،ضد تيتانيک  ،ضد سياه سرفه
ـ واکسنهای ضد سرخچه  ،ضد گوشک  ،ضد سرخک  ،ضد آبله که البته اين واکسن در دوران حاملگی
ممنوع ا ست
ـ واکسن اچ ـ ب ـ و « هپاتيت ب » برای تمامی افرادی که تحت کنترل قرار گرفته و جواب آنان منفی است
تست سرلوژی برای رد يابی هپاتيت ب و ميزان آن در صورتيکه گواهی درست در دست نباشد  ،به استثناء
افراد بالغ که در جزء برنامه های آزمون هپاتيت بب هستند،
توصيه ميشود تمامی واکسنها در دفاتر ثبتی واکسيناسيون به ثبت رسيده و دفترچه آن بازديد و تجديد شود ،
برای کسب اطالعات از تاريخچه واکسيناسيون طبق قوانين روز و اجباری بودن برخی از واکسنها بهتر است
به مراکز واکسن که درهر حوزه شهر و يا شهرستان است مراجعه نماييد ،
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زنان و زايمان

خدماتی که برای حفظ از سالمت زنان اختصاص داده شده و در مراکزی به نام کنسولتوريو ارائه ميشود ،
خدماتی که ارائه ميشوند ؛
ويزيت دکتر زنان ،
معاينه توسط دکتر زنان و زايمان از عضو تناسلی زن است ،که بايد يک بار در سال انجام شود ،
پاپ تست آزمون از سلولهای دهانه رحم بوسيله تامپون « حائل » بوده تا سلولهای سرطانی و ديگر
بيماريها بموقع تشخيص داده تا جلوگيری و درمان شوند،
از سن  ۲۵سالگی هر دو بار اين آزمايش بايد انجام شود

