
La medic, Fatima este rugată să scoată vălul pentru un

RMN și nu se simte confortabil, deoarece este însoțită de un

asistent medical, de sex masculin. Simone sugerează să

întrebe medicul dacă poate fi însoțită de un asistent medical

de același sex.

Fatima din Irak îi spune celei mai bune prietene despre

durerile de cap pe care le are foarte des și intenționează

să meargă la un control medical mâine.

Prietena ei, Simone, subliniază că în România

trebuie să meargă mai întâi la medicul de familie și

o întreabă dacă este înregistrată la unul și dacă are

cardul de sănătate.



Aici, în România, trebuie
să mergi mai întâi la un

medic de familie, care te
va îndruma către un

specialist. De asemenea,
trebuie să ai card de

sănătate. 

Ești înregistrată la un
medic de familie?

Ai card de
sănătate?

Am avut dureri
de cap teribile
în ultima vreme,
mă gândesc să
merg la doctor

mâine.

Oh, multumesc.
Am card de

sănătate, dar nu
sunt înregistrată
la un medic de

familie.



Te pot ajuta să te
înregistrezi la un medic de
familie. Aici este numărul
doctorului meu de familie.

Mulțumesc! Voi suna

imediat.



Trebuie să facem un RMN
pentru o investigație mai
detaliată. Pentru asta,
trebuie să vizitați un

specialist. Vă voi oferi o
trimitere către un

specialist.

LA DOCTOR

Ce este RMN? Mă va
durea?



LA DOCTOR

Mulțumesc!!

Imagistica prin rezonanță

magnetică (RMN) este un

instrument minunat care

ne permite să vedem în

interiorul corpului cu o

claritate uimitoare.



Vă rog,
scoateți-vă vălul

și intrați în
camera

alăturată.

LA SPECIALIST:
Simone, mă simt

incomod să-mi scot
vălul în fața doctorilor
de sex masculin.Crezi
că pot fi însoțită de o

asistentă?

Îl putem întreba pe doctor,

sunt sigură că va înțelege.



Sunt Monica, doctorul m-a trimis să
vă asist. Nu vă speriați, durează

doar câteva minute.



Iată rezultatele dvs., nu pare

să fie ceva grav.

Asigurați-vă că beți

cel puțin 2 l de apă /

zi și vă rugăm să

păstrați un jurnal

privind durerile de
cap.

Veniți pentru 

un control în 2 săptămâni,

s-ar putea să fie nevoie să

vă verificăm și ochii.

Mă voi asigura că Monica 

  este aici pentru a vă 

    însoți la control.



Vă mulțumesc
foarte mult pentru

înțelegere 
și ajutor.

Deja mă simt mult
mai bine!

Controalele medicale pot fi stresante în orice țară.
Comunicarea este cheia sănătății dumneavoastră!



Portalul de sănătate publică din

România 

Vocabular legat de sănătate în

română 

Asigurați-vă că veți consulta portalul de sănătate publică

pentru mai multe informații despre programări, farmacii și

bune practici de îngrijire medicală.

Mai multe informații

despre cardul de

sănătate: 

http://www.ms.ro/
https://cnas.ro/cardul-national-de-asigurari-de-sanatate/
https://www.csid.ro/dictionar-medical/


Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt
responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați: https://healthwithoutborders.eu

https://healthwithoutborders.eu/

