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Asigurarea socialǎ austriacǎ garanteazǎ o protecţie ce se orienteazǎ dupǎ nevoiile dv împotriva riscurilor de boalǎ, de bǎtrâneţe şi în cazul unui accident de muncǎ. În Austria, ea are
o mare influenţǎ asupra stabilitǎţii sociale, binestǎrii şi a structurei democratice. Ea este un
garant pentru siguranţa socialǎ. Intr-o comparaţie internaţionalǎ în ce priveşte calitatea vieţii
şi sistemul de sǎnǎtate, Austria ocupǎ unul dintre primele locuri.
Asigurarea de sǎnǎtate preia în primul rând costurile pentru serviciile medicale fǎrǎ sǎ ia în
considerare suma contribuţilor plǎtite. Dupǎ viaţa activǎ, asigurarea de pensii se îngrijeşte
sǎ asigure într-o mǎsurǎ acoperitoare un standard de trai adecvat. Asigurarea de accidente
preventeazǎ accidentele la locul de muncǎ şi bolile profesionale şi trateazǎ consecinţele
acestora. Aceste servicii se finanţeazǎ prin contribuţile asiguraţilor şi a patronajului şi în
domeniul asigurǎrilor de pensii, parţial prin impozite.
Noi atribuim o valoare mare sǎnǎtǎţii preventive şi a conştientizǎrii unui mod de viaţǎ
sǎnǎtos. Ţelul este promovarea unui comportament mai conştient în ce priveşte sǎnǎtatea
personalǎ, la muncǎ ca şi în timpul liber. Preocupǎrile noastre prioritare sunt îmbunǎtǎţirea
condiţiilor de muncǎ pentru evitarea accidentelor, bolilor profesionale şi a pierderii premature
a capacitǎţii de muncǎ şi a recuperǎrii.
Aceastǎ broşurǎ vǎ oferǎ o privire de ansamblu asupra sistemului, principiilor şi organizǎrii.
Dr. Hans Jörg Schelling
Preşedinte
Asociaţia asigurǎrilor sociale austriece
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Sistemul
siguranţei sociale
Die Sozialversicherung
in Österreich
în Austria

Reţeaua
Institutionen
socialǎ

Statul social garanteazǎ siguranţa individului. Reţeaua socialǎ asigurǎ
asistenţa şi rehabilitarea medicalǎ şi oferǎ siguranţa la bǎtrâneţe şi în
cazuri de nevoie.

ASIGURAREA SOCIALǍ
Asigurarea de sǎnǎtate
Asigurarea de accidente
Asigurarea de pensii

Asigurarea
socialǎ în
sens restrâns

Asigurarea
socialǎ în
sens larg

Asigurarea de şomaj
Asigurǎri obligatorii
Servicii la îndeplinirea condiţilor de revendicare
Cea mai mare parte a finanţǎrii prin contribuţii

ASISTENŢA SOCIALǍ
Servicii în domeniul familiar: Îndemnizaţie pentru copii, prezenţǎ,
îndemnizaţie pentru îngrijirea copiilor, sprijin în timpul serviciului militar,
sprijinul rǎniţilor de rǎzboi, sprijinul victimelor, …
Sprijinul familiei şi compensare din partea statului
pentru anumite persoane
Servicii la îndeplinirea condiţilor legale
pentru asistenţa socialǎ
Finanţarea prin venituri ﬁscale

AJUTOR SOCIAL
Ajutor pentru persoane cu handicap
Cǎmine pentru seniori şi sanatorii particulare
Ajutor bǎnesc ...

„Ultima reţea” în cadrul siguranţei sociale
Garantarea unui minim de existenţǎ în caz
de nevoie sau în situaţii extreme
Finanţarea prin venituri ﬁscale
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Asigurarea
socialǎ
Die Sozialversicherung
in Österreich
în Austria

Instituţii
Institutionen

Asigurarea socialǎ este baza stabilitǎţii societǎţii noastre moderne.
Rǎdǎcinile organizaţiei ei sa întind în parte pânǎ în Evul Mediu.