ماموگرافی ؛
آزمايش از نوع راديولوژی است و با اشعه ايکس سينه را بررسی کرده تا شناسائی بموقع از سرطان سينه
بعمل آيد  ،اين آزمايش بعد از  ۴۰سالگی هر  ۱۸ماه بايد انجام شود و هدف آن جلوگيری و درمان بموقع
است،
ويزيت ماما ،در دوران بارداری برای حفظ و کنترل سالمت مادر و جنين ويزيت دکتر زنان و ماما هر  ۳۰يا
 ۴۰روز انجام ميشود  ،عالوه بر آن آزمايشات خون و ادرار يک بار در ماه داده ميشود ،و سه اسکن در سه
ماهه اول و دوم و سوم دردوران بارداری نيز بايد انجام شود ،
در آخر دوران بارداری آزمايشات و کنترلهای تخصصی ديگر انجام ميشود تا رفاه مادر و جنين برای زايمان
کامل وبدون مشکل پيش رود که معموال در بيمارستان است؛
دوره و همراهی برای زايمان ؛
شرکت در جلسات گروهی زنان حامله همراه متخصصان « ماما  ،دکتر زنان و متخصص اطفال » در مراکز
مشاوره يعنی کنسولتوری
خدمات درمانی هرناحيه شهری در رسيدگی به درمان و سالمت مهاجرين
مرکزسالمت مهاجرين اجباری پناهندگان
)(SA.MI.FO Asl RM 1
در اين مرکز اطالعات و رسيدگيهای پزشکی با در نظر گرفتن فرهنگ هر ملت در اختيار مراجعين واجد
شرايط گذاشته می شود  ،بنابرين حضور مشاورين فرهنگی و گروه متخصصين دکتر زنان ـ ماما نيز از زنان
تشکيل شده است ،
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سالمت روح و روان
سالمت روانی عنصر اصلی رفاه فردی است و به دليل اهميت آن سازمان بهداشت جهان چنين اعالم ميکند ،
سالمتی بدون سالمت روح وجود ندارد،
افرادی که تجربه های سخت در زندگی داشته و يا اينکه راه سفر مهاجرتشان دشوار بوده است  ،بيشتر در
معرض تغيرات روحی و ناراحتيهای روانی خواهند بود
برخی از اين عالئم مانند اختالت خواب ،سهولت گريه  ،غمگينی  ،اجتناب پذيری و حضور در عام  ،کمبود
تمرکز و توجه به مسائل  ،بروز دردهای فيزيکی  ،رفتارهای
غير طبيعی  ،سوءاستفاده از مواد  ،تمامی اين مشکالت می تواند باعث شود تا فرد نيازبه مشورت تخصصی
يابد  ،و يا اينکه درهنگام پذيرش با اپراتورها به خدمات
مربوطه برای سالمت روح و روان هدايت می شوند ،
به خدماتی که بايد در درجه اول فرستاده شوند چون پزشک خانوادگی « عمومی »  ،ادارات درمانی روحی
و روانی دولتی است  ،يا به مرکز درمانی مهاجرين پناهنده
.سامی فو (Sa.Mi.Fo) ASL 1
در رم و يا مؤسسه ملی سالمت  ،مهاجرت و فقر فرستاده شوند ( INMP )،
هم چنين درمواقع ضرورت می توان به سرويس اضطراری  ۱۱۲مراجعه کرد  ،يعنی زمانيکه فرد دچار
اختالالت روانی شديد بوده و نيازمند به درمان است اما ّ امتناء ميکند و نميتوان برنامه درمانی برای اوپيش
بينی کرد و نياز به درمان اجباری دارد و بايد بستری شود و ميتواند از طرف هر کسی در خواست شود و پس
از ارزيابی توسط سرويس اوژانس
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ضميمه ها
ضميمه ۹
حمايت از سالمت کارکنان مراکز پذيرش
امنّيت در محيط کار
دربندهای قوانين مربوط به قراردادها در اداره مراکز پذيرش مهاجرين چنين پيش بينی شده است  ،تمامی
قانونها ی امنيّتی محيط کاری در محل کار بايد رعايت شود  ،حکم قانونی  ۹آپريل  ۲۰۰۸شماره  ۸؛ طبق
اشا ره زير ؛
طرح بندی اين قرارداد در اداره مراکز پذيرشی برای مهاجرين توسط حکم وزارت امور داخلی به تاريخ
 ۲۱نوامبر  ۲۰۰۸بتصويب رسيد ،
ماده  ۶ـ حمايت از سالمت و امنيّت در مکانهای کاری
اداره کننده « مديريت» بوسيله پرسنل خود طبق راهنما نامه  ۲۵فوريه  ۲۰۰۵که به دستور وزارت امور
داخلی به تاريخ  ۱۱٫مه  ۲۰۰۵پخش گرديد بايد در اجرای خدمات اطمينان دهد  ،هما نند حکم قانونی ۹
آپريل  ۲۰۰۸شماره  ۸۱ـ که حکم قانونی  ۱۹سپتامبر  ۱۹۹۴شماره  ۶۲۶و تغيرات بعدی آنرا فسخ نمود ـ
