Persoane
strӑine.
Accesul
la sistemul
Basc de
sӑnӑtate.

1. EU SUNT O PERSOANĂ STRĂINĂ ȘI NU
AM PERMIS DE ŞEDERE, pot primi îngrijiri de
sănătate publică?

DA. Dacă sunteți înscris în registrul populației într-o
municipalitate din Euskadi, trebuie să solicitați CARDUL
INDIVIDUAL DE SĂNĂTATE (TIS), cu care aveți dreptul
la asistență medicală în aceleași condiții ca și restul populației.

Dacă NU sunteți înscris în registrul populației dintr-o
municipalitate din Euskadi și DEȚINEȚI un raport de la
oricare ONG, trebuie să solicitați TIS-ul PROVIZORIU.

DACĂ SUNT ÎN ORICARE DIN SITUAȚIILE
DE MAI SUS, CARE ÎMI DAU DREPTUL LA
ASISTENȚĂ MEDICALĂ PUBLICĂ:

• Am aceleași drepturi de acces la sistemul
basc de sănătate și aceleași beneficii ca și
restul persoanelor?
DA.

• Unde pot solicita recunoașterea dreptului la
asistența medicală publică?
Celui mai apropiat centru de sănătate al Osakidetza, de
domiciliul personal.

• Am dreptul să aleg un/o medic?
2. SUNT O PERSOANĂ STRĂINĂ ȘI AM O
AUTORIZAȚIE DE ȘEDERE TEMPORARĂ (am
o viză neexpirată sau nu au trecut 90 de zile de
când am intrat în Spania), pot primi asistență
medicală publică?

NU, numai dacă:
a) Dispuneți de un raport favorabil de la serviciile sociale locale.
b) Sunteți o persoană însărcinată și / sau minoră și nu aveți
asigurare medicală privată (de călătorie sau oricare alta) sau
publică (Cardul European de Sănătate, de exemplu).
Dacă se îndeplinesc oricare dintre cele două opțiuni anterioare
aveți dreptul la asistență medicală publică. Dacă nu se
îndeplinește nici una din aceste două opțiuni veti putea primi
asistență medicală, care se vi se va factura.

3. SUNT SOLICITANT/Ă DE PROTECȚIE
INTERNAȚIONALĂ, pot primi asistență
medicală publică?

DA, întotdeauna când:
a) Dispuneți de Cartea Roșie (document care acreditează
condiția solicitantului/ei în procesarea protecției
internaționale) sau a Cărții verzi (solicitant/ă statutului de
apatrid în Spania). Aveți formularul de depunere a cererii de
protecție internațională).
b) Dispuneți de formularul de depunere a cererii de protecție
internațională.

Trebuie să fiu înregistrat/ă într-un municipiu
din Țara Bascilor?
NU neapărat.

DA. În centrul de sănătate vă vor informa asupra cadrelor
medicale pentru a putea alege...

• Dacă am fiice sau fii minori care se află
în aceeași situație, au dreptul la asistență
medicală publică?

DA. În plus, există programe de sănătate specifice pentru
copii și tineri: controlul și monitorizarea fetelor și băieților
sănătoși, calendarul de vaccinare, sănătatea bucală...

• Dacă am nevoie de medicamente, trebuie să
le plătesc?
DA. Trebuie să plătiți 40% din prețul acestora

è Mergeți liniştit/ӑ la centrul de sănătate
Osakidetza sau la serviciul de urgență pentru orice
nevoie de îngrijire. Veți fii tratat întotdeauna.
Dacӑ nu puteți merge cu propriile mijloace, apelați
la numӑrul de telefon 112.
è Dacă nu ați formalizat cererea pentru dreptul la
asistență medicală publicӑ, sa o fӑceți la centrul
de sănătate Osakidetza cel mai apropiat de
domiciliul dvs.
è Datele personale și de sănătate sunt
confidențiale. Le vor cunoaşte numai cadrele
medicale care vӑ consultӑ.

