
IV. Ce beneficii am, ca asigurat, în
caz de boli cronice sau boli rare?

 Ce trebuie să știi despre programele naționale de sănătate 
este că ele reprezintă un ansamblu organizat de activități și 
servicii, instituite prin lege în scopul prevenirii și tratării unor boli 
cu consecințe grave asupra stării de sănătate a populației și, în 
unele cazuri (SIDA, TBC), cu risc epidemiologic crescut. 

 Finanțările pentru activitățile si finanțările pentru aceste 
programe provin din Bugetul statului și din Fondul Național Unic 
de Asigurări Sociale de Sănătate, în limite stabilite anual prin 
Legea Bugetului de Stat.

Dacă ești asigurat:

Este important să efectuezi 
controlul periodic anual, în 
scopul depistării încă de la 
început a bolilor cronice. Dacă 
ești suspectat cu o astfel de 
afecțiune cronică, medicul de 
familie te va îndruma către un 
medic specialist. Medicul 
specialist va confirma sau va 
infirma suspiciunea și va 
stabili dacă îndeplinești 
criteriile de includere în 
subprogram și momentul 
includerii în subprogram, 
ținând cont și de bugetul 
aprobat. Trebuie să mai știi că 
pentru unele programe există 
și listă de așteptare.

Dacă nu ești asigurat:

Poți beneficia, de asemenea, 
în mod gratuit de programele 
naționale de sănătate din 
momentul diagnosticării unei 
boli cuprinse în aceste 
programe. La fel ca în situația 
de mai sus, trebuie să te 
prezinți la un medic specialist, 
care va confirma sau infirma 
suspiciunea.
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Vaccinare.
 
Supraveghere 
și control al 
bolilor 
transmisibile 
prioritare.

Prevenire, 
supraveghere 
și control a 
infecției HIV.

 
Prevenire, 
supraveghere 
și control al 
tuberculozei.

Unde aș putea să găsesc mai multe informații?
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Supraveghere 
și limitare a 
infecțiilor
asociate 
asistenței
medicale și a 
rezisten ei 
microbiene, 
precum și de 
monitorizare a 
utilizării 
antibioticelor.
 

Monitorizare a 
factorilor 
determinanți
din mediul de 
viață și muncă.

Securitate 
transfuzională.

 

Programele naționale de sănătate se referă la:

Depistare 
precoce activă 
a cancerului 
prin screening 
organizat.

Sănătate 
mintală și 
profilaxie în 
patologia 
psihiatrică.

Transplant de 
organe, 
țesuturi și 
celule de 
origine umană.

Boli endocrine;
tratament 
dietetic pentru 
boli rare.
 

Management 
al registrelor 
naționale.

Evaluare și 
promovare a 
sănătății și
educației
pentru 
sănătate;

Sănătatea 
femeii și a
copilului.
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