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Det danske sundhedsvæsen
Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de
forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, når man bliver syg.
Du kan også læse om de forebyggende undersøgelser, som du og din familie
kan gøre brug af.

I Danmark har alle, der akut bliver alvorligt syge, ret til gratis behandling på
et sygehus. Det gælder også gæster fra andre lande.
Alle, der får opholdstilladelse og bor fast i Danmark, kan frit bruge
sundhedsvæsenet. De fleste undersøgelser og behandlinger er gratis. Alle får
et sundhedskort fra kommunen. Det er et kort, som skal vises, hver gang man
skal til læge, på skadestue og sygehus. På sundhedskortet står dit navn, cprnummer og kontaktoplysninger til din læge.
Tavshedspligt
Alle, der arbejder i sundhedsvæsenet, har tavshedspligt. Det betyder, at
de ikke må fortælle om dig og din sygdom til andre - heller ikke til din
ægtefælle, børn eller andre i familien. Du bestemmer, hvem der må få noget
at vide om dit helbred. Derfor skal du give lov, før forskellige oplysninger må
gives videre. Tavshedspligten betyder, at du trygt kan fortælle om dig selv og
din sygdom til læger og sygeplejersker.
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Sistemul de sănătate danez
Această broșură vă oferă o scurtă introducere în sistemul de sănătate
danez, precum și informații despre locurile unde vă puteți prezenta pentru
examinări medicale și tratament, în cazul în care vă îmbolnăviți. Puteți citi,
de asemenea, despre examinările medicale preventive la care dumneavoastră
și familia dumneavoastră aveți acces.
În Danemarca, toate persoanele care dezvoltă probleme medicale acute au
dreptul de a primi tratament gratuit în spital. Acest lucru este valabil și în
cazul persoanelor venite în vizită din alte țări.
Toate persoanele care dețin permis de ședere și locuiesc în Danemarca
beneficiază de acces gratuit la sistemul de sănătate. Majoritatea examinărilor
medicale și tratamentelor sunt gratuite. Toate persoanele primesc un card
de asigurări de sănătate de la autoritatea municipală locală de care aparțin.
Cardul trebuie prezentat la toate vizitele efectuate la medici, unități de primiri
urgențe și spitale. Pe cardul de asigurări de sănătate sunt înscrise numele
dumneavoastră, codul numeric personal (CPR) și numele și adresa medicului
dumneavoastră.
Confidențialitatea pacientului
Întreg personalul care lucrează în sistemul de sănătate are obligația de
a asigura confidențialitatea pacientului. Aceasta presupune faptul că
personalului menționat îi este interzisă discutarea cazului sau a bolii
dumneavoastră cu alte persoane – nici măcar cu soțul/soția, copiii sau alți
membri ai familiei dumneavoastră. Dumneavoastră decideți persoanele
care trebuie informate în legătură cu starea dumneavoastră de sănătate.
Din acest motiv trebuie să vă acordați permisiunea înainte ca informațiile
dumneavoastră medicale să poată fi comunicate. Confidențialitatea
pacientului înseamnă că puteți comunica în siguranță informații despre
dumneavoastră sau boala de care suferiți medicilor și asistentelor medicale.
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Tolk
Sundhedspersonalet skal sørge for, at de forstår dig, og at du forstår, hvad der
bliver sagt. Hvis du ikke taler eller forstår dansk, skal lægen vurdere, om der
skal tilkaldes en tolk. Du skal ikke selv betale for tolken.
Tolke er neutrale og har tavshedspligt. Som familiemedlem vil man altid være
meget involveret og kan derfor ikke oversætte neutralt. De fleste kender ikke
de medicinske udtryk og kan derfor ikke præcist oversætte, hvad lægen siger.
Man bør derfor ikke bruge familie som tolke.

