CONSILIUL LOCAL SALONTA
SPITALUL MUNICIPAL SALONTA
Str. I. Cantacuzino nr. 2-4
Telefon: 0259.374.040;
0259.374.041
Fax: 0259.373.236
e-mail:
spitalulsalonta@clicknet.ro

OBLIGAŢIILE ASIGURAŢILOR
Asiguraţii au următoarele obligaţii:
1. Sa se înscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit
legii;
2. Sa anunţe medicul de familie ori de cate ori apar modificări
in starea lor de sănătate ;
3. Sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite
prin contractul-cadru ;
4. Sa anunţe in termen de 15 zile medicul de familie si casa de
asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau
modificărilor referitoare la încadrarea lor intr-o anumita
categorie de asiguraţi;
5. Sa respecte cu strictete tratamentul si indicaţiile medicului;
6. Sa aibă o conduita civilizata fata de personalul
medico-sanitar ;
7. Sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentând
diferenţa dintre tarifele acceptate la plata de sistemul de
asigurări sociale de sănătate si cele practicate pe piaţa,
denumita in continuare copiata, in condiţiile stabilite prin
contractul-cadru ;
8. Sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele
justificative ce atesta calitatea de asigurat.
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DREPTURILE ASIGURAŢILOR
Asiguraţii au următoarele drepturi:
1. Sa aleagă medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu, unitatea

spitaliceasca ce le va acorda servicii medicale, precum si casa de sănătate
la care se asigura;
2. Sa fie înscrisi pe lista unui medic de familie pe care îl solicita, daca

îndeplinesc toate condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta, suportând
cheltuielile de transport daca opţiunea este pentru un alt medic din alta
localitate;
3. Sa isi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 3

luni de la data înscrierii pe listele acestuia ;
4. Sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si
dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in condiţiile legii;
5. Sa li se efectueze cel puţin un control profilactic in fiecare an, in funcţie
de sex si de grupa de vârsta căreia ii aparţin ;
6. Sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de
promovare a sănătătii, înclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
7. Sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si spitale acreditate ;
8. Sa beneficieze de servicii medicale de urgenta ;
9. Sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica ;
10.Sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare ;
11.Sa beneficieze de dispozitive medicale si alte materiale specifice ;
12.Sa beneficieze de servicii si îngrijiri medicale la domiciliu ;
13.Sa beneficieze de asistenta medicala in mod prioritar in cazul gravidelor
si lăuzelor.
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