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Rezidenţă legală
Dacă aveți domiciliul legal în Spania, aveți dreptul la asistență 

medicală în aceleași condiții legale ca şi cetăţenii născuți în aceas-
tă țară. În acest caz, noua lege nu va schimba nimic pentru dv. în 
legătură cu accesul la Sistemul sanitar. 

Trebuie să ne amintim că asistenţa sanitară constă atât în fur-
nizarea serviciilor medicale cât şi a celor farmaceutice. Deși unele 
medicamente sunt plătite separat, trebuie știut că, dacă aveți 
prescrise medicamente antiretrovirale HIV (în contra virusului) 
care vi se furnizează în farmaciile spitalelor , nu va trebui să plă-
tiţi pentru ele.

Situaţie neregulamentară
Fără îndoială, în cazul în care nu aveți ședere legală în statul 

spaniol, noua lege nu prevede o reînnoire a cardului de sănătate. 
Acest lucru înseamnă că veţi avea doar dreptul de a primi îngrijiri 
medicale de urgență, servicii de maternitate şi atenţia sanitară în 
cazul copiilor.

Prin serviciul de urgență se va da atenţia numai în cazul boli-
lor şi a accidentelor grave și îngrijirea medicală va dura doar până 
în momentul ieşirii din spital. Pentru a primi atenţia medicală, 
trebuie să mergeți la centrul de sănătate sau la spital, dar dacă 
sunteți cu adevărat grav și nu vă puteți prezenta, vi se va da 
atenţie, de asemenea, la domiciliu. Amintiți-vă că telefonul de 
urgenţă este 061 sau 112.

Așa cum s-a menționat mai sus, există două cazuri de 
excepție în care se primesc ingrijiri medicale chiar dacă vă aflați 
într-o situație neregulamentară. Dacă sunteți femeie și sunteți 
gravidă, aveți dreptul la asistență medicală pe parcursul sarcinii, 
a nașterii și postnaştere. De asemenea, dacă sunteți menor (sub 
18), aveți dreptul la asistență medicală în aceleași condiții ca și 
ceilalți cetățeni ai Spaniei.

Infectat cu HIV / SIDA
Dacă aveți HIV și aţi primit îngrijiri medicale pentru a trata 

infecția, ar trebui să le primiţi în continuare, deoarece unele co-
munităţi autonomice au asigurat că persoanele cu HIV vor conti-
nua să primească tratamentul și îngrijirile necesare pentru boală, 
deși, în unele cazuri, e posibil să se ceară (foaia de înregistrare 
municipală, cardul special, sau demonstrarea lipsei de resurse, 
etc.).

Cu toate acestea, în cazul în care situația dumneavoastră este 
nereglamentară și niciodată nu vi s-a dat tratamentul pentru 
HIV este posibil să aveți probleme în funcție de unde domiciliați. 
Unele regiuni au susținut că vor continua să trateze toate per-
soanele, chiar dacă acestea sunt în situaţie nereglamentară, în 
timp ce altele nu au stabilit încă ce mecanisme vor fi aplicate cu 
privire la atenţia sanitară. În orice caz, este recomandabil să vă 
înscrieţi în registru municipal pentru a facilita accesul la asistența 
medicală. Trebuie să vă adresați centrului de atenţie primară 
(CAP) sau serviciilor de atenţie telefonică pentru a şti care este 
situația în comunitatea autonomică de reședință.

Resurse

Numere de telefon utile: 
Spania:
112 / 900 166 565 

La 1 septembrie 2012 a intrat în vigoare o nouă lege privind sănătatea în Spania, care introduce o serie 
de modificări care poate afecta într-o mai mare măsură, persoanele imigrate. Până în prezent, pentru ca un 
imigrant să poată avea acces gratuit la sistemul de sănătate singurul rechizit cerut era să fie înscrist în registrul 
municipal, dar cu noua lege nu va putea continua la fel.

Prin acest text ne propunem să oferim orientări cu privire la modul de accedere la sistemului de sănătate. 
Nu uitați că recomandările noastre sunt generale și că punerea în aplicare a noii legi este diferită în fiecare 
comunitate autonomică, de aceea este recomandabil să se consulte ce procedeu va trebui urmat în cazul 
dumneavoastră.
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Andaluzia:  900 850 100
Aragon: 902 555 321
Cantabria 942 202 770
Castilla y León: 947 232 303

947 210 700 (Burgos Acoge)
Castilla-La Mancha: 900 25 25 25
Catalonia: 061 (CatSalut respon)

902 111 444
Comunitatea de Madrid: 915 867 227
Comunitatea Valenciana: 963 866 6 00
Extremadura: 924 382 511 / 924 80 59 56
Galicia: 981 569 540
Insulele Baleares: 971 175 600
Insulele Canare: 922 474 392 (Tenerife) 

928 118 841 (Gran Canaria)
La Rioja: 941 298 333
Navarra: 948 211 521 (SOS Racismo)
Ţara Bască: 944 031 500
Principatul Asturiei: 985 279 1 00
Ceuta: 956 622 348 (CETI)
Melilla: 952 696 259 (CETI)