که مربوط به حفظ سالمت و امنيت در محيط کاربوده است با توجه خاص به تأيين مسئول و متصديان خدمات
پيشگيری و حمايتی  ،مأمور خدمات اوليه و سرويس آتش سوزی ،که بايد دارای شناسايی الزم باشند ،
قرار داد بر در اختيار گذاشتن جاهای « بيشتر » برای پذيرش شهروندان خارجی که بطور موقت در اين
کشور حضور دارند ـ نشريه وزارت امور داخلی شماره  ۲۲۰۴به تاريخ  ۲۰مارس ۲۰۱۴
ماده  ۱۰ـ احکام
قرارداد حاضر بايد با در نظر گرفتن تمامی عهدها و وظائف پيش بينی شده در اين قولنامه و طبق قانون به
اجراء گذاشته شود با توجه خاص به شرايط ساختمان و چگونگی آن با در نظر گرفتن قوانين آتش سوزی ،
شايستگی بهداشتی ـ سالمت و مطابقت با قانون  ۹آپريل  ۲۰۰۸شماره ۸۱
طرح بندی اين قرارداد پيوسته به نشريه وزارت امور داخلی به شماره  ۳۵۹۴به تاريخ ۲۰۱۷
ماده  ۴ـ حمايت از سالمت و امنيّت در محل کار
شرکت اداره کننده بوسيله پرسنل خود  ،در اجراء سرويسها وخدمات طبق حکم قانونی  ۹آپريل  ۲۰۰۸شماره
 ۸۱اطمينان داده و در رابطه از حمايت سالمت و امنيت در محل کار و با توجه خاص به ناميدن مسئول امنيتی
و
متصدی خدمات اوليه و سرويس ضد آتش سوزی با دارا بودن تخصص حرفه ای ؛
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ارزيابی استانداردهای حقوقی در مراقبتهای بهداشتی خارجيان
» شهروندانی که متعلق به اتحاديه اروپا نيستند «
قانون شماره  ۴۰به تاريخ  ۶مارس  ۱۹۹۸که با عنوان قانون تورک ـ ناپولتان شناخته شده است مادهای
۳۴٫ ۳۳٫ ۳۲٫؛
حکم قانونی شماره  ٫ ۲۸۶به تاريخ  ۲۵جوالی  ۱۹۹۸و اِس ـ م ـ اي  ،يگانه کتاب در باره قوانين مها جرت
 ۳۱و حکم مقام جمهوری به تاريخ »و قانون مربوط به وضعيت و شرايط خارجيان  « ،مادهای ۳۴٫۳۵٫۳۶
؛ »اوت  ، ۱۹۹۹و چگونگی اجراء آن تحت قوانين از يگانه کتاب ؛ « ماده های ۴۴٫ ۴۲٫۴۳٫
ـ نشريه وزارت بهداشت شماره  ۵به تاريخ  ۲۴مارس  ۲۰۰۰که چگونگی اجراء حکم قانونی  ۲۶۸ـ
 ۱۹۹۸را توصيف ميکند ؛
ـ موافقت دولتی و استانی شماره  ۲۵۵به تاريخ  ۲۰دسامبر۲۰۱۲هم چون راهنماء در استفاده صحيح
قوانين در مراقبت از سالمت مردمان خارجی در شهرستانها و استانهای خود مختار بر اساس قانون اساسی ،
قانون اتحاديه اروپا و حقوق جامعه جزء کاملترين مرجع عمالياتی بشمار ميرود ؛
حکم قانونی  ۱۸اوت  ۲۰۱۵به شماره  ٬ ۱۴۲و دستوررالعمل  ۳۳٫ ۲۰۱۳٫اتحاديه اروپا در باره پذيرفتن
اتحاديه اروپا در باره شناخت و يا لغوحمايت بين المللی « متقاضيان پناهندگی  ،هم چنان فرمان ۲۰۱۳٫۳۲٫
پناهندگی » طبق اصول مشترک ماده ۲۱
قوانين در باره خرد ساالن خارجی
ـ حکم رئيس مجلس وزرا به تاريخ  ۱۰نوامبر  ۲۰۱۶شماره  ۲۳۴٬دستورالعمل و چگونگی ارزيابی سنين
زير  ۱۸سالگی که تنها بوده و بدون سرپرست هستند ،يا قربانيان قاچاق جنسی و خود فروشی تحت اجبار
طبق اجراء ماده  ۴بند  ۲از حکم قانونی  ۴مارس  ۲۰۱۴شماره  ۲۴؛
ـ حکم رئيس مجلس وزراء  ۱۲ژانويه  ۲۰۱۷با تعين و بازديد مقررات در رساندن خدمات الزمه چون ماده ۱
دستورات جديد برای خرد ساالن با ورود غير « ٬بند  ۷حکم قانونی  ۳۰دسامبر  ۱۹۹۲شماره ۵۰۲
 ٬ ۶۳بند  ۴؛ قانونی و بدون اجازه اقامت  ،چون ماده
قانون  ۷آپريل  ۲۰۱۷شماره  ۴۷در باره مقررات و چگونگی حمايت از خرد ساالن خارجی بدون سرپرست ؛
با اشاره به قوانين و احکام شورای قوه قضائيه  ۲۰۱۶٫۲۳۴و قانون  ۲۰۱۷٫۷موافقت در چگونگی
شناسايی خرد ساالن با سنجش و استفاده از علوم مربوطه پيش بينی شده است ؛ هم چنان به تصويب شورای
 ۳به تاريخ »۱۶٫۳۰٫چــ ر  ٫ ۰۹چـ ـ  ٫ ۷چـ  « ۱۵استانها و شهرستانها ی خود مختار نيز رسيد ه است
مارس ۲۰۱۶