Den praktiserende læge
Alle, der bor i Danmark vælger en bestemt læge, som man kan kontakte,
hvis man bliver syg. Lægen tager sig af meget andet end sygdomme fx
vaccinationer og prævention. Lægen kan også hjælpe dig med at forebygge
sygdomme, der fx skyldes overvægt, rygning og for lidt motion. Lægen vil
nogle gange spørge dig om noget, du måske bliver forbavset over. Lægen
ønsker, at du tænker over, hvad du selv kan gøre for ikke at blive syg.
Din egen læge er specialist i at forstå og behandle de mest almindelige
sygdomme. Derfor kan han eller hun for det meste finde ud af, hvad du fejler
og behandle dig. I nogle tilfælde vurderer lægen, at du skal til speciallæge
eller på sygehus. Lægen skriver en henvisning, hvis du skal undersøges eller
behandles hos en speciallæge eller på et sygehus.
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Interpret
Cadrele medicale trebuie să se asigure că înțeleg ceea ce spuneți și că
dumneavoastră înțelegeți ceea ce vi se comunică. Dacă nu vorbiți sau nu
înțelegeți limba daneză, medicul va evalua dacă este necesar un interpret. Nu
va trebui să plătiți pentru serviciile interpretului.
Interpreții au o atitudine neutră și sunt supuși obligației de confidențialitate
față de client. Dacă sunteți un membru al familiei, veți fi întotdeauna deosebit
de implicat(ă) emoțional în ceea ce privește situația pacientului și, prin
urmare, nu veți avea capacitatea de a asigura o traducere neutră. Majoritatea
persoanelor nu cunosc terminologia medicală, astfel că nu pot asigura o
traducere precisă a diagnosticului stabilit de medic. Din aceste motive,
membrii familiei nu trebuie să îndeplinească rolul de interpret.

Medici de familie
Rezidenții în Danemarca trebuie să își aleagă un medic ca medic de familie
(GP). Vă puteți contacta medicul de familie în cazul în care vă îmbolnăviți.
Medicul de familie nu se va ocupa doar de boli, ci și de alte aspecte, de
exemplu de vaccinare sau contracepție. Totodată, medicul de familie vă
poate ajuta să preveniți apariția bolilor cauzate de obezitate, fumat sau lipsa
activității fizice etc. Este posibil ca, uneori, medicul de familie să vă adreseze
întrebări la care nu vă așteptați. Acest lucru se datorează faptului că medicul
dumneavoastră de familie dorește să vă încurajeze să vă gândiți singur(ă) la
măsurile pe care le puteți lua pentru a evita îmbolnăvirea.
Medicul de familie este un specialist în diagnosticarea și tratarea celor mai
frecvente afecțiuni și boli. Astfel, în marea majoritate a cazurilor, medicul
de familie vă poate diagnostica și trata în mod corect. Cu toate acestea, în
unele situații, medicul de familie vă poate trimite la un medic specialist sau
la un spital, pentru tratament ulterior. În acest caz, medicul dumneavoastră de
familie vă va scrie o trimitere.
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Din læges navn, adresse og telefonnummer står på sundhedskortet. De fleste
læger har åbent mellem kl. 9 og 16 og holder aftenåbent en gang om ugen.
Som regel kan du ringe mellem kl. 8 og 9 og tale med lægen. De fleste læger
har også e-mailkonsultation, hvor du kan stille spørgsmål, bestille tid eller
forny din recept. Spørg din egen læge om dette.
DU SKAL ALTID BESTILLE TID, FØR DU GÅR TIL LÆGEN. HUSK AT MELDE
AFBUD, HVIS DU ALLIGEVEL IKKE KAN KOMME TIL DEN AFTALTE TID. DU
SKAL MEDBRINGE DIT SUNDHEDSKORT, NÅR DU SKAL TIL LÆGEN.
Det er muligt at skifte læge, men det koster 190 kr. Du skifter som regel læge,
hvis du flytter, og så er det gratis. På www.borger.dk kan du vælge læge.

