Scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra
اختيار وإلغاء طبيب األسرة وطبيب األطفال
Il Servizio consente di effettuare la scelta di un Medico di medicina generale (MMG) o un Pediatra
di Libera Scelta (PLS), in base all’ambito territoriale e di residenza/domicilio dell’assistito. A tal
fine è possibile consultare preventivamente l’elenco esposto presso lo sportello Scelta Revoca
dell’ASST Crema sito in Via Gramsci 13, ed anche accessibile al link del sito web di ATS della Val
Padana.
تسمح الخدمة باختيار طبيب عام أو طبيب أطفال بناء على إختيار حر ،وفقًا لإلقليم ومكان إقامة  /مسكن المريض .لهذا الغرض،
يمكن مراجعة القائمة المعروضة في نافذة “االختيار و اإللغاء” التابعة لهيئة الرعاية الصحية اإلقليمية في كريما الواقعة في Via
ضا على الرابط الخاص بموقع وكالة حماية الصحة لفال بادانا ". "ATS
 ، Gramsci 13ويمكن الوصول إليها أي ً
Il Medico di Medicina Generale ed il Pediatra di Libera Scelta garantiscono la salute dei loro
assistiti per gli aspetti preventivi, diagnostici, curativi e riabilitativi di primo livello. La costituzione
e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistito sono fondati sul rapporto di fiducia. È possibile
che l'assistito revochi la scelta dandone comunicazione all'ASST effettuando contemporaneamente
una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
يضمن الممارس العام وطبيب األطفال المختار بشكل حر صحة مرضاهم من خالل الجوانب الوقائية والتشخيصية والعالجية
والتأهيلية من المستوى األول .تستند إقامة وإجراء العالقة بين الطبيب والمريض على عالقة الثقة .من الممكن أن يلغي العميل
اإلختيار عن طريق إشعار الهيئة الرعاية الصحية اإلقليمية " " ASSTعبر القيام بإختيار جديد ،الذي ألغراض الرعاية
االجتماعية ،له تأثير فوري.

من يمكنه أن يطلبه

كم تكلفته
كيف يتم طلبه

المواطنين المقيمين في بلديات وكالة حماية الصحة لفال بادانا " . "ATS Val Padanaالمواطنون الذين
ال يعيشون في بلديات وكالة حماية الصحة لفال بادانا  ،ولكن لديهم سكن مؤقت للدراسة أو ألسباب العمل
ً
تسجيال مؤقتًا مع اختيار الطبيب لمدة تتراوح من  3إلى  12شهرً ا  ،وربما تكون
أو الصحة  ،قد يطلبون
قابلة للتجديد .سيؤدي التسجيل المؤقت إلى اإللغاء من قائمة الطبيب المعين في الهيئة الصحية المحلية /
هيئة الرعاية الصحية اإلقليمية من اإلقامة .يجب على المواطن إذن أن يستعيد تسجيله لدى الخدمة
الصحية الوطنية عند العودة إلى الهيئة الصحية المحلية  /هيئة الرعاية الصحية اإلقليمية
”“ASL/ASSTالتابعة لمكان إقامته
يتم تسجيل المواطن األجنبي وفقًا للوائح االتحاد األوروبي  EECالحالية .يسجل المواطن غير
المنتمي في االتحاد األوروبي بموجب القانون  06.03.98رقم 40
بالمجان
يمكن للمواطن تقديم الطلب
• في نافدة االختيار و اإللغاء الموجودة لدى هيئة الرعاية الصحية اإلقليمية في كريما .ستوفر الهيئة
التسجيل الفوري وإصدار الوثيقة التي تؤكد التسجيل وساعات التدخل الطبي من الطبيب المعين.
• عبر اإلنترنت من خالل بوابة منطقة لومبارديا ( .)LINKفي حالة األطفال القاصرين  ،يمكن للطرف
المعني فقط مراجعة قائمة أطباء األطفال المتاحين على على جهاز الكمبيوتر الخاصة به.

إلى من أتوجه

• عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى  ، medconv@asst-crema.itسيوفر المكتب التسجيل لمقدم
الطلب وسوف يرسل الوثائق ذات الصلة التي توضح التسجيل وساعات التدخل الطبي من الطبيب المعين
عن طريق البريد اإللكتروني.
الهيئة الرعاية الصحية اإلقليمية في كريما ” – “ASSTالخدمات اإلقليمية –
العنوانVia Gramsci 12 a Crema :
االثنين  /األربعاء من  8.00إلى 15.00
الثالثاء  /الخميس  /الجمعة من  8.00حتى 12.00

0373/899360 – 899332 :أرقام الهاتف
medconv@asst-crema.it :البريد اإللكتروني
: فمن الضروري الحصول على الوثائق التالية، المطلوب لتعيين و إختيار طبيب عام أو طبيب أطفال

الوثائق
تقديمها

 (عند إصدارهاCNS  بطاقة الوطنية الخدمات/ CRS  بطاقة الخدمة اإلقليمية- • البطاقة الصحية
)بالفعل
• وثيقة الهوية أو الشهادة الذاتية لإلقامة أو الحالة العائلية
• الرمز الضريبي
• تصريح اإلقامة ساري المفعول أو توصيل "سند" الطلب الصادر عن مقر الشرطة

Chi può
richiederlo

Quanto costa

I cittadini che risiedono nei comuni della ATS Val Padana. I cittadini che non
risiedono in comuni della ATS Val Padana, ma hanno temporaneo domicilio
per motivi di studio, lavoro, salute, possono richiedere l'iscrizione temporanea
con scelta del medico per un periodo da 3 a 12 mesi, eventualmente
rinnovabile. L'iscrizione temporanea darà luogo alla cancellazione dall'elenco
del medico assegnato nell'ASL/ASST di residenza. Il cittadino dovrà pertanto
ripristinare la propria iscrizione al S.S.N. al rientro presso l'ASL/ASST di
residenza.
Il cittadino straniero comunitario si iscrive ai sensi della vigente
normativa CEE. Il cittadino extracomunitario si iscrive ai sensi della
Legge 06.03.98 n. 40
Gratuito
Il cittadino può rivolgersi


Come si richiede




allo sportello di Scelta e Revoca dislocato nella sede territoriale della
ASST di Crema. L'ufficio provvederà all'iscrizione immediata e al
rilascio del documento di conferma dell'avvenuta iscrizione e gli orari
dell'ambulatorio del medico assegnato.
online tramite il portale di Regione Lombardia (LINK). Nel caso di
figli minorenni, l'interessato potrà solo visualizzare sul proprio PC i
pediatri disponibili.
Tramite e-mail all’indirizzo medconv@asst-crema.it, l’Ufficio
provvederà all’iscrizione del richiedente ed invierà relativa
documentazione attestante l’iscrizione e gli orari dell'ambulatorio del
medico assegnato tramite mail.
ASST Crema – Servizi Territoriali – Via Gramsci 12 a Crema

Dove rivolgersi

Documenti da
presentare

LUNEDI’/MERCOLEDI dalle ore 8.00 alle ore 15.00
MARTEDI’/GIOVEDI’/VENERDI’ dalle ore 8.00 alle 12.00
Recapiti telefonici: 0373/899360 – 899332
mail: medconv@asst-crema.it
Per l’assegnazione del MMG/PLS è necessario essere in possesso della
seguente documentazione:






Tessera Sanitaria-Carta CRS/CNS (quando già rilasciata)
Documento di identità o autocertificazione per residenza o stato di
famiglia
Codice fiscale
Permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta
rilasciata dalla Questura