16
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قوانين مربوطه واکسيناسيون
ـ طرحح ملی پيشگيری با برنامه ريزی واکسيناسيون سال  ۲۰۱۷ـ ، ۲۰۱۹به فرمان دولت و شورای
سالمت استان در برنامه ريزی شماره  ۱۰ـ آ  ۰۱۱۹۵ج ـ او  ،و پيش بينی کلی شماره  ،۴۱به تاريخ ۱۸
فوريه ۲۰۱۷
استان التسيو »  ،موافقت بين دولت و «ـ حکم کميسيون شماره ـ او ـ  ۰۰۰۸۹به تاريخ ۱۶٫۰۳٫۲۰۱۷
اورگانهای مربووطه استانها و شهرستانها ی خود مختار چون ترنتو و بولزآنو با تنظيم برنامه به« اسم طرح
 ۲۰۱۷ـ  ، ۲۰۱۹برنامه دولت ملی پيشگيری و واکسيناسيون »  ،با سيگل « پ ـ ن ـ پ ـ و »  ،سال
شماره  ۱۰٫کميسيون مربوطه  ۱۹ژانويه ۲۰۱۷
حکم قانونی شماره  ۷۳به تاريخ  ۷ژوئن  ، ۲۰۱۷و« دستور العمل فوری دراجرای برنامه واکسيناسيون
 ۱۳۰به تاريخ  ۷٫۶٫۲۰۱۷برای پيشگيری » ،ج ـ او شماره
 ، ۷۳به تاريخ  ۷ژوئن تبديل حکم قانونی شماره «قانون شماره  ٫ ۱۱۹به تاريخ  ۳۱جوالی ۲۰۱۷
 ۲۰۱۷و اصالحات آن به قانون ؛ و اقدامات فوری مربوط به پيشگيری بوسيله واکسيناسيون ؛ ج ـ او طرح
کلی شماره  ۵ ،۱۸۲اوت ۲۰۱۷
فرمان وزارت بهداری با شماره  ۲۵۲۱۴۶به تاريخ  ۱۴٫۰۸٫۲۰۱۷اولين دستورالعمل و اجراء حکم قانونی
شماره  ۷۳به تاريخ  ۷ژوئن  ۲۰۱۷که بعد از اصالحات تبديل به قانون شماره  ۳۱ ، ۱۱۹جوالی ۲۰۱۷
شد  ،دستورالعملهای فوری برای پيشگيری بيماريهای مسری و دستورات
مربوط به تضادها در استفاده از دارروها داده شد
فرمان وزات بهداری شماره  ۲۵۲۳۳به تاريخ  ۱۶٫۰۸٫۲۰۱۷اولين دستورالعمل اجرائی حکم قانونی شماره
»۱۱۹٫ـ  ۳۱جوالی  ۷٫ ۷۳ ۲۰۱۷ژوئن  ، ۲۰۱۷که تبديل به قانون بعد از اصالحات شد «،قانون شماره
دستورالعمل پيشگيری بيماريهای مسری و عفونی بوسيله واکسيناسيون و دستورات مربوط به اختالفات
تجويز داررو
فرمان وزارت بهداری شماره  ۱۱۷۴به تاريخ  ۱۵٫۰۱٫۲۰۱۸رسيدگی به خردساالن؛
فرمان وزارت بهداری شماره  ، ۱۲۹۴۲با تاريخ  ۹مه  ۲۰۱۴در رابطه برای پيش درمانی از مهاجرين
افريقای شما لی و با در نظر گرفتن اجراء واکسيناسيون در ايتاليا
فرمان وزارت بهداری شماره  ۸با تاريخ  ۲۳٫۳٫۱۹۹۳توجيهات واکسيناسيون برای خرد ساالن
به فرمان و زارت بهداری شماره  ۱۶۶۶۴به تاريخ  ۲۹مه  ۲۰۱۷با در نظر گرفتن شيوع ويروسها در
سطح بين الملل و جابجايی مهاجرين و امکان ريسک سرايت عفونتها اقدام به اجراء واکسيناسيون در ايتاليآ
دوباره پيش بينی شده است ؛
فرمان وزارت بهداری شماره  ،۱۸۳۶۶به تاريخ  ۲۰۱۷فرمان وزارت بهداری قبلی را ا صالح ميکند
و
زارت بهداری شماره  ۱۶۶۶۴به تاريخ  ۲۹مه  ۲۰۱۷با در نظر گرفتن شيوع ويروسها در سطح بين الملل و
جابجايی مهاجرين و امکان ريسک سرايت عفونتها اقدام به اجراء واکسيناسيون در ايتاليآ دوباره پيش بينی
شده است ؛
طرح مبارزه با سرخچه و سرخک و فرمهای ژنيکی آن ۲۰۱۰ـ  ۱۵با
همکاری دولت و استانها در تاريخ  ۲۳مارس  ۲۰۱۱به موافقت رسيد
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منابع مدارکی ديگر