Recepter og medicin
Hvis du skal have medicin, skriver lægen en recept. Medicin på recept kan
kun købes på apoteket. Nogle typer medicin, fx hovedpinepiller og medicin
for høfeber, kan købes uden recept på apoteket eller i supermarkeder.
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Numele medicului dumneavoastră de familie, adresa și numărul său de
telefon sunt înscrise pe cardul dumneavoastră de asigurări de sănătate.
Majoritatea clinicilor care oferă servicii de medicină de familie sunt deschise
în intervalul orar 09:00 - 16:00 și au program de consultații în cursul
serii, o dată pe săptămână. De regulă, puteți suna și discuta cu medicul
dumneavoastră de familie în intervalul orar 08:00 - 09:00. Majoritatea
medicilor de familie acordă consultații prin e-mail, iar prin această metodă
puteți adresa întrebări, efectua programări sau vă puteți reînnoi prescripția
medicală. Adresați-vă medicului dumneavoastră de familie pentru mai multe
informații în acest sens.
Înainte de a vă prezenta la medicul de familie, trebuie întotdeauna să vă
faceți o programare. Nu uitați să anulați programarea în cazul în care nu
o mai puteți respecta. La fiecare vizită efectuată la medicul de familie
trebuie să aveți la dumneavoastră cardul de asigurări de sănătate.
Vă puteți schimba medicul de familie, însă vi se va percepe o taxă de 190
DKK. De obicei, o persoană își schimbă medicul de familie atunci când se
mută, iar pentru această situație nu se percepe nicio taxă. Pentru a vă alege
medicul de familie, conectați-vă pe www.borger.dk.
Prescripții medicale și medicamente
Medicul dumneavoastră de familie vă va scrie o prescripție medicală în
cazul în care necesitați medicamente. Medicamentele pe bază de prescripție
medicală nu pot fi cumpărate decât de la farmacie. Anumite tipuri de
medicamente, de exemplu comprimatele de aspirină și de medicamente
antihistaminice, pot fi cumpărate din farmacii sau supermarketuri fără
prescripție medicală.
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Speciallæger
En speciallæge er specialist på et særligt område fx hudsygdomme,
gynækologi eller psykiatri. Du skal undersøges af din egen læge, før du kan
blive undersøgt og behandlet hos en speciallæge. Hvis din læge vurderer,
at du skal behandles af en speciallæge, vil lægen skrive en henvisning til
speciallægen. Din læge vil ofte anbefale en bestemt speciallæge. Men du kan
også vælge en anden. De eneste speciallæger, du ikke skal have henvisning
til, er øjenlæge og øre- næse-halslæge. Når du har fået en henvisning, skal du
selv ringe og bestille tid hos speciallægen.

Psykologhjælp
Mange mennesker kan i løbet af deres liv opleve, at de har brug for
rådgivning og støtte til psykiske problemer. Hvis man har oplevet krig,
flugt eller store livskriser, kan det være nødvendigt at snakke med en, der
har forstand på alvorlige situationer. Du skal kontakte din egen læge, som
kan give dig en henvisning til en psykolog. Du kan også henvende dig til
kommunen, Dansk Flygtningehjælp eller Røde Kors.
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Medici specialiști
Un medic specialist este un expert într-o anumită specialitate medicală, de
exemplu afecțiuni dermatologice, ginecologie sau psihiatrie. Înainte de a
putea fi examinat(ă) și tratat(ă) de către un medic specialist, trebuie să fiți
examinat(ă) de medicul dumneavoastră de familie. Dacă, în urma evaluării,
medicul de familie decide că trebuie să vă consulte un medic specialist, acesta
vă va scrie o trimitere. Adesea, medicul de familie recomandă un anumit
medic specialist, însă sunteți liber(ă) să alegeți un altul. Singurii medici
specialiști pentru care nu este necesară trimitere sunt medicii specialiști
oftalmologi și medicii specialiști O.R.L. Dacă ați primit o trimitere, trebuie să
sunați și să vă faceți o programare la respectivul medic specialist.
Consiliere psihologică
La un moment dat în timpul vieții, multe persoane au nevoie de consiliere și
sprijin psihologic. Dacă ați avut o experiență de război, sunteți o persoană
refugiată sau v-ați confruntat cu crize existențiale majore, este posibil să fie
necesar să mergeți la psiholog. Trebuie să vă contactați medicul de familie,
care vă poate da o trimitere către un psiholog. De asemenea, puteți contacta
autoritatea municipală locală de care aparțineți, Consiliul Danez pentru
Refugiați sau Crucea Roșie Daneză.
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Sygehuse
Hvis du skal undersøges eller behandles på sygehuset, skal du have en
henvisning fra din egen læge, en speciallæge eller lægevagten. Du får et brev
i din e-boks, om hvor og hvornår du skal komme. I brevet står der også, om
der er noget særligt, du skal gøre inden - fx faste. Hvis du bliver akut syg,
bliver du naturligvis indlagt med det samme.
Du kan frit vælge mellem alle offentlige sygehuse i Danmark. Mange
sygehuse har pjecer på forskellige sprog, der fortæller om patientens
rettigheder og sygehusets regler. Hvis du har brug for det, kan lægen tilkalde
en tolk. På sygehuset kan du tale med en patientvejleder. Patientvejlederen
kan fx fortælle om forskellige behandlinger, om muligheden for at blive
behandlet på et andet sygehus eller hjælpe dig, hvis der er noget, du ikke
forstår eller noget, du vil klage over. Patientvejlederen har også tavshedspligt.
Sundhed.dk
På www.sundhed.dk kan du til enhver tid få adgang til oplysninger om din
egen sundhed og sygdom.
Du kan fx se din journal fra både sygehus og din læge. Du skal bruge dit
NemId for at logge på siden. Det er kun dig selv og det sundhedspersonale,
som behandler dig, der har adgang til dine oplysninger.
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Spitale
Dacă necesitați examinare medicală sau tratament în spital, trebuie să aveți
o trimitere de la medicul dumneavoastră de familie, un medic specialist sau
un medic care lucrează în afara programului normal de acordare a asistenței
medicale. Veți primi o scrisoare în contul dumneavoastră e-boks, prin care
sunteți informat(ă) unde și când să vă prezentați pentru servicii medicale.
De asemenea, scrisoarea cuprinde informații cu privire la eventualele cerințe
speciale care trebuie îndeplinite înainte de efectuarea vizitei, de exemplu,
repaus alimentar. Dacă dezvoltați probleme medicale acute, veți fi, desigur,
spitalizat(ă) imediat.
Puteți alege orice spital public din Danemarca. Multe spitale oferă broșuri
în mai multe limbi, în care sunt detaliate drepturile pacientului și regulile
spitalului. În cazul în care aveți nevoie de un interpret, medicul va evalua
dacă acesta este necesar. În cadrul spitalului, puteți discuta cu un consilier
pentru pacienți. Consilierul pentru pacienți vă poate oferi informații cu
privire la diverse tratamente, posibilitatea de primi tratament în cadrul altui
spital sau vă poate ajuta în cazul în care sunt aspecte pe care nu le înțelegeți
sau în legătură cu care aveți nemulțumiri. Consilierul pentru pacienți are, de
asemenea, obligația de a asigura confidențialitatea pacientului.
Sundhed.dk
Pe site-ul www.sundhed.dk puteți accesa în orice moment informații despre
starea dumneavoastră de sănătate și boala de care suferiți. De exemplu,
vă puteți vizualiza fișele medicale existente la spital sau la medicul
dumneavoastră de familie. Pentru a vă conecta pe pagină, trebuie să utilizați
NemID-ul personal. Doar dumneavoastră și cadrele medicale care vă tratează
aveți acces la informațiile dumneavoastră.
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Alarm 112
112 er en alarmcentral, som du ringer til, hvis du har brug for en ambulance.
Det kan fx være, hvis en person pludselig bliver meget syg eller bevidstløs.
Ved ulykker, hvor nogen kommer alvorligt til skade, skal du også ringe 112.
Du skal fortælle, hvem du er, hvad der er sket, hvor og hvornår det er sket,
og hvor du ringer fra. Der findes en 112 app, som du kan downloade gratis til
din telefon. Hvis du ringer op gennem app’en kan denne hjælpe dig med at
forklare alarmcentralen, hvor du er.

