
	
	
 
 

Asistență medicală ambulatorie, suport social şi punct farmaceutic pentru persoane fără asigurare de 
sănătate 

 
„Locuiți în Austria și aveți nevoie de ajutor medical, dar nu aveți asigurare de sănătate?” 

 
 
Dacă NU aveți asigurare de sănătate, AmberMed vă oferă: 
 

1. Asistență medicală ambulatorie (medicină generală) 
2. Medicamente  
3. Suport social şi sfaturi  

 
 
Consultații de medicină generală numai cu programare 	 
 

Luni 13:30 - 16:00 
Marţi 08:30 - 11:00 
Miercuri 13:30 - 16:00 
Joi 08:30 - 11:00 
Vineri închis 

 
Vă sfătuim să aduceți un traducător(interpret) / o traducătoare(interpretă) pentru a asigura condiții 
optime de comunicare și tratament, în cazul în care nu avem un(o) interpret(ă) disponibil(ă) pentru 
limba pe care o vorbiți. 
 
 
Medicină pediatrică și pentru adolescenți: Luni: 10:00 - 11:00 (numai cu programare)	 
 
 
Medicii specialiști vă pot consulta numai dacă aveți programare și trimitere de la un medic 
generalist afiliat AmberMed sau unei organizații partenere (de exemplu, Caritas, Crucea Roșie 
etc.)	 

• Oftalmologie 
• Chirurgie 
• Dermatologie 
• Obstetrică și ginecologie  
• Otorinolaringologie (afecțiuni ale urechii, nasului și gâtului)  
• Medicină internă (angiologie, diabetologie, hepatologie, cardiologie, reumatologie) 
• Neurologie 
• Ortopedie 
• Psihiatrie 
• Urologie 
• Ajutor și sprijin în momente de criză personală și ore de consiliere psihologică 

 (În funcție de disponibilitatea psihoterapeuților și a interpreților/interpretelor voluntari/e) 
• Fizioterapie 
• Trimiteri către centre de diagnosticare și laboratoare 

 



	
	
 
 

Asistență medicală ambulatorie, suport social şi punct farmaceutic pentru persoane fără asigurare de 
sănătate 

 
 
Orarul punctului farmaceutic 
 

Luni 14:00 - 17:00 
Marţi închis 
Miercuri 14:00 - 17:00 
Joi 09:30 - 12:30 
Vineri închis 

Medicamentele sunt oferite doar 

• în timpul orarului punctului farmaceutic 
• de către farmacistul de serviciu 
• pentru maxim o lună de tratament 
• cu o rețetă valabilă (în termen de o lună de la data emiterii) 

Ne pare rău, dar nu putem acoperi costurile medicamentelor pe care nu le deținem! 
 
 
Oferim suport social şi sfaturi numai cu programare:	 

• Sfaturi cu privire la o potențială asigurare de sănătate și / sau siguranța mijloacelor de trai 
• Informații privind serviciile de îngrijire de urgență (alimente, îmbrăcăminte, adăposturi, etc.) 
• Informații despre centrele de ajutor care se ocupă de probleme precum: 

 exploatare, violență, protecția copiilor și tinerilor, etc. 
• Servicii de mediere care implică alte organizații și / sau centre de ajutor social 
• Ajutor pentru înscrierea la împrumuturi rambursabile în rate pentru acoperirea costurilor de 

tratament 
• Sprijin pentru achiziționarea în mod gratuit sau la preț redus a ajutoarelor medicale 

necesare (ochelari, bandaje, etc.) 
• Evaluarea realistă a condițiilor de trai 
• Intervenții în situații de criză socială 

Dacă este necesar, pot fi solicitați/solicitate să vă însoțească interpreți/interprete, rude sau alte 
persoane de încredere (CU EXCEPȚIA copiilor sub 15 ani). 
 
 