ASOCIAŢIA ASIGURǍRILOR SOCIALE AUSTRIECE
ASIGURAREA DE
PENSII

ASIGURAREA DE
SǍNǍTATE
9 case de
asigurǎri
regionale

Casa de pensii

6 case de
asigurǎri a
întreprinderilor

ASIGURAREA DE
ACCIDENTE

Casa generalǎ de
asigurare de accidente

Casa de asigurǎri sociale a întreprinzǎtorilor
Casa de asigurǎri sociale a agricultorilor
Casa de asigurǎri pentru cǎile ferate şi pentru minerit
Casa de asigurǎri
a notarilor austrieci

Casa de asigurǎri a funcţionarilor publici

RELAŢIA DINTRE CHELTUIELILE SOCIALE ŞI
PRODUSUL NAŢIONAL BRUT ÎN ANUL 2011

Cheltuieli sociale: 88,3 mrd EUR = 29,4% din produsul naţional brut

Asigurarea de pensii

11,3 %

Asigurarea de sǎnǎtate 4,7 %
Asigurarea de accidente 0,5 %
Alte cheltuieli sociale
12,9 %
(Pensii pentru funcţionarii publici, sprijin
familiei, asigurarea de şomaj etc.)
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Asigurarea socialǎ
în Austria

Autonomia
administrativǎ în Austria
Autonomie administrativǎ înseamnǎ cǎ statul delegǎ sarcinile publice
persoanelor ce sunt direct afectate de ele.

ÎN AUSTRIA EXISTǍ DIFERITE FORME
Autonomie administrativǎ
profesionalǎ
în ce priveşte instituţiile
legale reprezentând interesele profesionale
de exemplu: Camera
de muncǎ, camera de
commerţ, camera de
agriculturǎ, asociaţia
medicalǎ, camera
farmaciştilor

Autonomie
administrativǎ
teritorialǎ
în municipalitǎţi

Autonomie
administrativǎ a
asigurǎrii sociale

AUTONOMIA ADMINISTRATIVǍ A ASIGURǍRII
SOCIALE RESULTǍ ÎN:
Independenţa faţǎ de administraţia de stat
Includerea forţelor sociale importante
Administraţia democraticǎ şi apropriatǎ asiguraţilor
Organizarea nebirocraticǎ şi economicǎ
Degrevarea şi decentralizarea a administraţiei de stat

De la începuturile lor din a doua jumǎtate a secolului XIX, asigurǎrile
sociale austriece sunt organizate în conformitate cu principiul autonomiei
administrative: Reprezentanţii asiguraţilor şi a patronatului conduc
afacerile asigurǎrilor sociale. Statul are un drept de control.
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Principiile asigurǎrii
sociale în Austria

Solidaritate
Solidaritatea este un act de altruism conştient, care se bazeazǎ pe
înţelegerea faptului cǎ noi ca şi oameni depindem unul de altul.

SOLIDARITATE INTRE PRIETENI

SOLIDARITATE INTRE STRǍINI

informalǎ

instituţionalizatǎ

personalǎ

din partea societǎţii

structurǎ simplǎ

structura complexǎ

emoţionalǎ

ne-emoţionalǎ

integralǎ

specializatǎ
DREPTATE SOCIALǍ

SOLIDARITATE

BUNǍSTARE

LIBERTATE

FUNDAMENTUL ASIGURǍRILOR
SOCIALE ESTE SOLIDARITATEA
Pe partea contribuţiilor are loc echilibrarea între persoanele ce câştigǎ
mai bine, şi cele, ce nu câştigǎ atât de bine.
Pe partea serviciilor are loc echilibrarea între persoanele vulnerabile şi
persoanele mai puţin vulnerabile.
Prin echilibrarea socialǎ sunt şi mulţi membri de familie acoperiţi de
protecţia oferitǎ de asigurǎrile sociale.
În cadrul asigurǎrii de pensii are loc echilibrarea între angajaţi şi pensionari = contractul între generaţii.
Patronatul şi angajaţii contribuie fiecare cu partea lui la finanţare.
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Principiile asigurǎrii sociale
în Austria

Asigurarea este
obligatorie
O trǎsǎturǎ tipicǎ a asigurǎrii sociale austriece este asigurarea
obligatorie, ce include pe aproape toţi angajaţii în reţeaua
asigurǎrii sociale.