Lægevagten
Hvis du bliver syg, når din egen læge har lukket, kan du ringe til lægevagten.
Ring kun hvis det ikke kan vente, til din egen læge åbner. Lægevagten
kan ud fra hvad du fortæller i telefonen beslutte, om du har behov for
akut behandling. Hvis lægevagten vurderer, at du ikke har behov for akut
behandling, vil du blive bedt om at kontakte din læge, når han eller hun
åbner. Hvis lægevagten vurderer, at du har brug for akut behandling eller skal
tilses af en læge, skal du oftest selv tage hen til lægevagten. Det er vigtigt, at
du altid ringer og aftaler en tid, før du tager af sted.
Lægevagten har åbent fra kl. 16-08 mandag til fredag og hele døgnet lørdag,
søndag og helligdage.

BOR DU I REGION HOVEDSTADEN SKAL DU I STEDET RINGE TIL
AKUTTELEFONEN PÅ 1813. 1813 FUNGERER LIGESOM LÆGEVAGTEN I
RESTEN AF LANDET.
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Numărul de urgență 112
112 este numărul de urgență pe care trebuie să îl apelați dacă este nevoie să
chemați ambulanța. Acest lucru poate fi necesar atunci când starea de sănătate
a unei persoane devine gravă sau aceasta și-a pierdut cunoștința. Totodată,
112 este numărul care trebuie apelat în cazul unor accidente grave. Trebuie
să spuneți cine sunteți, ce s-a întâmplat, unde și când a avut loc accidentul și
de unde sunați. Există o aplicație 112 gratuită, pe care o puteți descărca pe
telefonul personal. Dacă apelați serviciul utilizând aplicația, aceasta vă poate
ajuta să explicați centrului de preluare a apelurilor de urgență coordonatele
locului în care vă aflați.