کنفرانس بين دولت و استانها و شهرستانهای خود مختار برای پروتوکل  ۱۶٫۳۰٫چ ـ ر  ،۰۹چ ۷ـ چ  ۱۵سنجش و ارزيابی
سن خرد ساالن
http://www.minori.gov.it/sites/default/protocollo_identificazione_msna.pdf
طرح ملی چهارمين حکم رياست جمهوری در باره حفظ حقوق و پرورش کودکان در سنين رشد شان ،به تاريخ  ۲۰۱۶ـ
 ۲۰۱۷صفحه قانونی شماره  ۲۶۷به تاريخ  ۱۵٫۱۱٫۲۰۱۶مکمل معمول به شماره ۵۰
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/11/15/267/so/50/sg/pdf
حکم وزارت بهداری به تاريخ  ۳٫آپريل  ۲۰۱۷در باره برنامه ريزی و رسيدگی و توانبخشی و اجراء درمانهای اختشاش
روحی و روانی می باشد ، ،برای آنانی که دارای مدرک اجازه اقامت به داليل پناهندگی و يا حمايت بين المللی بوده و تحت اذيت
و آزار و شکنجه قرار گرفته اند  ،چون تجاوز جنسی  ،شکنجه روحی و يا جسمی  ،از صفحه قانونی دولت ،مکمل معمول
شماره  ۹۵به تاريخ ۲۰۱۷ ،۰۴، ۲۴؛
موافقت قرارداد ما بين دولت و استانهآ به شماره  ۴۳با تاريخ  ٫ ۳۰مارس ۲۰۱۷ ٫
http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni-2599_allegato.pdf
 ۲۳ژوئن  » ۲کميته ملی در بهزيستی  « ،مهاجرين و سالمت
http://bioetica.governo.it/media/172302/pl28_2017_immigrazione-e-salute_it.pdf
طبق حکم قانونی ۲۱فوريه  ۲۰۱۴شماره  ۱۸وزارت امور داخلی بخش آزاديهای مدنی و مهاجرت بر مبنای طرح ملی در
تکامل اجتماعی دارندگان اجازه اقامت به داليل پناهندگی و حمايت بين آلمللی ،گردهم آيی و بازديد اين طرح ملی را در وزارت
»امور داخلی به انجام ميرساند و هر دو سال تکرار ميشود؛ به  ۳٫۵صفحه  ۲۲مراجعه شود  « ،بررسی ۲۶سپتامبر ۲۰۱۷
http://www.interno.gov.it./sites/defult/files/piano-nazionale-integrazione.pdf
INMP, ISS e SIMM
نشر راهنماء « کنترل مرزها و مرزهای کنترل » در باره چگونگی کنترل سالمت و حمايت مهاجرين در طول پيگيری تقاضای
حمايتشان داخل مراکز پذيرشی است ،رم اِئوروليت  ،شرکت اِس ـ اِرـ اِل ژوئن ۲۰۱۷
)( ISBN 9788898544189
و قرار داد دولت و استانها پــ آ شماره  ۱۰۸به تاريخ  ۱۰مه ۸ ۲۰۱۸
https://www.simmweb.it/920-accordo-stato-regioni-lg-accoglienza
انجمن تحقيقاتی پارسِک و رسيدگيهای اجتماعی ،تعاونی اجتماعی  ،دانشگاه ميالن ـ بيوکّآ ؛ بيمارستان سان کاميلّو فورالنينی
ترآ  ،دستور العمل در شناسايی ختنه تناسلی زنان و ديگر اعمال زيانبخش
؛نوسوتراس سازمان غير انتفاهی و انجمن ترامآ ــ دـ ّ
؛ ۲۰۱۸
https://www.simmweb.it/attachments/article/909/riconoscimento_precoce_vittime_MGF
.pdf
INMP, ISS e SIMM
دستور العمل کنترل بيماری سل ريوی در ميان مهاجرين ايتاليا ـ رم اِئؤروليت فوريه ۲۰۱۸
)(ISBN 9788898544202
http://www.inmp.it/lg/LG_Tubercolosi.pdf
مجلس نمايندگان  ،کميسيون پارلمانی در مورد سيستم پذيرشی  ،شناسايی هم چنين اخراج و چگونگی رسيدگی يا در مورد
صرف بودجه برای مهاجرين تصميمات خود را اعالم ميدارد « توجيهات حمايت از سالمت مهاجرين ساکن نيز بوسيله کميسيون
در نشست  ۸نوامبر  ۲۰۱۷به تصويب رسيد
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/relazione_commissione_tutela_salut
e_migranti_e_popolazione_residente.pdf
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ـــــــــــــــــــــ
مقررات اصلی در بهره گيری از خدمات بهداری
مرجع قانونی
مربوطه
قانون ۲۸۶به تاريخ
۲۳٫جوالی ۱۹۹۳
ماده ۳۴
قوانين مهاجرين از
کتاب قانون