LA ANGAJARE rezultǎ
OBLIGAŢIA ASIGURǍRII care oferǎ
PROTECŢIE SOCIALǍ.

ASIGURARE OBLIGATORIE ÎNSEAMNǍ:
Relaţia de asigurare rezultǎ prin puterea legii.
Protecţia datǎ de asigurare este oferitǎ o datǎ cu inceputul
asigurǎrii (acceptanţa este obligatorie şi pentru persoanele cu condiţii
medicale defavorabile pre-existente, ...) fǎrǎ timp de aşteptare.
Numǎrul mare de asiguraţi garanteazǎ o repartiţie mare a riscului.
Asigurarea este gratuitǎ şi pentru anumiţi membri de familie
apropiaţi.
Contribuţia nu depinde de riscul individual.
Mǎrimea comunitǎţii de asiguraţi întǎreşte poziţia de negociere
a asigurǎrilor sociale faţǎ de partenerii lor de negociere (Medici,
farmacişti, ...)

OBLIGAŢIE DE ASIGURARE ÎNSEAMNǍ:
Fiecare persoanǎ trebuie sǎ se ocupe ea însuşi de a se asigura.
Selecţie în funcţie de riscuri între persoanele periclitate şi persoanele mai puţin periclitate (nu existǎ obligaţie de acceptanţǎ).
Contribuţii mai mari sau contribuţii suplimentare pentru femei, copii
şi cei ce suferǎ de boli cronice.
Cheltuieli administrative mai ridicate
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Principiile asigurǎrii sociale
în Austria

Nu existǎ o selecţie
în funcţie de riscuri
Serviciile medicale se oferǎ tutoror asiguraţilor, fǎrǎ sǎ se ia în
considerare riscul lor individual

ASIGURǍRILE SOCIALE

ASIGURǍRILE PRIVATE

Le este interzis prin lege sǎ
refuze un asigurat ce li sǎ
atribuie.
Asigurǎrile sociale nu au voie se
refuze pe nimeni din cauza unui
risc ridicat (persoane ce suferǎ
de SIDA, persoane cu handicap
grav, ...)

Au voie sǎ refuze riscurile mari
(din cauza unui risc de
accidentare ridicat condiţionat de
profesie, din cauza bǎtrâneţii, din
cauza condiţiilor medicale
defavorabile pre-existente, ...)
Asigurǎrile private convin
acorduri regulate, ce prevǎd
excluderea servicilor oferite în
anumite condiţii, de exemplu la
întârzierea plǎţii contribuţiilor.

Asigurǎrile sociale nu diferenţiazǎ dacǎ persoanele îndreptǎţite câştigǎ
mult sau puţin, dacǎ sunt tinere sau în vârstǎ, bǎrbaţi sau femei, cronic
bolnave sau sǎnǎtoase, nici în ceea ce priveşte procentajul contribuţiei,
nici în ceea ce priveşte serviciile oferite cǎtre ele. Asigurǎrile private au
de obicei trǎsǎturile unei asigurǎri suplimentare pentru anumite servicii
(de exemplu: Clasǎ specialǎ în spitale, pensie suplimentarǎ).
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Principiile asigurǎrii sociale
în Austria

Asigurǎrile sociale
sunt non-profit
Prin lege, asigurǎrile sociale sunt obligate sǎ foloseascǎ contribuţiile în
mod eficient şi economic. În loc de obiective economice, ele urmǎresc în
primul rând obiective sociale.

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CA ŞI PROCENTAJ
DIN COSTURILE TOTALE:
Toate asigurǎrile sociale în
Autria în anul 2011
Asigurǎrile private în Austria
(fǎrǎ cheltuielile de marketing)

2,1%

6,1%

Asigurǎrile private în Austria
(cu cheltuielile de marketing)

15–30%

Asigurǎrile sociale oferǎ tutor asiguraţilor servicii calitative. Din 100
euro din veniturile de contribuţie, 97,9 euro se cheltuiesc iarǎşi pentru
serviciile oferite asiguraţilor.

