INFORMAZIONI PER STRANIERI
NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
TEMPORANEAMENTE PRESENTI (STP)
E COMUNITARI EUROPEI NON ISCRITTI (ENI)

L’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di
soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino
con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero
Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che
identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ, ТИМЧАСОВО ПЕРЕБУВАЮЧИХ
НА ТЕРИТОРІЇ ІТАЛІЇ (STP) ТА НЕ ЗАРЕЄСТРOВАНИХ У
НАЦІОНАЛЬНІЙ СЛУЖБІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, A ТАКОЖ ДЛЯ
НЕ ЗАРЕЄСТРOВАНИХ ГРОМАДЯН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПI
ЛЬНОТИ (ENI)

Il sistema sanitario assicura nei presidi pubblici ed
accreditati le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti,
essenziali e continuative, per malattia ed infortunio.

Медичне обслуговування іноземців, що не мають дозволу
на проживання, здійснюється шляхом видачі картки з
індивідуальним регіональним кодом STP/ENI (тимчасово
присутній та не зареєстрований іноземець/європеєць), яка
ідентифікує пацієнта для всіх видiв надаваємих послуг.

E’ inoltre possibile accedere ai programmi di medicina
preventiva e salvaguardia della salute individuale e
collettiva.
Il codice STP può essere rilasciato dalle ASL, dalle aziende
ospedaliere, dai policlinici universitari e dagli IRCSS al
momento della prima prestazione sanitaria di cui si
usufruisce o, preventivamente, recandosi negli uffici
preposti delle ASL e facendone richiesta.
Il codice STP viene rilasciato a seguito di una dichiarazione
dei propri dati anagrafici (non è obbligatorio essere in
possesso un documento di identità) e permette di ricevere
le prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il
cittadino italiano per quanto riguarda la partecipazione alla
spesa (ticket).
Ha validità su tutto il territorio nazionale per sei mesi ed è
rinnovabile.
Numero verde regionale
800 118 800
Elenco in aggiornamento degli sportelli per il rilascio
STP/ENI:
https://www.salutelazio.it/informazioni-per-stranieri-rilascio-stp-eni
#SaluteLazio

Система охорони здоров'я забезпечує невідкладну,
необхідну та постійну амбулаторну та стаціонарну
допомогу при захворюваннях та травмах у державних та
акредитованих центрах.
Також можна отримати доступ до профілактичної
медицини та індивідуальних чи колективних програм
охорони здоров'я.
Код STP може бути виданий вiддiленнями санiтарної
служби (ASL), лікарнями, університетськими поліклініками
та Науковими інститутами госпіталізації та догляду (IRCCS)
під час першої медичної послуги, або заздалегідь,
звернувшись до відповідних офісів ASL та зробивши запит.
Код STP видається після надання особистих даних (не
обов'язково мати документ, що засвідчує особу) та
дозволяє вам отримувати основні медичні послуги на
рівних умовах із громадянами Італії, тобто пiсля сплати
незначної частини витрат (так званий “ticket”), решта витрат
покриває держава.
Код STP діє на всій території країни протягом 6 місяців і
може бути продовжений.
Гаряча лiнiя регiону:
800 118 800
Постiйно оновлюваний перелік вiддiлень, що видають код
STP/ENI:
https://www.salutelazio.it/informazioni-per-stranieri-rilascio-stp-eni
#SaluteLazio

