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Accesul la sistemul 
de sănătate din 
Comunitatea  de 
Madrid pentru străinii 
fără dreptturi  
la cardul individual  
de sănătate
Comunitatea  de Madrid a stabilit diferite proceduri, astfel încât persoanele care 
nu au dreptul la un card individual de sănătate să poată avea acces la asistența 
medicală în aceleași condiții ca și ceilalți cetățeni.

Dacă vă aflați într-o situație 
administrativă neregulată:

Aveti dreptul la asistență 
medicală gratuită

1. Trebuie să vă înregistrați în municipiul în care urmează  
să locuiți.

2. Odată ce puteți dovedi că sunteti înregistrat de 3 
luni, trebuie să mergeti la centrul de sănătate cel mai 
apropiat de domiciliu pentru a solicita o programare 
la una dintre cele șapte Unități de Procesare pentru a 
procesa accesul la sistemul de sănătate.

3. La Unitatea de Procesare, puteţi solicita DASE 
(Documentul de Asistență Sanitară pentru Cetățeni 
Străini), documentul de acreditare eliberat de 
Comunitatea Madrid pentru străinii aflați în situație 
neregulamentară. DASE oferă acces la toate beneficiile 
Sistemului Național de Sănătate, inclusiv rețetele 
medicale, cu o contribuție de 40% din prețul acestora. 
Acest document este valabil doi ani, poate fi reînnoit 
atâta timp cât cerințele cerute continuă să fie îndeplinite. 
Documentația pe care va trebui să o prezentați pentru 
a o solicita include formularul de cerere, pașaportul și 
formularul de înregistrare. 
 
4. Odată ce aveti DASE, va trebui să solicitati o 
programare la medicul de familie al centrului de 
sănătate care v-a fost atribuit astfel încât să puteţi fi 
îndrumat către îngrijiri de specialitate și să primiţi îngrijire 
și tratament pentru HIV.

Dacă sunteți solicitant de azil:

Aveți dreptul la asistență 
medicală gratuită în timp ce vă 
aflați în situația de solicitant de 
protecție internațională

1. Trebuie să vă înregistrați în municipiul în care urmează să 
locuiți.

2. În calitate de solicitant de azil, se va elibera un 
document care vă acreditează statutul de solicitant de 
azil (carton roșu sau chitanță albă pentru prezentarea 
cererii „Chitanţa de prezentare a solicitării  de Protecție 
Internațională” ).

3. Trebuie să mergeţi la centrul de sănătate cel mai 
apropiat de domiciliu pentru a solicita o programare 
la Unitatea de Procesare corespunzătoare pentru a 
procesa accesul la sistemul de sănătate. 

4. În Unitatea de Procesare puteţi solicita DASPI (Documentul 
de Asistenţă la Sănătate pentru Cetaţeni Solicitanţi de 
Protecţie Internaţională). DASPI oferă acces la toate 
beneficiile Sistemului Național de Sănătate, inclusiv rețetele 
medicale, cu o contribuție de 40% din prețul acestora. Acest 
document are aceeași valabilitate ca și cartonașul roșu sau 
chitanța albă a cererii de azil. Documentația pe care va trebui 
să o prezentaţi pentru a o solicita include formularul de 
cerere, pașaportul, formularul de înregistrare și documentul 
care dovedește calitatea dumneavoastră de solicitant de azil 
(carton roșu sau chitanță albă de cerere) în vigoare. 

Más información

https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/asistencia-sanitaria-extranjeros-dase 
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SUBVENCIONA

COLABORA

Descărcarea responsabilităţii

Informaţiile cuprinse în această fișă nu sunt menite să le înlocuiască pe cele primite 
de către un medic. Deciziile privind sănătatea ar trebui să fie întotdeauna luate în 
consultare cu profesioniștii din domeniul sănătății. Informațiile medicale pot deveni 
rapid desactualizate. 

Dacă aveți întrebări după ce ați citit această fișă, vă sfătuim să consultați cu medicul 
dumneavoastră  ori  cu asistenta sau să sunați la gTt-VIH, la telefonul  93 458 26 41, 
pentru a verifica dacă există vreo noutate relevantă  în acest sens.
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De-o formă provizorie, Comunitatea de Madrid a lansat 
o procedură pentru ca persoanele cărora le lipsește 
documentul medical sau cardul individual de sănătate să 
poată avea acces la îngrijiri de urgență. Această procedură 
se adresează femeilor însărcinate și persoanelor cu 
boli transmisibile care prezintă un risc pentru Sănătatea 
Publică (HIV, tuberculoză, infecții cu transmitere sexuală și 
orice altă boală de notificare obligatorie). 
 
Cu toate că, o persoana se înscrie pentru a primi îngrijiri 
urgente prin această procedură, este esențială începerea 
procesării Documentului de Asistență Sanitară pentru 
Străini (DASE).

1. Dacă sunteți însărcinată sau aveți o boală transmisibilă 
care prezintă un risc pentru Sănătatea Publică și aveți 
nevoie de îngrijiri urgente, mergeți la Serviciul de 
Admitere de Urgență al unui spital public.

2. La Serviciul de Admitere de Urgenţă veţi fi înregistrat/ă 
administrativ în sistemul de sănătate pentru a putea 
primi provizoriu îngrijiri şi tratament pentru afecţiunea 
dumneavoastră până când veți obține  DASE.

3. Odată ce obțineți DASE, veți continua să vă beneficiați 
de îngrijiri medicale, dar conform procedurii stabilite în 
respectivul document.

Accesul la sistemul de sănătate 
din Comunitatea  de Madrid 
pentru străinii fără dreptturi  
la cardul individual de sănătate
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Más información

www.gtt-vih.org
SI TE HA PARECIDO ÚTIL Y INTERESANTE
EL CONTENIDO, COMPÁRTELO.

Dacă vă aflați într-o situație  
administrativă neregulată și aveți  
nevoie de atenție urgentă:

Aveți dreptul la asistență 
medicală gratuită 

5. Odată ce aveţi DASPI-ul, va trebui să solicitaţi o 
programare la medicul de familie al centrului de 
sănătate desemnat  pentru a vă îndruma către îngrijiri 
de specialitate și să primiţi îngrijire și tratament pentru 
HIV.

 

A) Dacă aveți o viză de studii:

Nu aveți dreptul la asistență 
medicală gratuită

1. Trebuie să încheiați o asigurare privată de sănătate sau 
să contactați cu compania de asigurări din țara dvs. de 
origine pentru a primi asistență medicală în Spania.

2. Aceste asigurări nu acoperă monitorizarea HIV nici 
medicamentele antiretrovirale.

3. Puteți contacta cu vre-un ONG pentru ca acesta să vă 
ajute în procesul de accesare la sistemul de sănătate 
prin alte mijloace.

https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/solicitud-daspi 
http://www.gtt-vih.org

