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Acest ghid, promovat de către Active Citizenship Network (ACN) în cadrul campaniei UE “ 
Drepturile pacienților nu au granițe’’ dorește să contribuie la implementarea Directivei UE 
2011/24 privind asistența medicală transfrontalieră în toate statele membre ale Uniunii 
Europene. Această broșură integrează materialele informative produse de Comisia 
Europeană cu alte detalii utile cum ar fi, contactele Punctelor Naționale de Contact precum 
și cele ale organizațiilor societății civile sau ale asociațiilor de pacienți, informații despre 
bolile rare, etc.

Campania implică partenerii organizației ACN din multe state membre, include dar nu se 
limitează la:
Austria: Lower Austrian Patient and Nursing Advocacy / NÖ Patienten- und 
Pflegeanwaltschaft
Bulgaria: Patients‘ Organisation „With You“ / Пациентски организации „Заедно с теб“
Cyprus: Cyprus Alliance for Rare Disorders / Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
France: Inter-association on Health / Collectif Interassociatif Sur la Santé
Germany: Civic Initiative on Health / Bürger Initiative Gesundheit e.V.
Hungary: Hungarian Federation of People with Rare and Congenital Diseases / Ritka és 
Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége
Ireland: Irish Patients’ Association
Italy: Active Citizenship Network / Cittadinanzattiva Onlus-Tribunale per i Diritti del 
Malato
Lithuania: Council Of Representatives Of Patients' Organizations Of Lithuania / Lietuvos 
Pacientų Organizacijų Atstovų Taryba
Malta: Malta Health Network
Poland: Institute for Patients’ Rights & Health Education / Instytut Praw Pacjenta i 
Edukacji Zdrowotnej
Slovakia: Society of Consumer Protection / Spoločnosť Ochrany Spotrebiteľov
Spain: Platform of Patient Organisations / Plataforma de Organizaciones de Pacientes
The Netherlands: EPECS-European Patients Empowerment for Customised Solutions

În România campania “Patients’ rights have no borders” se realizează cu ajutorul:
Romanian National Alliance for Rare Diseases / Alianta Nationala 
Pentru Boli Rare Romania

Textul aparține Active Citizenship Network (Mariano Votta & Sonia Belfiore) 
Proiectat de Lorenzo Blasina 

Tradus de: Alianta Nationala Pentru Boli Rare Romania Network 
Publicat de: Cittadinanzattiva Onlus

Această broșură reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeana nu poate fi 
trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în această brosură.

Cuvânt Înainte
În 2002 Active Citizenship Network, împreună cu un grup de asociații partenere 
Europene au inițiat Carta Europeană a Drepturilor Pacienților care include 
următoarele 14 drepturi: dreptul la măsuri preventive, acces la îngrijire, dreptul 
la confidențialitate, respectarea timpului pacienților, respectarea standardelor 
de calitate, dreptul la siguranță, dreptul la inovare, evitarea suferinței și durerii 
inutile, tratament personalizat, dreptul de a face plângere și dreptul de a fi 
despăgubit. 
Directiva UE 24/2011 privind aplicarea dreptului pacienților la ingrijire medicală 
transfrontalieră recunoaște “dreptul la libera alegere” și “dreptul la informare” 
incluse în Carta Drepturilor Pacienților.

Ce puteți afla?
Această broșură vă va ajuta să cunoasteți mai multe despre drepturile voastre în 
ceea ce privește accesul la asistență medicală transfrontalieră și vă va furniza 
detalii despre contactele Punctului National de Contact sau al asociațiilor de 
pacienți din țara dumneavoastră. 
Doar 17% dintre cetățenii UE sunt conștienți de drepturile lor atunci când merg 
în străinătate pentru îngrijire medicală iar în România doar 15%. 
În UE, numai 10% dintre cetățeni știu despre existența Punctului Național de 
Contact iar în România doar 13% știu acest lucru.

   “EU Commission report on the operation of Directive 2011/24/EU on the application of patients’ rights in cross-border 
healthcare (4th September 2015)”.
1

1



4 5
 Solicitarea îngrijirii sănătății într-o altă țară europeanăPatients’ rights have no borders

Știați că?
Aveți dreptul de a beneficia de tratament medical în alt stat membru al UE 
și dreptul ca țara dumneavoastră de origine să acopere parțial sau integral 
costurile. Aveți dreptul de a fi informați cu privire la opțiunile terapeutice care vă 
stau la dispoziție, la modul în care alte țări ale UE asigură calitatea și siguranța 
asistenței medicale, și, dacă un anumit furnizor are dreptul, din punct de vedere 
juridic, să ofere servicii.

