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Cetăţenii Uniunii Europene pot primi asistenţă medi-
cală într-un alt stat membru în două moduri. Ambele, 
în cele mai multe cazuri, necesită o autorizație preala-
bilă din țara de origine. Dacă trăiți cu HIV și intențio-
nați să călătoriți într-o țară din Uniunea Europeană sau 
dacă sunteți cetățean european cu HIV și urmează să  
călătoriți în Spania, poate fi util să cunoașteți aceste  
informații.

CETĂŢENII UNIUNII EUROPENE POT PRIMI  
ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎNTR-UN ALT STAT MEMBRU  
ÎN DOUĂ MODURI:

1) Asistență medicală transfrontalieră 

Persoana care alege această cale trebuie să plătească în avans costurile 
asistenței și ulterior să solicite rambursarea în țara sa. Această cale per-
mite primirea asistenței medicale în centre private sau publice.

Orice cetățean al Uniunii Europene trebuie să se informeze în prealabil în 
statul de origine dacă asistența medicală pe care o solicită este rambur-
sabilă. Pentru a avea acces la anumite tratamente în țările de destinație, 
este necesară o autorizare prealabilă în țara de origine.

Deși nu este obișnuit, persoanele cu HIV pot solicita acest tip de îngrijire 
înainte de a călători într-o țară din Uniunea Europeană atunci când anti-
cipează că ar putea rămâne fără tratament antiretroviral pentru o ședere 
lungă. Dacă se întâmplă acest lucru, ei vor trebui să avanseze plata pen-
tru îngrijire și tratamentul antiretroviral în țara de destinație și apoi să 
solicite rambursarea în țara lor.

Puteți solicita mai multe informații asupra acestui traseu prin formularul 
pe care îl veți găsi în următorul link: https://encuestas.msssi.gob.es/li-
mesurvey/index.php/859532

2) Asistență medicală prin Regulamentul  
de Coordonare a Asigurării Sociale

Această cale garantează asistență medicală cetățenilor Uniunii Europene, 
în diferite situații, cum ar fi, de exemplu, atunci când călătoresc sau când 
sunt deplasați sau locuiesc temporar într-un alt stat membru. Pentru a 
face acest lucru, pentru sejururi mai mici de 3 luni, persoana trebuie să 
solicite prin același canal Cardul European de Sănătate care dă titularului 
dreptul de a primi îngrijiri medicale fără a fi nevoit să plătească în avans. 
De asemenea, această cale permite cetățenilor europeni să solicite ram-
bursarea cheltuielilor de sănătate pe care le-ar fi putut plăti într-o țară a 
Uniunii Europene chiar și având Cardul European de Sănătate. 

De asemenea, comunitățile autonome din Spania folosesc această rută 
atunci când trebuie să trimită un cetățean într-o țară europeană pentru 
a primi asistență medicală programată.
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Persoanele cu HIV din țările Uniunii Europene care se află 
în perioade de ședere temporară sau permanentă într-un 
alt stat membru vor putea beneficia de îngrijire și tratament 
antiretroviral gratuit. Condițiile pentru a-l primi sunt să fii 
titular al Cardului European de Sănătate și să deții docu-
mentația oficială care îți recunoaște dreptul la asistență 
medicală în țara de destinație. Documentația trebuie so-
licitată autorităților sanitare din țara de origine înainte de 
deplasare. Odată ce persoana se află în țara de destinație, 
aceasta trebuie să solicite autorității sanitare recunoașterea 
dreptului.

Puteți solicita mai multe informații asupra acestui tra-
seu prin formularul pe care îl veți găsi în următorul link: 
 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Infor-
macionUtil/32078/966/1819/1821


