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غات
ي مجال

 غات – هي مجموعة من النشطاء الذين يعملون �ف
، وهي منظمة غ�ي حكومية وغ�ي ربحية، مقرها  العالج الصحي

ات قانونية ي لشبونة. تعمل مؤسسة غات لتحقيق تغي�ي
 �ف

ي عىل صحة وحقوق الناس ي تؤثر بشكل إيجا�ب  وسياسية ال�ت
ية أو التهاب وس نقص المناعة الب�ش ً الذين يعيشون مع ف�ي

ها  من األمراض المعدية جنسيا وسي وغ�ي  الكبد الف�ي

ي تحقيق أهداف
 وتهدف  مؤسسة غات إىل المساهمة �ف

وس نقص المناعة ي بمواجهة ف�ي  برنامج األمم المتحدة المع�ف
ية٬ واهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة٬ وبشكل  الب�ش

خاص الهدف الثالث )الجودة الصحية

 من خالل خدماتها الموجهة لمجموعات معينة٬ تقدم غات
وس  فحصا رسيعا، مجهوال، رسيا ومجانيا للكشف عن ف�ي

، كما تقدم
ً
ية واألمراض المعدية جنسيا  نقص المناعة الب�ش

،
ً
 خدمة  استشارات طبية و تمريضية لألمراض المعدية جنسيا

 وتوزيــــع مواد لالستهالك  اآلمن، والوقاية الجنسية باإلضافة
 اىل عدة خدمات اخرى

تغال ي ال�ب
ف �ف    تدعم مؤسسة غات جميع األشخاص  المقيم�ي

ي وضعية غ�ي قانونية( الذين
 )كما تدعم المهاجرين الذين هم �ف

ية وأمراض وس نقص المناعة الب�ش ف لف�ي  يعيشون حامل�ي
ي خدمة الصحة الوطنية ،

 أخرى معدية جنسيا ليتم دمجهم �ف
ف  التقليل من الحواجز اإلدارية وضمان حصول االفراد  محاول�ي

عىل الرعاية الصحية الالزمة

المروج

كاء ال�ش



 أسئلة وأجوبة:
ف  الحصول عىل الرعاية الصحية للمهاجرين المصاب�ي

وسي ية والتهاب الكبد الف�ي وس نقص المناعة الب�ش  بف�ي
تغال ي ال�ب

�ف

وس  هل يحق للمهاجرين الحصول عىل الرعاية الصحية لف�ي
تغال؟ ي ال�ب

وسي �ف ية والتهاب الكبد الف�ي نقص المناعة الب�ش
تغال، وبغض النظر عن وضعهم اإلداري ي ال�ب

ف �ف  جميع المهاجرين المقيم�ي
ي عىل الرعاية الصحية

(٬ يحق لهم الحصول المجا�ف ي
ي أو غ�ي قانو�ف

 )قانو�ف
، وذلك حسب وسي ية والتهاب الكبد الف�ي وس نقص المناعة الب�ش  لف�ي

مرسوم بالقانون رقم. 25 360/2001 والقانون رقم 113/2011

بمن اتواصل لكي أحصل عىل العالج؟
هناك خدمات مختلفة يمكن أن تدعمك، مثل:

وس نقص المناعة  ي مجال ف�ي
ي تعمل �ف  • المنظمات الغ�ي حكومية ال�ت

ً
ها من األمراض المعدية جنسيا وسي وغ�ي ية، والتهاب الكبد الف�ي  الب�ش

)مؤسسة غات عىل سبيل المثال(؛

ي منطقة سكنك؛
•المركز الصحي الموجود �ف

ي لشبونة
ي موسسة CNAIM �ف

• مكتب الصحة )ARSLTV /DSP(، �ف

CLAIM و CNAIM •  

ي الوصول إىل العالج، اتصل ب مؤسسة
  مالحظة: إذا واجهت أي صعوبات �ف

.GAT غات

ية والتهاب الكبد وس نقص المناعة الب�ش  هل عالج ف�ي
؟ ي

وسي مجا�ف  الف�ي
ية وس نقص المناعة الب�ش ف بف�ي  نعم! ُيع�ف جميع األشخاص المصاب�ي
وسي من الدفع للخدمات التالية: استشارات  و / أو التهاب الكبد الف�ي