Serviciul medical disponibil în afara programului normal
Dacă manifestați o problemă de sănătate până la ora de deschidere a cabinetului
medicului dumneavoastră de familie, puteți apela serviciul medical disponibil
în afara programului normal. Nu trebuie să apelați serviciul medical disponibil
în afara programului normal decât dacă problema nu suportă amânare până la
momentul în care medicul de familie vă poate oferi asistență medicală. Pe baza
informațiilor pe care le comunicați la telefon, serviciul medical disponibil în
afara programului normal va evalua dacă necesitați tratament de urgență. Dacă,
în urma evaluării, serviciul medical disponibil în afara programului normal
decide că nu necesitați tratament de urgență, vi se va solicita să vă contactați
medicul de familie la momentul redeschiderii clinicii. Dacă, în urma evaluării,
serviciul medical disponibil în afara programului normal decide că necesitați
tratament de urgență sau că trebuie să fiți examinat(ă) de către un medic, va
trebui să vă prezentați la medicul care lucrează în afara programului normal de
acordare a asistenței medicale. Trebuie să efectuați întotdeauna o programare
telefonică înainte de a vă prezenta la serviciul medical disponibil în afara
programului normal.
Serviciul medical disponibil în afara programului normal este deschis în
intervalul orar 16:00 - 08:00, de luni până vineri și non-stop în zilele de
sâmbătă, duminică și sărbători legale.
Dacă locuiți în Regiunea Capitalei din Danemarca, trebuie să procedați
diferit, apelând Linia telefonică de asistență medicală, la numărul
1813. Numărul 1813 funcționează în același mod ca serviciul medical
disponibil în afara programului normal pentru restul țării.
SISTEMUL DE SĂNĂTATE DANEZ
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Skadestuen, akutmodtagelsen og akutklinikken
Akutafdelingerne er til alvorlige skader,
som din egen læge ikke kan behandle.
Du skal på en akutafdeling, hvis du fx
har brækket en finger. Der er ofte travlt
på akutafdelingerne, og de mest syge
personer behandles først. Derfor skal
du måske vente i venteværelset, før du
kommer ind til lægen. Det er vigtigt, at
du altid ringer, før du tager afsted.
Psykiatrisk akutmodtagelse
Psykiatrisk akutmodtagelse er for personer, der har svære psykiske
problemer og har brug for akut hjælp. Du kan finde nærmeste psykiatriske
akutmodtagelse på din regions hjemmeside. Du kan ringe eller henvende dig
personligt.

Forebyggende undersøgelser for livmoderhalskræft,
brystkræft og tarmkræft
I Danmark får man gratis tilbud om forebyggende undersøgelser for
nogle sygdomme. Formålet er at finde forstadier til kræft eller finde
kræftsygdomme så tidligt, at man kan give bedre behandlingsmuligheder.
Alle kvinder mellem 23 og 65 år
bliver inviteret til en undersøgelse for
livmoderhalskræft. Når du er mellem
23 og 49 år, bliver du inviteret hvert
tredje år. Når du er mellem 50 og 65
år, bliver du inviteret hvert femte år.
Du vil modtage invitationen i et brev
og skal selv ringe og bestille tid til
undersøgelsen, som vil foregå hos
din egen læge.
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Unitatea de primiri urgențe, internări de urgență și clinica
de urgență
Unitățile de primiri urgențe și clinicile de urgență sunt pentru vătămări
grave care nu pot fi tratate de către medicul dumneavoastră, spre exemplu,
un deget rupt. Unitățile de primiri urgențe și clinicile de urgență sunt adesea
aglomerate și cazurile cele mai urgente sunt întotdeauna tratate primele.
Astfel, este posibil să trebuiască să așteptați în sala de așteptare înainte ca un
medic să vă consulte. Trebuie întotdeauna să contactați telefonic centrul de
primiri urgențe înainte de a vă prezenta la acesta.
Unitatea de primiri urgențe psihiatrice
Unitatea de primiri urgențe psihiatrice este destinată persoanelor cu probleme
psihologice severe, care necesită asistență de urgență. Puteți găsi cea mai
apropiată unitate de primiri urgențe psihiatrice pe site-ul corespunzător
regiunii în care locuiți. Puteți suna sau vă puteți prezenta personal.