موافقّت دولت با استانها و
شهرستانهای
خود مختار ،مادهای ۲۵۵٫
شورای مربوطه
به تاريخ  ۲۰دسامبر ۲۰۱۲

موضوعات مربوطه
بيمه درمانی اجباری ـ خدمات
درمانی
اولييه والزم
ّ

بيمه درمانی اجباری ـ خدمات
اولييه و الزم
درمانی ّ
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بهرمندان
شهروندان خارجی با سکونت
قانونی
متقاضيان پناهندگی  ،شهروندان
خارجی
با درخواست تمدّيد اجازه اقامت از
نوع
حمايت بين المللی يا از نوع
اجتماعی

طبق نوع اجازه اقامت وتعّلق بيمه
درمانی
طبق ماده  ٫ ۳۴بند  ۱از کتاب
يگانه قانون و قوانين
بتصويب رسيده بعد آن درموارد
زير ؛
ـ پنا هنده  ،پناهنده سياسی
ـ پناهنده اجتماعی  ،حمايت بين
المللی
ـ متقاضيان حمايت بين المللی
ـ متقاضيان پناهندگی يا قرارداد
دوبلين در
هر صورت شهروند خارجی واجد
شرايط و در
انتضار اولين اجازه اقامت خود
ميتواند موقّتا اقدام به گرفتن
بيمه درمانی با ارائه در خواست
تقاضای اقامت کند،

