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INFOVIHTAL / ATENŢIA HIV PENTRU STUDENȚII STRĂINI DIN SPANIA

Străinii din afara Uniunii Europene care doresc să  
studieze în Spania trebuie să solicite o viză. Această 
autorizație de ședere temporară în Spania nu recu-
noaște dreptul de acces la asistența medicală publică.  
Din acest motiv, studenților nu-UE cu HIV li se recoman-
dă să contacteze un ONG pentru a primi îndrumări și 
ajutor care să le permită să nu întrerupă tratamentul 
sau monitorizarea clinică a HIV în timpul șederii lor în 
Spania.

STUDENŢII STRĂINI 
NU COMUNITARI

Străinii din țări din afara Uniunii Europene trebuie să solicite o viză 
de ședere temporară pentru a studia în Spania. Unul dintre requizite 
pentru a solicita viza este de a avea asigurări de sănătate publice sau 
private cu acoperire de sănătate în Spania. Prin urmare, studenții străi-
ni nu au dreptul la asistență medicală gratuită prin sistemul public de  
sănătate, deoarece au deja îngrijirea acoperită de asigurarea de sănătate  
contractată.

Cu toate acestea, este obișnuit ca respectiva asigurare de sănătate con-
tractată pentru obținerea vizei să nu includă medicamente antiretrovira-
le sau monitorizarea clinică a HIV, astfel încât studenții străini să fie lăsați 
într-o situație de excludere a sănătății.

Din acest motiv, dacă șederea durează 90 de zile sau mai 
puțin, este recomandat să veniți cu tratament antiretroviral 
timp de 3 luni, care este cantitatea maximă de medicamente 
permise pentru a călători în Uniunea Europeană.

Dacă studentul străin cu HIV merge la un centru de sănătate publică sau 
la un spital în timpul șederii sale în Spania, el ar putea fi taxat pentru 
asistența medicală oferită, inclusiv teste de diagnostic și medicamente 
pentru HIV. 

Este recomandat să mergeți la un ONG specializat în  
îngrijirea persoanelor cu HIV pentru îndrumare și ajutor în 
această temă.  

Persoanele dintr-o țară care are semnat un acord internațional cu Spania 
privind îngrijirea sănătății își pot exporta dreptul la asistență medicală din 
țara lor. Cu toate acestea, această procedură trebuie efectuată în mod 
necesar în țara de origine înainte de călătorie.
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STUDENȚII STRĂINI DIN  
UNIUNEA EUROPEANĂ

Studenților cu naționalitate dintr-o țară membră a Uniunii Europene 
(și Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția), Este recomandat să 
solicitați Cardul European de Asigurare de Sănătate (CES) înainte de 
a veni în Spania, precum și solicitarea și tramitarea documentației 
necesare, pentru a avea recunoscut dreptul la asistență publică de 
sănătate înainte de sosirea dumneavoastră. Având TSE simplifică 
procedurile de plată și rambursare.

Cu CES, cetățenii naționali ai unei țări membre UE pot primi asis-
tență medicală și pot solicita rambursarea cheltuielilor în aceleași 
condiții ca și cetățenii țării în care se află. Dacă tratamentul necesar 
este gratuit pentru rezidenții țării, străinul nu va trebui să plătească  
nimic. În cazul în care tratamentul este cu plată, străinul poate solicita  
rambursarea de la organismul național al țării în care se află (birou-
rile de securitate socială) și îl poate obține acolo sau poate solicita 
rambursarea de la organismul de asigurare la întoarcerea în țara 
lor. Este important să știm că în fiecare țară a UE există cel puțin un 
„punct de contact național” care oferă ajutor în această problemă.