Examinări medicale preventive pentru cancer
În Danemarca, aveți acces la examinări medicale preventive gratuite pentru
anumite boli. Scopul acestor examinări medicale este de a depista stagiile
incipiente ale cancerului în vederea asigurării unui tratament mai bun.
Toate femeile cu vârsta cuprinsă între 23 și 65 de ani vor fi invitate să
efectueze o examinare medicală gratuită pentru cancerul de col uterin.
Femeile cu vârsta cuprinsă între 23 și 49 de ani sunt invitate să efectueze
această examinare la intervale de trei ani. Femeile cu vârsta cuprinsă între 50
și 65 de ani sunt invitate să efectueze această examinare la intervale de cinci
ani. Veți primi o scrisoare prin care sunteți invitată să participați la programul
gratuit de examinare. Examinarea medicală va avea loc la clinica medicului
dumneavoastră de familie și va fi necesar să vă programați personal pentru
aceasta.
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Alle kvinder mellem 50 og 69 år inviteres til en røntgenundersøgelse af
brystet hvert andet år. Det kaldes mammografi. Du får en invitation med dato,
tidspunkt og sted.
Alle mænd og kvinder i alderen 50-74 år bliver tilbudt en undersøgelse for
tarmkræft. Du vil få tilsendt et prøvesæt med posten som du skal bruge til at
foretage en afføringsprøve. Du får også en kuvert, som prøven skal sendes i,
når du har taget den.

Graviditet og fødsel
Gravide kan blive undersøgt hos
deres egen læge og jordemoder
flere gange, mens de er gravide.
Du aftaler med din læge, hvilket
sygehus du skal føde på. Det er også
muligt at føde hjemme sammen med
en jordemoder. Du må gerne have
din mand eller en anden person med
til både undersøgelserne og fødslen.
Hvis du har brug for yderligere
information om graviditet og fødsel, kan du læse mere i Sundhedsstyrelsens
pjece Ny i Danmark. Graviditet og fødsel og i pjecen Sunde vaner før,
under og efter graviditet, som du kan finde på www.sst.dk.
Prævention
Du kan spørge din læge til råds om prævention. Lægen kan give dig en
recept på den type prævention, der passer dig bedst. Husk, at din læge har
tavshedspligt.
Abort
I Danmark har kvinder ret til fri abort inden for de første 12 uger af
graviditeten. Hvis du er over 18 år, beslutter du selv, om du vil have en abort
eller ej. Der kræves ingen begrundelse for aborten. Sundhedspersonalet har
tavshedspligt og må ikke fortælle om en abort til hverken din partner eller
din familie. Hvis du ønsker abort, skal du kontakte din egen læge, som så vil
henvise dig til sygehuset eller en gynækolog.
16
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Toate femeile cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 de ani sunt invitate să participe
la o examinare radiografică pentru cancerul mamar, numită mamografie, la
intervale de doi ani. Scrisoarea de invitație precizează data, ora și locul la
care va avea loc examinarea pentru cancerul mamar.
Toți bărbații și toate femeile cu vârsta cuprinsă între 50 și 74 de ani
beneficiază de examinări medicale pentru cancerul de colon. Veți primi un
kit pentru probă prin poștă, pe care îl veți utiliza pentru a furniza o probă de
scaun. De asemenea, veți primi un plic, în care veți introduce proba ulterior
recoltării.

Sarcina și nașterea
Femeile însărcinate pot fi consultate de medicul de familie al acestora sau de
o moașă, de mai multe ori pe durata sarcinii. Veți face aranjamentele necesare
împreună cu medicul dumneavoastră de familie în ceea ce privește spitalul la
care doriți să nașteți. De asemenea, puteți naște acasă, beneficiind de asistență
din partea unei moașe. Soțul dumneavoastră sau o altă persoană este binevenit(ă)
să asiste atât la examinările aferente sarcinii, cât și la naștere. În cazul în care
necesitați informații suplimentare cu privire la sarcină și naștere, puteți citi mai
multe în broșura Autorității Sanitare Daneze, Informații pentru cetățenii nouveniți în Danemarca. Sarcina și nașterea și în broșura Obiceiuri sănătoase
înainte, în timpul și după sarcină, pe care le puteți găsi pe www.sst.dk.

Contracepție
Vă puteți adresa medicului dumneavoastră pentru a primi recomandări în privința
metodelor contraceptive. Medicul dumneavoastră vă poate da o prescripție
medicală pentru tipul de contraceptive care este cel mai adecvat pentru
dumneavoastră. Nu uitați că medicul dumneavoastră are obligația de a asigura
confidențialitatea pacientului.

