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Unele persoane cu HIV au manifestat că ar fi avut probleme cu unii 
profesioniști și lucrătorii din sectorul de sănătate. Cu toate acestea, 
Sistemul Național de Sănătate din Spania are reguli și coduri de conduită 
pentru a se asigura că prejudecățile individuale care le pot avea unele 
cadre medicale să nu interfereze cu felul de ingrijire şi de tratament care 
se oferă pacienţilor lor.

Centrele de îngrijire a sănătății dispun de informaţii asupra drepturilor și 
obligațiilor pacienților în care specifică în mod clar dreptul pacientului la 
respectarea personalității lui, demnitatea umană și a vieții private și a nu fi 
discriminat din cauza originii etnice, sex, orientare sexuală, handicap sau 
orice alte circumstanțe personale sau sociale.

Prin urmare, o persoană cu HIV nu poate fi discriminată din cauza bolii lui 
în cadrul sănătăţii. Acest lucru înseamnă că nu i se poate nega un serviciu, 
să i se ofere  unul mai puțin favorabil sau  a i se oferi un tratament inegal, 
din cauza bolii sale.

Dacă v-aţi mutat în Spania din altă țară este posibil să aveți îndoieli cu 
privire la dreptul de ingrijire şi tratament pentru HIV gratuit din partea 
Sistemului Național de Sănătate. Normele din acest domeniu sunt 
complexe și variază între diferitele Comunități Autonomice aşa deci 
este important să obțineţi consultanță de specialitate (cum ar fi de la  
organizațiile care oferă sprijin pentru persoanele cu HIV la nivel local).

Orice pacient are dreptul de a avea acces la dosarele lui medicale și 
de a obține o copie a datelor conținute în acestea. Istoria clinică este 
un set de documente care conțin date, evaluări și informații de orice 
fel cu privire la situația și evoluția clinică  a pacientului/ei pe tot 
parcursul procesului de îngrijire.

Datele referitoare la sănătate sunt foarte sensibile și merită o 
protecție maximă. Din acest motiv, pacienții au dreptul la respectarea 
confidențialităţii datelor referitoare la sănătate și ca nimeni să nu 
poată avea acces la ele fără autorizație sprijinită prin lege.

Dacă ați avut vreodată un tratament inegal și nejustificat în domeniul 
sănătăţii, puteți apela problema către lucrătorul de sănătate 
corespunzător sau la supraveghetori. În cazul în care răspunsul nu ar 
fi satisfăcător, aveți dreptul de a aborda problema într-un mod mai 
formal.

Centrele de sănătate de orice nivel de ingrijire, dispun de Centre de 
Atenţie a clientului  în care puteți face o plângere sau reclamație. 
Pacientul are dreptul de a primi un răspuns în scris. Calitatea ingrijiri-
lor care le primiți nu ar trebui să fie afectată de faptul că veți depune o 
reclamaţie.

Puteți, de asemenea, aduce la cunoştinţa unei asociații de sprijin a 
persoanelor cu HIV dacă ați fi primit un tratament inegal sau dacă ați fi 
fost discriminat. Aceste organizații vă vor ajuta la elaborarea 
reclamaţiei și vă poate oferi sprijin practic sau emoțional dacă veți 
avea nevoie de el.

Persoanele cu HIV au nevoia de a merge la un spital 
pentru a primi cel mai bun tratament și cea mai bună 
ingrijire posibilă. Este important să vi se atribuie un 
medic de atenţie primară şi, cu o anumită frecvenţă, 
va trebui, de asemenea, să vizitaţi alţi specialiști.
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