دستورالعمل وزارت بهداری
شماره  ۵به تاريخ  ۲۴مارس
سال۲۰۰۰ ،

بيمه درمانی اجباری ـ خدمات
درمانی اولييه و الزم

متقاضيان پناهندگی طبق ماده ۳۴
حکم قانونی  ۱۴۲به تاريخ
حکم قانونی به
اوت ۱۸ ۲۰۱۵
تاريخ  ۲۵جوالی  ۱۹۹۸شماره
ماده ۲۱
 ۲۸۶حق بيمه درمانی
و خدمات درمانی اوليه و الزم را
دارند ؛
به استسناء ماده  ۳۵حکم قانونی
ذکر شده که وضع اسم نويسی
موقت اِس ـ تی ـ پی را
می کند به شرح زير
قانون  ۲۸۶به تاريخ  ۲۵جوالی اِس ـ تی ـ پی کارت درمانی برای
خارجيانی که
 ۱۹۹۸ماده  ۳۵و؛
غير قانونی وارد شده و حضورشان
موافقت دولت و استانها و
نيزغير قانونی
شهرستانها ی خود مختار
مادهای  ۲۵۵٫شورای مربوطه به بوده ،در هر صورت درمانهای
تاريخ  ۲۰دسامبر
فوری  ،الزمه يا مداوای
متداوم و تصادفات  ،،در برنامه
۲۰۱۲
های جلوگيری از بيماريها
وابسته به سالمت فردی يا عام می
تواند شرکت کند در درمانگاهای
عمومی يا مربوطه
درمانهای زير تضمين ميشوند ؛
آـ حمايت درمانی در دوران بار
داری هم چون شهروند ايتاليايی
طبق قانون  ۲۹جوالی ۱۹۷۵
شماره  ۴۰۵و  ۲۲مه ۱۹۷۸
شماره  ۱۹۴و حکم قانونی
وزارت بهداری به تاريخ  ۶مارس
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پناهنده سياسی ـ پناهنده اجتماعی ـ
متقاضی پناهندگی؛
اسم نويسی بيمه درمانی برای
کسانيکه درخواست حمايتهای
پناهندگی به داليل مختلف کرده اند
تعّلق گرفته  ،از آغاز تقاضای
حمايت بين المللی تا هنگام صدور
آن ،هم چنان اگر جواب رد گرفته
باشند که در اين صورت با ارائه
شکايت نامه وکيل به مقامات پليس
حق اسم نويسی بيمه درمانی را
خواهند داشت
مهاجرين درخواست کننده حمايت
بين المللی

اِس ـ تی ـ پی برای کسانی است که
بدون اجازه
اقامت قانونی بوده و نميتوانند در
سيستم خدمات بهداری استانها
اسم نويسی کنند ؛
شهروندان بدون اجازه اقامت ،يا
خاتمه اعتبارو بدون تمديد
اين اجازه اقامت ماندند ،آنهائيکه
جواب رد گرفته و اقدام به
شکايت نکرده اند

با نشر شماره  ۸۷به ۱۹۹۵
تاريخ آپريل  ۱۹۹۵برابر با حقوق
شهروندان ايتاليايی؛
ب ـ حفظ سالمت خردساالن طبق
کنوانسيون حقوق کودکان
نوامبر ۲۰ ۱۹۸۹
پ ـ واکسيناسيون طبق پروژه
پيشگيری و درمانی عموم طبق
قوآنين هر استان
ت ـ اجراء پروژهای پيشگيری
بين المللی
ج ـ جلوگيری و درمان و توانبخشی
در اعتياد به مواد مخدر
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