Avort
În Danemarca, femeile au dreptul la avort gratuit în primele 12 săptămâni de
sarcină. Dacă aveți vârsta de peste 18 ani, este propria dumneavoastră decizie
dacă doriți sau nu să faceți un avort. Pentru efectuarea intervenției de întrerupere
a sarcinii nu este necesar să oferiți vreo justificare. Cadrele medicale au obligația
de asigura confidențialitatea pacientului și le este interzis să discute despre
respectivul avort cu partenerul sau cu familia dumneavoastră. Dacă doriți să
faceți un avort, trebuie să vă contactați medicul de familie, care vă va da o
trimitere către spital sau către un medic ginecolog.
SISTEMUL DE SĂNĂTATE DANEZ
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Børneundersøgelser og vaccinationer
I Danmark findes der en række gratis sundhedstilbud til børn. Eksempelvis
kan man få besøg af en sundhedsplejerske i hjemmet, når man har født
og i hele barnets første leveår. Alle børn får også tilbudt vaccinationer og
undersøgelser af lægen. Både vaccinationer og undersøgelser skal hjælpe
med at holde dit barn sundt og raskt. Du kan læse mere om de tilbud, der
findes til børn i pjecen Ny i Danmark. Gode råd om små børns sundhed
og i Sunde børn i et nyt land, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen og som
kan læses på www.sst.dk.

Børneundersøgelser i skolen
Når barnet begynder i skolen, vil det blive undersøgt på skolen af en
sundhedsplejerske i løbet af det første skoleår. Det er vigtigt, I deltager
sammen med jeres barn. Skolens sundhedsplejerske vil undersøge jeres barn
og tale med jer om, hvordan jeres barn har det. Barnet vil blive målt og vejet,
få lavet synsprøve og høreprøve. Det vil gentage sig i løbet af skoletiden. I vil
altid blive orienteret, inden barnet bliver undersøgt af sundhedsplejersken.
Hvis barnet på et tidspunkt får problemer i skolen, kan man tale med barnets
lærere. De vil hjælpe med at finde ud af, hvilken hjælp barnet har brug for.

18
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Examinări medicale și vaccinuri pentru copilul dumneavoastră
În Danemarca, există o serie de servicii medicale gratuite pentru copii. De
exemplu, puteți solicita ca o asistentă medicală sau moașă comunitară să vă
viziteze la domiciliu după naștere sau pe parcursul primului an de viață al
copilului. De asemenea, medicul le efectuează tuturor copiilor vaccinuri și
examinări medicale. Scopul vaccinurilor și al examinărilor medicale este de
a contribui la menținerea stării de sănătate a copilului dumneavoastră. Puteți
citi mai multe informații despre ofertele disponibile pentru copii în broșura
Informații pentru cetățenii nou-veniți în Danemarca. Îndrumări medicale
pentru părinții cu copii de vârstă mică, editată de Autoritatea Sanitară Daneză,
pe care o puteți găsi la adresa www.sst.dk.

Examinări medicale pentru copiii de vârstă școlară
Odată cu începerea școlii, copilul dumneavoastră va fi examinat de către o
asistentă medicală comunitară în timpul primului an de școală. Este important
să participați la această examinare alături de copilul dumneavoastră. Asistenta
medicală comunitară vă va examina copilul și va discuta cu dumneavoastră
despre starea generală de sănătate a acestuia. Copilului i se vor măsura înălțimea
și greutatea și i se vor testa vederea și auzul. Aceste teste vor fi repetate în
perioada în care copilul dumneavoastră urmează cursurile școlare. Veți fi
întotdeauna informat(ă) înainte ca fiul/fiica dumneavoastră să fie examinat(ă) de
către o asistentă medicală comunitară.
Dacă, la un moment dat, copilul dumneavoastră are probleme la școală, puteți
discuta în acest sens cu profesorii copilului. Aceștia vă vor ajuta să identificați
tipul de ajutor de care are nevoie copilul dumneavoastră.

Medici dentiști
Copiii au acces la tratament stomatologic gratuit. Toți copiii din Danemarca
primesc o scrisoare cu o invitație de a efectua o consultație la medicul dentist
la vârsta de aproximativ doi ani. Dacă fiul/fiica dumneavoastră are probleme
cu dinții înainte de această vârstă, puteți contacta medicii dentiști pediatrici
din municipalitatea locală de care aparțineți. Puteți să vă adresați asistentei
dumneavoastră medicale comunitare pentru detalii în acest sens.
După împlinirea vârstei de 18 ani, tratamentul stomatologic se efectuează contra
cost. Trebuie să sunați la cabinetul medicului dentist și să vă faceți o programare.
Costul serviciilor stomatologice variază în funcție de tratamentul pe care îl
necesitați.
SISTEMUL DE SĂNĂTATE DANEZ
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Tandlæge
Det er gratis for børn at komme til tandlægen. Alle børn i Danmark får et brev
med invitation til tandlægen, når de er ca. to år. Hvis jeres børn får problemer
med tænderne tidligere, kan I henvende jer til kommunens børnetandlæger.
Spørg evt. sundhedsplejersken.
Når man er fyldt 18 år, skal man selv betale for at gå til tandlæge. Du skal
selv ringe og bestille tid hos tandlægen. Prisen er forskellig, alt efter hvilken
behandling du skal have.