PROCEDURA PAYG
(PAY AS YOU GO)
(UMLAGEVERFAHREN)
Pensiile legale se finanţeazǎ dupǎ
modelul PAYG. Aceasta înseamnǎ
cǎ pensiile achtitate sunt finanţate
majoritar prin contribuţiile
angajaţilor. La aceasta se adaugǎ
contribuţia federalǎ ce este plǎtitǎ
din veniturile fiscale.

PROCEDURA DE
AUTOFINANŢARE
(KAPITALDECKUNGSVERFAHREN)
Autofinanţare înseamnǎ cǎ
fiecare persoana trebuie sǎ îşi
economiseascǎ pensia. Aceastǎ
posibilitate trebuie sǎ fie vǎzutǎ
mai ales ca şi un complement
pentru sistemul de pensii de
stat, în vederea compensǎrii
pierderilor de venituri la
bǎtrâneţe.

Nici un risc în ce priveşte
investiţia şi inflaţia

Fiecare economiseşte pentru
pensia lui

Ridicarea rapidǎ şi
economicǎ a contribuţiilor

Contribuţiile plǎtite, respectiv serviciile oferite, diferǎ

Întǎrirea conştinţei în ce
priveşte solidaritatea

Risc în ce priveşte investiţia
şi inflaţia

Cheltuieli administrative
reduse

Cheltuieli administrative
ridicate
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Asigurǎrile sociale
austriece

Protecţie

Asigurǎrile sociale austriece oferǎ prin cele trei ramuri, asigurare de
sǎnǎtate, asigurare de accidente şi asigurare de pensii, o protecţie
cuprinzǎtoare. Aproape toatǎ populaţia Austriei este acoperitǎ de cel
puţin una din aceste trei ramuri.
CELE TREI COMPARTIMENTE A ASIGURǍRILOR
SOCIALE AUSTRIECE SUNT:

2 milioane de oameni

ASIGURAREA DE SǍNǍTATE
În caz de boalǎ sau de maternitate
pentru aproximativ 8,4 milione
de oameni

8,4 Mio.

ASIGURAREA DE ACCIDENTE
În caz de accidente sau de boli
profesionale pentru aproximativ
6,1 milione de oameni

6,1 Mio.

ASIGURAREA DE PENSII
Pentru sprijinul de bǎtrâneţe şi a
urmaşilor, ca şi în caz de invaliditate
pentru aproximativ 5,8 milioane de
oameni

VENITURI
Asigurǎri sociale 2011
Contribuţii din partea
asiguraţilor şi
a patronatului,
aprx. 40,0 mrd. EUR

5,8 Mio.

CHELTUIELI
Asigurǎri sociale 2011
Asigurare de sǎnǎtate
aprx. 14,7 mrd. EUR
Asigurare de accidente
aprx. 1,4 mrd. EUR

Alte venituri,
aprx. 10,5 mrd. EUR

Asigurare de pensii
aprx. 34,1 mrd. EUR

Alte venituri cuprind de exemplu:
Contribuţii federale, în esenţǎ pentru timpi eliberaţi de contribuţii în ce
priveşte asigurarea de pensii (aprx. 6,6 mrd. EUR).
Restituirea cheltuielilor de compensare a cotelor în domeniul asigurǎrii de
pensi (aprx. 1,0 mrd. EUR).
Participarea la costuri din partea asiguraţilor (aprx. 0,1 mrd. EUR).
Restituirea cheltuielilor pentru servicii de maternitate (aprx. 0,3 mrd. EUR).
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Asigurarea socialǎ
de pensii

Asigurarea
la bǎtrâneţe
Aprx. 3,6 milioane de angajaţi au asigurare de pensie. Aprx. 2,2 milioane de pensii sunt achitate în fiecare lunǎ. Asigurarea socialǎ de pensii
este cea mai importantǎ asigurare de bǎtrâneţe în Austria. Ea asigurǎ în
mǎsurǎ cuprinzǎtoare standardul de trai la bǎtrânete.

