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VÂRSTNICE

În România, populația este în 
evidența medicilor de familie. 
Aceștia asigură periodic și la nevoie 
servicii medicale de bază, precum 
și bilete de trimitere pentru investi-
gații, diagnostice și tratamente 
specializate. În zonele urbane, 
medicii de familie și cei specialiști 
pot avea împreună cabinete, 
respectiv săli de consultație și  
tratament, grupate în „Policlinici”.

Cabinetele stomatologice 
sunt des întâlnite în 
România, îndeosebi în 
zonele urbane, iar majori-
tatea funcționează în 
regim privat. Este posibil 

ca legea în vigoare să se schimbe și să nu 
mai includă nici un fel de tratament stoma-
tologic în asigurarea de bază. Străini vin în 
România pentru „turism dentar”, iar nume-
roși dentiști vorbesc limbi de circulație 
precum engleza sau franceza. 

În România, 
o persoană 
este conside-
rată vârstnică 
dacă a 
împlinit 
vârsta legală 

de pensionare, care în 
prezent este de 65 de ani 
pentru bărbați și 63 pentru 
femei (deși se preconizează 
să crească). În funcție de 
situația financiară, pacienții 
vârstnici pot beneficia de 
servicii medicale gratuite sau 
trebuie să plătească anumite 
taxe precum restul populației 
adulte. Din prima categorie 
fac parte persoanele fără 
venit și familie sau îngrijitori 
legali. Serviciile medicale în 
cazul lor (inclusiv medicația, 
igiena, tratamentele dentare 
și ergoterapia) fac parte din 
pachetul de asistență 
socială asigurat de stat, pe 
lângă condițiile de locuit, 
hrana etc. Încadrarea 
respectivă este făcută de 
municipalitate prin anchetă 
socială. 

MEDICUL DE FAMILIE

URGENȚE

112

LA DENTIST

În România, farmaciile sunt o afacere 
înfloritoare, îndeosebi în zonele 
urbane. Farmaciștii sunt adesea în 
măsură să recomande medicamente 
fără rețetă pentru simptomele și 
afecțiunile comune. În prezent, 
antibioticele se eliberează pe bază de 
rețetă. Multe farmacii vând și produse 
pentru îngrijirea și creșterea copilului, 
suplimente alimentare, tratamente 
cosmetice.   

Multe teste și tratamente de specia-
litate care se fac în regim ambulator 
sau în spitale nu necesită programa-
re în avans (ex. prin telefon). În 
unele cazuri, o consultație de 
specialitate este posibilă și fără bilet 
de trimitere de la medicul de familie. 
Datele personale și dovada de 
asigurat sunt, însă, necesare.

LA FARMACIE

LA SPITAL/SPECIALIST

ASIGURAREA MEDICALĂ

Pentru asistență medicală de 
urgență, sunați la 112 și/sau mergeți 
la cea mai apropiată unitate de 
primire urgențe, sau UPU.

BOALĂ

NAȘTEREA

În România, medicul obstetri-
cian și ginecolog joacă un rol 
important, monitorizând 
evoluția sarcinii și supervi-
zând nașterea. De asemenea, 
moașele nu lucrează în afara 
spitalului, ca în alte țări. 
Femeile nasc în spital, natural 
sau prin cezariană (dacă 
există o indicație medicală în 
acest sens). Medicația contra 
durerilor la naștere este 
oferită cu relativă ușurință. 
Imunizarea bebelușului 
începe imediat după naștere 
și este continuată prin vizite 
periodice la un cabinet local 
sau medicul de familie.

VACCINĂRI

PERSOANELE VÂRSTNICE SARCINA BOALA COPII

Când vă stabiliți în 
România trebuie să 
aveți asigurare medi-
cală. Casa de Asigu-
rări de Sănătate este 
instituția asiguratoare 

de stat, cu filiale în fiecare județ. Legislația 
este în schimbare și nu întru totul clară 
privind serviciile standard oferite de stat 
cetățenilor străini în afara urgențelor 
medicale. Cel mai adesea, turiștii și migran-
ții au asigurări private și apelează la servicii 
medicale private (cabinete, clinici, spitale 
private). Cardul European de Sănătate 
pentru cetățenii UE a fost deja introdus în 
practică. Acorduri bilaterale între România 
și alte state din afara UE pot avea preve-
deri privind serviciile medicale, așa încât 
verificați la Ambasada dvs. în caz că 
plănuiți o ședere mai îndelungată sau o 
mutare definitivă.

TRASEUL PACIENTULUI IN ROMÂNIA

Programul național de 
vaccinări din România 
include atât vaccinuri 
obligatorii cât și opționa-
le (vedeți lista completă 
la http://www.mami-

ca.ro/schema-de-vaccinare). În prima zi și 
săptămână de viață, imunizarea împotriva 
hepatitei, tuberculozei, difteriei, tetanusului 
și tusei convulsive este făcută în spitalul 
de maternitate. Doctorii au obligația de a 
consulta copii în prealabil, iar părinții 
trebuie să își dea acordul pentru orice 
vaccinări opționale. 
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Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei 
Europene.<0} Această publicaţie (comunicare) reflectă 
numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este 
responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe 
care le conţine.
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