Kommunal hjælp og pleje i hjemmet
I Danmark er det sædvane, at kommunen tager sig af ældre mennesker, der
har brug for hjælp, lige som det offentlige også tager sig af børn og syge. Der
er særlige tilbud til ældre, der har brug for pleje og omsorg. Derfor kan du
som regel få hjælp fra kommunen, hvis du har brug for det.
Hjemmehjælp
Ældre mennesker kan søge om at få hjemmehjælp til personlig pleje,
rengøring og indkøb. Det samme gælder, hvis du er meget syg. Du skal søge
kommunen om at få hjælp.
Hvis du har et fysisk problem eller handicap, som kan afhjælpes med
hjælpemidler, kan du søge kommunen om at låne et hjælpemiddel. Det kan fx
være en kørestol, et forhøjet toiletsæde eller arm- og benproteser.
Hjemmesygeplejerske
Ældre eller syge mennesker kan få hjælp til pleje og medicin i hjemmet
af en hjemmesygeplejerske. Det samme gælder, hvis du er meget syg.
Det er en læge, der vurderer, om du har brug for at få besøg af en
hjemmesygeplejerske.
Hvis du har været indlagt på sygehuset, kan du få brug for hjemmehjælp
eller hjemmesygeplejerske, når du kommer hjem. Som regel vil sygehuset
kontakte kommunen, for at du kan få den hjælp, du har brug for.
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Sprijin din partea autorității municipale și îngrijire la
domiciliu
În Danemarca, autoritatea municipală are grijă de obicei de persoanele
vârstnice, așa cum organismele din sectorul public au grijă de copii și de
bolnavi. Există servicii speciale disponibile persoanelor vârstnice care au
nevoie de îngrijire și sprijin. În cazul în care aveți nevoie de ajutor, trebuie să
vă contactați autoritatea municipală locală.
Îngrijire la domiciliu
Persoanele vârstnice pot solicita îngrijire la domiciliu, de exemplu îngrijire
personală, activități de curățenie sau cumpărarea alimentelor. Aceleași
servicii sunt disponibile pentru persoanele foarte bolnave. Trebuie să solicitați
asistență din partea autorității municipale locale de care aparțineți.
În cazul în care aveți o problemă de natură fizică sau o dizabilitate care poate
fi remediată cu ajutorul dispozitivelor ajutătoare, puteți depune o cerere la
autoritatea municipală locală de care aparțineți, solicitând împrumutul unui
astfel de dispozitiv ajutător. Acesta poate fi un scaun pe rotile, un înălțător
pentru vasul de toaletă sau o proteză de braț sau picior.
Asistentă medicală la domiciliu
Persoanele vârstnice pot beneficia de ajutor constând în îngrijire personală
și medicamente la domiciliu, din partea unei asistente medicale care acordă
îngrijire la domiciliu. Aceleași servicii sunt disponibile pentru persoanele
foarte bolnave. Medicul dumneavoastră de familie stabilește dacă necesitați
ajutor din partea unei asistente medicale care acordă îngrijire la domiciliu.
Dacă v-ați internat în spital, este posibil să necesitați îngrijire la domiciliu sau
o asistentă care acordă îngrijire la domiciliu odată ce vă întoarceți acasă. Ca
regulă generală, spitalul contactează autoritatea municipală locală în vederea
asigurării asistenței de care aveți nevoie.
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Her kan du læse mere:
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk kan du finde pjecer om
fx prævention, graviditet, rygestop, diabetes, kræftsygdomme, små børns
sundhed og meget andet. Pjecerne er oversat til en række forskellige sprog.

Egne noter

Praktiserende læge:

Lægevagten:

Tandlæge:
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Puteți citi mai multe informații aici:
Pe site-ul Autorității Sanitare Daneze:www.sst.dk puteți găsi broșuri cu
informații despre contracepție, sarcină, renunțarea la fumat, diabet, cancer,
sănătatea copiilor și multe altele. Broșurile au fost traduse în mai multe limbi
diferite.

Notițe personale

Medici de familie:

Medic pentru servicii de urgență:

Medici dentiști:
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