األمراض المعدية و / أو أمراض الكبد، واختبار الدم، والعالجات
وسات القهقرية.  المضادة للف�ي

 إذا تم تحصيل الرسوم  لهذه الخدمات المجانية، يجب عليك إبالغ قسم
 الشؤون المالية بالمستش�ف   لتقييم الظرف و / أو االتصال ب غات

ي إلغاء الرسوم. )إذا اتضح أنه  تم بشكل غ�ي صحيح(
     لمساعدتك �ف

(SEF) هل يمكن لخدمة األجانب والحدود
وس نقص المناعة و/ أو  ي بف�ي

ي لسبب إصاب�ت
 رفض إقام�ت

تغال؟ ي ال�ب
وسي �ف التهاب الكبد الف�ي

وري تقديم أي ترصيــــح صحي للحصول عىل اإلقامة٬  ال! ليس من الرصف
SEF ي مع وال تتم مشاركة بيانات النظام الصحي الوط�ف

  عند تقديم طلب اإلقامة. إذا كان طلب إقامتك مرتبط بشكل خاص 
SEF بأسباب صحية، يمكن لـ

ي تشهد فقط عىل الحاجة إىل البقاء  ، ال�ت ي طلب ترصيــــح ط�ب
ي الدولة ألسباب صحية مع حماية معلوماتك الطبية.

�ف

ي
ية �ف وس نقص المناعة الب�ش  كيف تتم متابعة رعاية ف�ي

تغال؟ ال�ب
؛ ي المستش�ف

• تتم االستشارات حضوريا �ف

ي العادة كل 6 أشهر؛
 • تجري االستشارات وفحوصات الدم �ف

ي صيدلية
وسات الرجعية �ف • يتم رصف األدوية المضادة للف�ي

 المستش�ف كل 3 أشهر.
ف االستشارات وفًقا لتقييم الطبيب. إذا واجهت أي ة ب�ي  مالحظة: قد تتغ�ي الف�ت

حاالت إدارية, اجتماعية أو اقتصادية تعوق وصولك إىل عالجك أو الحفاظ
.GAT ب االتصال بـمؤسسة غات�   عليه، ف�ي

ي وضعية
 ما هي الوثائق المطلوبة للمهاجرين الذين هم �ف

وس نقص المناعة  غ�ي قانونية للحصول عىل عالج ف�ي
؟ وسي ية والتهاب الكبد الف�ي الب�ش

وري تقديم : ي GAT ،من ال�ف
• جواز سفر صالح أو وثائق تعريفية أخرى.

ية . اذا ليس لديك إثبات وس نقص المناعة الب�ش • إثبات اإلصابة بف�ي
وس نقص نوصي بإجراء اختبار رسيــــع لف�ي

ي احد مراكزنا؛
ا( �ف

ً
ية )مجان المناعة الب�ش

،PB4: وثيقة استحقاق المساعدة الطبية، مثل • 
ف الصحي األوروبية  بطاقة التأم�ي

NIF ي ي�ب •  رقم التعريف الرصف

وري تقديم : ي المراكز الصحية، من ال�ف
�ف

• جواز سفر صالح أو وثائق تعريفية أخرى.

ية؛ وس نقص المناعة الب�ش • إثبات لإلصابة  بف�ي

Freguesia” تغالية • شهادة إقامة صادرة من بلديتك )باللغة ال�ب

تغال ي ال�ب
Junta de“( الذي تشهد عىل إقامتك �ف

ة تعادل  أو أك�ث  من 90 لف�ت

ي النقطة
ي العنوان المحدد. إذا كانت لديك الوثيقة  المشار إليه �ف

 يوًما �ف
التالية، فلن تحتاج إىل تقديم شهادة اإلقامة؛

،PB4: وثيقة استحقاق المساعدة الطبية، مثل •

ف الصحي األوروبية  بطاقة التأم�ي

NIF . ي ي�ب • رقم التعريف الرصف

ي
  مالحظة: إذا لم تكن لديك المستندات المطلوبة أو اذا واجهت صعوبات �ف

.GAT الحصول عليها، اتصل بمؤسسة غات

 