SERVICIILE ASIGURǍRII SOCIALE DE PENSII SUNT:
Pensie de bǎtrâneţe
Pensie prematurǎ de bǎtrâneţe la durata lungǎ de asigurare (cu
dispoziţii/reguli transitorii)
Pensie în caz de pierdere prematurǎ a capacitǎţii de muncǎ (incapacitate de muncǎ)
Pensie pentru munca grea
Pensie de urmaşi
Mǎsuri de recuperare
Îngrijirea preventivǎ a sǎnǎtǎţii

Dreptul la pensie depinde de durata asigurǎrii, de baza calculaţiei şi la
pensiile de bǎtrâneţe de vârstǎ.

DISTRIBUŢIA PENSILOR DUPǍ FELUL LOR
(toate pensiile decembrie 2012: 2,273.628)
Pensie de bǎtrâneţe1,554.432
Pensie de vǎduv

43.161

Pensie de orfan

48.508

Pensie de vǎduvǎ

419.188

Pensie de invaliditate 208.339
(de incapacitate de muncǎ)
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Asigurarea socialǎ de pensii

Finanţarea pe
termen lung

Creşterea continuǎ a speranţei de viaţǎ şi natalitatea redusǎ schimbǎ
repartiţia de vârstǎ a populaţiei. Probleme cu care se confruntǎ sistemul
de pensii se pot învinge, dacǎ reformele de adaptare la aceste noi structuri
sunt fǎcute în timp real.

SCHIMBAREA RAPORTULUI DE RELAŢIE
Educaţie – Muncǎ – Pensie
2010

23

23 ani

Educaţie

1970

19 ani

58

35 ani

Viaţǎ activǎ

Pensie

43 ani

19

83

25 ani

11 ani

62

73

Pensionari în % din populaţie
2010

26%

1970

17%

EVOLUŢIA RAPORTULUI
PENSIONARI/ANGAJAŢI
(Numarul pensionarilor pro 1.000
de angajaţi)

DISTRIBUŢIA POPULAŢIEI ÎN
ANUL 2010 ŞI PROGNOZǍ
PENTRU 2060
Vârsta în ani

90
80

522

590

619

623

70

1980

1990

2000

2010

60
50

EVOLUŢIA PRODUSULUI
NAŢIONAL BRUT
(1980 = 100)

40
30
20

100

178

271

1980

1990

2000

10

370
2010

80 60

40

20 0

0

20

40 60 801)

1): 1.000 de persoane raportat la an de vârstǎ
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Asigurare socialǎ
de accidente

Asigurare în caz
de accident de muncǎ
Numǎrul persoanelor asigurate de accidente în anul 2011 se ridicǎ la o
medie de 6,1 milioane de oameni. Asigurǎrile de accidente se finanţeazǎ
în procent de 95,7% prin contribuţii a le patronatului, şi 4,3% prin alte
contribuţii (contribuţii federale şi contribuţii din fondul de compensare
pentru familii).

SERVICIILE ASIGURǍRII SOCIALE
DE ACCIDENTE SUNT:
Prevenţia accidentelor de muncǎ şi a bolilor profesionale
Asistenţa în domeniul medicinii muncii
Tratament de vindecare
Recuperare
Compensare dupǎ accidente de muncǎ şi boli profesionale, de
exemplu: pensie de invaliditate, compensǎri pentru urmaşi, compensarea gradelor de invaliditate

PROTECŢIE PENTRU ELEVI ŞI STUDENTI

Începând cu anul 1977, elevii şi studenţii sunt cuprinşi în cadrul sistemului de asigurare socialǎ de accidente. Accidentele corelate cu educaţia
acestora conduc la servicii din partea asigurǎrii de accidente: de exemplu
accidente pe drumul de şcoalǎ, de participare la procesul de educaţie, la
excursii şi la cursuri de schi.
Pentru a putea fii dat curs acestor servicii, un accident trebuie neaparat
anunţat la asigurare. Direcţiunea şcholii este obligatǎ prin lege sǎ anunţe
accidentele. Din partea elevilor şi a studenţilor asiguraţi nu se vor percepe alte contribuţii. Finanţarea are loc din contribuţiile generale şi din
fondul de compensare pentru familii.
UN EXEMPLU
Un elev suferǎ la un curs de schi o fracturǎ complicatǎ. Trebuie sǎ fie
salvat cu helicopterul. Urmeazǎ un tratament staţionar de 14 zile într-un
spital de urgenţǎ. În continuare urmeazǎ o curǎ de recuperare într-un
centru de recuperare.
Aceasta aduce costuri totale de ca. 16.600,- EUR
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Asigurarea socialǎ
de sǎnǎtate

Asigurare în caz
de boalǎ
Astazi sunt în jur de 8,4 milioane de persoane, care corespund
la 99,9% din populaţie, protejate prin asigurarea socialǎ de sǎnǎtate.