Dreptul de a vi se acoperi costul tratamentului
Dacă aveți dreptul de a primi un anumit tratament în țara dumneavoastră de 
origine, atunci aveți dreptul de beneficia de rambursare în cazul în care îl primiți 
în altă țară. 
• Nivelul dumneavoastră de rambursare poate ajunge până la costul tratamentului 
în țara dumneavoastră de origine. 
• Puteți alege ce furnizor de servicii medicale doriți, indiferent dacă este public 
sau privat. 
• Pentru unele tratamente (anumite servicii intraspitalicești sau foarte 
specializate), poate fi necesar să obțineți autorizație de la casa de sănătate de 
care aparțineți înainte de a beneficia de tratamentul în străinătate. 
• În cazul în care, în țara de reședință, vă confruntați cu un timp de așteptare 
pentru tratament care nu poate fi justificat din punct de vedere medical, atunci 
autorizația trebuie acordată. În acest caz, puteți chiar să aveți dreptul la un nivel 
mai ridicat de acoperire a costurilor pentru îngrijirile medicale necesare. 

Vă interesează? 
Legislația UE impune organismelor de asigurări de sănătate, autorităților din 
domeniul sănătății și furnizorilor de servicii medicale să vă ajute să beneficiați 
de aceste drepturi în practică. Iată cum: 

În țara dumneavoastră de origine
Țara dumneavoastră de origine este responsabilă de aspectele financiare ale asi-
stenței medicale transfrontaliere de care beneficiați (în cazul în care aveți dreptul 
de a vi se acoperi costurile). De asemenea, aceasta trebuie să acorde asistență 
medicală corespunzătoare înainte și după plecarea dumneavoastră. 
Țara dumneavoastră trebuie să dispună de unul sau mai multe puncte de contact 
de unde puteți primi mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră, 
inclusiv la ce servicii medicale aveți dreptul. De asemenea, aceste puncte de 
contact vă pot informa dacă trebuie să solicitați autorizația înainte de tratament 
și cum puteți contesta deciziile autorităților, în cazul în care considerați că 
drepturile dumneavoastră nu au fost respectate. 
Sistemul de sănătate din țara dumneavoastră de origine trebuie să vă furnizeze 
o copie a dosarului dumneavoastră medical pe care să îl luați cu dumneavoastră 
în străinătate. După ce ați primit tratamentul, acesta trebuie să vă acorde 
aceleași îngrijiri medicale post-tratament de care ați fi beneficiat dacă ați fi fost 
tratat în țara de origine. 
În țara în care solicitați tratament
Dacă primiți tratament medical în altă țară din UE, aveți aceleași drepturi ca un 
cetățean al țării respective, iar tratamentul care vi se acordă este supus acelorași 
norme și standard. 
Țara în care veți urma tratamentul trebuie să aibă, de asemenea, unul sau mai 
multe puncte de contact, care să vă informeze referitor la sistemele de calitate 
și siguranță din țara respectivă și la modul în care furnizorii de servicii medicale 
sunt supravegheați și reglementați. Aceste puncte de contact pot confirma 
faptul că furnizorul de servicii medicale pe care l-ați ales este autorizat să 
presteze respectivul serviciu. Ele vă pot explica, de asemenea, care sunt 
drepturile pacienților în țara în care se acordă tratamentul. 

Furnizorul de servicii medicale pe care l-ați ales trebuie să vă comunice diferitele 
opțiuni de tratament care vă sunt disponibile. Trebuie să vă informeze cu privire 
la calitatea și siguranța serviciilor medicale pe care le oferă (inclusiv referitor 
la statutul său de autorizare sau de înregistrare, precum și la politica sa de 
răspundere civilă). Acesta trebuie să vă ofere informații clare privind prețurile, 
astfel încât să știți în avans ce cheltuieli veți avea. În fine, trebuie să vă ofere o 
copie a fișei dumneavoastră de tratament pentru uzul sistemului de sănătate 
din țara dumneavoastră de origine.

! Pentru a afla mai multe despre drepturile pacienților din țara în 
care solicitați îngrijire, puteți contactao organizație națională 
de pacienți implicată în această campanie, care vă va oferi in-
formații și asistență: http://bit.ly/1NJfnZT

2. Sursa acestui text în verde este: “Căutarea îngrijirii medicale într-un alt stat membru al UE: Drepturile tale” 
publicat de către Comisia Europeană. 
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Vă luptați cu o boală rară?
Prin Directiva UE privind drepturile pacienților în domeniul asistenței medicale 
transfrontaliere, Rețelele Europene de Referință au fost dezvoltate și inițiate. 
Acestea sunt formate din furnizori de servicii foarte specializate de ingrijire 
medicală și centrele de expertiză foarte specializate, în special în domeniul 
bolilor rare, pentru a împărtăși cunoștințele și pentru a identifica unde ar trebui 
să meargă pacienții atunci când expertiza nu este disponibila în țara lor de 
origine.
În afară de asta, Rețelele europene de referință vor contribui la furnizarea de 
asistență medicală de înaltă calitate, la prețuri accesibile și rentabile, pentru 
acei pacienți care necesită resurse specifice de expertiză și pentru a îmbunătăți 
accesul acestor pacienți la cea mai bună îngrijire posibilă disponibilă în UE 
pentru boala lor.
Primele Rețele Europene de Referință (ERNs) au fost lansate în martie 2017, 
implicând peste 900 de unități medicale specializate din peste 300 de spitale 
din 26 de State Membre și sunt în present în curs de dezvoltare.

Pentru mai multe informații despre lista ERN aprobate, vizitați:
http://bit.ly/1sySi21
http://bit.ly/1ITQdFd

Fiți în cunoștință de cauză
Verificați-vă planurile de tratament cu medicul dumneavoastră: 
• Se recomandă insistent să discutați cu medicul dumneavoastră referitor la 
tratamentul planificat înainte de a vă angaja în etapa următoare. 
Planificați-vă călătoria în detaliu: 
• Studiați care sunt opțiunile dumneavoastră de tratament. 
• Asigurați-vă că aveți o copie a dosarelor medicale, informații privind orice me-
dicamente pe care le luați și orice analize relevante. 
• Verificați dacă aveți nevoie de trimitere de la un medic generalist pentru a avea 
acces la (sau pentru a vi se rambursa) servicii de specialitate. 
• Verificați informațiile privind furnizorul dumneavoastră de servicii medicale.
Verificați implicațiile financiare cu punctul de contact sau asigurătorul național: 
• Asigurați-vă că știți cât va costa tratamentul dumneavoastră și dacă autori-
tățile dumneavoastră vor plăti costul acestuia direct sau vor rambursa o parte 
din sau totalitatea costurilor. 
• Verificați toate cerințele pentru autorizarea prealabilă a tratamentului.
• Nu uitați că este posibil ca unele costuri (transport, cazare, repatriere etc.) să 
nu fie acoperite. 
Asigurați-vă că obțineți monitorizarea medicală de care aveți nevoie: 
• Obțineți o copie a dosarului dumneavoastră de la furnizorul de servicii medicale. 
• Dacă primiți o rețetă, asigurați-vă că se poate onora în alte țări (legislația UE 
prevede un anumit conținut minim pentru a se asigura că rețetele sunt recuno-
scute în fiecare țară). 
• Asigurați-vă monitorizarea medicală corespunzătoare prin sistemul din țara de 
origine (în prealabil dacă este necesar).
Puteți găsi mai multe informații pe această temă precum și privind asistența 
medicală de urgență sau neplanificată la adresa www.europa.eu/youreurope
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Aveți nevoie de ajutor?

Găsiți Punctul National de Contact

Dacă aveți nevoie de ajutor, nu ezitați să contactați Punctul National de Contact.

Nume: Casa Națională de Sănătate 
Website: http://www.cnas-pnc.ro/ 
E-mail: pnc@casan.ro

Găsiți Asociația Națională
Contact Alianța Națională pentru Boli Rare România, 
partener național oficial al Active Citizenship Network.

Adresa: str. Avram Iancu, nr.29, etaj III, Zalău, jud.Sălaj, România 
Telefon: 0260 610033 / 0735 858667 
E-mail: office@bolirareromania.ro 
Website: www.bolirareromania.ro 

Pentru mai multe informații despre punctele naționale de contact sau despre 
asociațiile de pacienți vizitați: www.activecitizenship.net
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This campaign is realized thanks to the support of 



Partners

CTIVE CITIZENSHIP NETWORK

HEADQUARTERS
Via Cereate, 6 - 00183 Rome - Italy
Tel. +39 (0)6 367181 Fax +39 (0)6 36718333
mail@activecitizenship.net
www.cittadinanzattiva.it

REPRESENTATIVE OFFICE TO THE EU
Rue Philippe Le Bon, 46 - 1000 Brussels - Belgium

Mob. +39 3408465097
brussels@activecitizenship.net

www.activecitizenship.net

IÎn România campania este realizată în parteneriat cu: 


