Direcţia Generală de Sănătate
Subiect: Accesul Imigranţilor la Serviciul Naţional de Sănătate

Circulară Informativă
Nr. 12/DQS/DMD
DATA: 07/05/09

În atenţia: Tuturor instituţiilor de sănătate
Contact în cadrul DGS: Departamentul de Calitate a Sănătăţii /

Divizia de Mobilitate a Bolnavilor

Legea de Bază a Sănătăţii, reglementată prin Legea nr. 48/24.08.1990, în Baza
XXV determină care sunt beneficiarii Serviciului Naţional de Sănătate, în afara
tuturor cetăţenilor portughezi şi ai cetăţenilor naţionali din Statele Membre ale
Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi Elveţia, cetăţenii străini
rezidenţi în Portugalia, în condiţii de reciprocitate, şi cetăţenii apatrizi rezidenţi
în Portugalia.
Decizia nr. 25.360/16.11.2001 a Ministrului Sănătăţii, publicată în Jurnalul
Oficial al Republicii Portugheze nr. 286, Seria II, din 12 decembrie, a stabilit
procedurile în materie de acces al cetăţenilor străini la Serviciul Naţional de
Sănătate.
Având în vedere că există încă dubii referitoare la încadrarea dată şi
respectiva aplicare a procedurilor în materie de acces al imigranţilor
la serviciile medicale, se impune clarificarea, prin prezenta circulară
informativă, a următoarelor aspecte:
1.
Se consideră imigranţi, cetăţenii străini naţionali dintr-o ţară terţă ce nu
aparţine spaţiului Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European şi Elveţia
care au rezidenţa stabilită pe teritoriul portughez, în baza dispoziţiilor legislaţiei
de imigrare.
Imigranţii care deţin autorizaţie de rezidenţă, în baza dispoziţiilor
2.
legislaţiei de imigrare în vigoare, pot să se înscrie la Centrul de Sănătate de pe
raza domiciliului lor sau la Biroul pentru Cetăţeni.
Pentru înscrierea în Serviciul Naţional de Sănătate, imigranţii trebuie să
3.
prezinte autorităţilor de sănătate de pe raza domiciliului lor autorizaţia de
rezidenţă.
Plata serviciilor medicale prestate de către instituţiile şi serviciile care
4.
compun Serviciul Naţional de Sănătate, pentru imigranţi şi familiile lor,
menţionaţi la punctul anterior, este asigurată în baza dispoziţiilor legale.
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5. Imigranţii care nu sunt titularii unei autorizaţii de rezidenţă sau care se află într-o
situaţie neclară în raport cu dispoziţiile legislaţiei de imigrare în vigoare, au acces la
Serviciul Naţional de Sănătate, prin prezentarea unui document la Consiliul
Municipal de pe raza domiciliului lor care să certifice că aceştia au rezidenţă în
Portugalia de mai mult de nouăzeci de zile, conform dispoziţiilor art. 34 din
Decretul-Lege nr. 135/22.04.1999.
6. Unităţile prestatoare de servicii medicale care constată că imigrantul, în baza
legislaţiei de imigrare în vigoare, nu este titularul unei autorizaţii de rezidenţă sau a
unui document care să certifice că aceştia au rezidenţă în Portugalia de mai mult
de nouăzeci de zile, fără a refuza prestarea de servicii medicale necesare
imigrantului, trebuie să-l direcţioneze către un Centru Naţional de Asistenţă pentru
Imigranţi sau un Centru Local de Asistenţă pentru Imigranţi mai apropiat, cu scopul
ca aceste structuri de asistenţă pentru imigranţi, în colaborare cu autorităţile oficiale
competente, să regularizeze situaţia imigrantului.
7. Imigranţii care se află în situaţia prevăzută de punctul anterior au acces la servicii
medicale în aceleaşi condiţii ca ale populaţiei în general, în cazurile următoare:
•
•
•

•
•
•
•

Servicii medicale urgente şi vitale;
Boli transmisibile care reprezintă pericol sau ameninţare pentru sănătatea
publică (tuberculoză sau SIDA, de exemplu).
Îngrijiri pentru sănătatea materno-infantilă şi sănătatea reproductivă,
în special accesul la consultaţii de planificare familială, avort voluntar,
asistenţă şi supravegherea femeii pe durata sarcinii, naşterii şi servicii
medicale prestate nou-născuţilor.
Servicii medicale pentru minori care sunt rezidenţi în Portugalia, în baza
dispoziţiilor Decretului-Lege nr. 67/25.03.2004.
Vaccinare, în baza Programului Naţional de Vaccinare în vigoare.
Cetăţeni străini în situaţie de Regrupare Familială, când un membru al
familiei lor are reduceri perfect justificate la Serviciile de Asigurare Socială.
Cetăţeni în situaţia de excludere socială sau în situaţia de precaritate
economică, dovedită în faţa Serviciilor de Asigurare Socială.

8. Unităţile prestatoare de servicii medicale vor putea solicita acoperirea, conform
normelor şi regulamentelor în vigoare, a serviciilor medicale prestate imigranţilor care
se află în situaţiile prevăzute la punctul 6, cu excepţia cazurilor enumerate la punctul
anterior, analizându-se fiecare caz concret, în special situaţia economică şi socială a
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persoanei vizate de către Serviciile de Asigurare Socială.
9. Imigranţii se supun aceloraşi principii şi norme aplicabile populaţiei în
general, în materie de plată şi scutire de taxe moderate, în baza dispoziţiilor
legislaţiei în vigoare.
10. Unităţile prestatoare de servicii medicale din cadrul Serviciului Naţional de
Sănătate care prestează servicii medicale în situaţiile stabilite prin prezenta
Circulară Informativă, trebuie să elaboreze rapoarte, aşa cum sunt prevăzute de
către Decizia nr. 25 360/16.11.2001. Administraţiile Regionale de Sănătate vor
depune copiile acestora la Direcţia Generală de Sănătate şi la Administraţia Centrală a
Sistemului de Sănătate, pentru uniformizarea şi tratarea informaţiei, la nivel naţional,
care evidenţiază tipologia serviciilor prestate şi respectivele costuri, în cadrul
competenţelor fiecărei instituţii.
11. Procedurile stabilite prin prezenta Circulară Informativă nu se aplică
cetăţenilor străini evacuaţi în baza Acordurilor de Cooperare Internaţională
încheiate între Portugalia şi Ţările Africane de Limbă Oficială Portugheză, în
domeniul Sănătăţii.
12. Se menţine în vigoare Circulara Informativă nr. 65/DSPCS, din 26.11.2004,
referitoare la accesul copiilor minori ai imigranţilor la serviciile medicale.
13. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei Circulare Informative, sunt revocate
Circularele Informative emise de către Direcţia Generală de Sănătate nr. 14/DSPCS,
din 02.04.2002 şi nr. 48/DSPCS, din 30.10.2002.
Legislaţia aplicabilă:
Legea nr. 48/24.08.1990.
Decretul-Lege nr. 135/22.04.1999.
Decretul-Lege nr. 67/25.03.2004.
Legea nr. 23/4.07.2007.
Decretul nr. 1563/11.12.2007.
Decizia Ministerului Sănătăţii nr. 25.360/16.11.2001.
Directorul General de Sănătate

Francisco George
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