SERVICIILE ASIGURǍRII SOCIALE DE
SǍNǍTATE SUNT:
Prevenţie
- Cartea Mamǎ-Copil
- Examinarea tinerilor
- Examinarea preventivǎ
- Promovarea sǎnǎtǎţii
Boalǎ
- Ajutor medical şi tratament stomatologic
- Asistenţă medicală spitalicească
- Medicamente
- Îngrijire medicalǎ la domiciliu
- Psihoterapie
- Diagnostic psihologic clinic
- Recuperare medicalǎ
- Ergoterapie
- Bani de boalǎ
- Rambursare de costuri (de exemplu: medic la alegere)
- Compensare de costuri (de exemplu: lucrǎri dentare)
Mijloace de recuperare (de exemplu: papuci ortopedici) şi mijloace ajutǎtoare (de exemplu: scaun rulant)
Maternitate
- Asistenţă medicală spitalicească
- Alocaţie de maternitate (ajutor pentru întreprinderi)

EXEMPLE PENTRU COSTURI DE OPERAŢIE
(fără costurile de îngrijire, de recuperare, ...)
OPERAŢIE DE APENDICITǍ
OPERAŢIE DE ŞOLD
OPERAŢIE DE VALVE CARDIACE

€ 880,–
€ 6.130,–
€ 11.440,–

Pentru o contribuţie lunarǎ medie de EUR 81,-, asiguratul şi familia lui
se bucurǎ de o protecţie cuprinzǎtoare: Asistenţă prin medicii de familie,
asistenţă medicală spitalicească, ... În jur de 25% din persoanele beneficiare sunt membri de familie, care sunt implicit asiguraţi fǎrǎ obligaţia de
a plǎti contribuţii.
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Asigurarea socialǎ
de sǎnǎtate

Acessul la
servicii
Cu „e-card”-ul se pot accesa serviciile medicale – pentru care adeseori
facturile pot fii foarte ridicate – fǎrǎ bani cash. Acest principiu se numeşte
principiul serviciilor fǎrǎ cheltuieli imanente.

Asociaţiile asigurǎrilor de sǎnǎtate încheie contracte cu medicii şi
cu alte pǎrţi contractante (farmacişti, fizioterapeuţi, ...).
Medicii contractaţi sunt obligaţi sǎ trateze pacienţii care au un „ecard”. Ei factureazǎ direct cu asigurǎrile de sǎnǎtate.
Cei mai mulţi asiguraţi au de plǎtit o taxǎ de serviciu de 10 euro pe
an, funcţionarii publici şi întreprinzǎtorii au de plǎtit 20% din onorariul
medical. Existǎ diferite posibilitǎţi de scutire de platǎ.
Principiul serviciilor fǎrǎ cheltuieli imanente asigurǎ un acces uşor
şi nebirocratic la serviciile medicale.

CELE MAI MARI CHELTUIELI ALE ASIGURǍRILOR
SOCIALE DE SǍNǍTATE
(1990 panǎ 2011, mil. de €):

Ajutor medical, tratament stomatologic
Asistenţǎ în instituţii de îngrijire
Mijloace ajutǎtoare, mijloace de recuperare
Cheltuieli administrative
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Asigurǎrile sociale
în Internet

www.sozialversicherung.at

Asigurǎrile sociale se pot gǎsi şi în Internet! În acest fel, clienţii pot
contacta asigurarea lor socialǎ în mod direct şi nebirocratic. „Asigurarea
socialǎ electronicǎ” este iniţiativa orientatǎ spre viitor a tuturor asociaţiilor
de asigurǎri sociale pentru un serviciu mai apropriat cetