
-  Viziteaza medicul in Centrul de Sanatate ori-
cand ai nevoie. In timpul consultatie, ai incre-
dere in medic si spune-i mereu adevarul.

-  Daca este necesar, medicul te poate consul-
ta si iti poate face analizele necesare pentru 
a vedea starea sanatatii. 

-  Medicul iti poate face diferite examene clini-
ce pentru a te trimite la medici specialisti.

-  Programul de vaccinuri va fii actualizat de 
personalul sanitar.

CUM

DACA AI VREO NELAMURIRE, 
SUNA-NE

670 96 26 16

5. Cand sa mergem la doctor

AMINTESTE-TI

- Sanatatea ta este cel mai 
important lucru.

- Evita bolile cu transmisie 
sexuala si sarcinile nedorite.

- Foloseste prezervativul in toate 
relatiile sexuale, inclusiv cu 

prietenul sau sotul tau.

SA OBTINEM
CARDUL SANITAR?

te informam

tu decizi

Consejería de 
Sanidad



Pentru a solicita Certificatul Comunitar, trebuie 
sa ceri ora la Comisariatul de Straini cel mai 
apropiat si sa prezinti urmatoarele documente: 

-  Original si copie de pasaport sau buletin. 

- Contract de chirie, factura ce vine pe nu-
mele tau, contract de la contul din banca 
sau orice document care sa acrediteze ca 
traiesti in Spania. 

-  Trei fotografii tip buletin.

In acceasi zii in care iti ai ora si prezinti toate 
documentele, iti vor da Certificatul Comuni-
tar, unde figureaza numarul de identificare de 
straini (NIE).

Pentru a avea dreptul la asistenta sanitara gratuita 
este necesar sa fii luata in evidente la Primarie si 
sa ai Cardul Sanitar.

Pentru a te inregistra, mergi la Primarie si prezinta 
Certificatul Comunitar. Iti vor facilita un Certificat 
de luare in evidenta.

Intereseaza-te unde este Biroul de la Trezoreria 
Serviciilor Sociale in orasul unde ai fost luata in 
evidenta la Primarie. Trebuie sa prezinti pasapor-
tul, certificatul comunitar si certificatul de luare in 
evidenta pentru a obtine numarul de la Asigurarea 
Sociala.

Cere Cardul Sanitar in Centrul de Sanatate cel 
mai apropiat. Este obligatoriu sa prezinti urma-
toarele documente:

-  Certificatul de luare in evidenta.

-  Numarul de la Securitatea Sociala.

-  Copie dupa pasaport sau alt document iden-
tificativ.

Iti vor da un document care iti va permite sa 
vizitezi medicul pana cand vei primi Cardul Sa-
nitar prin posta la domiciliu.

1. Solicita Certificatul Comunitar 2. Inregistreaza-te la Primaria 
din orasul tau

3. Inregistreaza-te la Trezoreria 
Generala a Serviciilor Sociale

4. Solicita la tarjeta sanitaria


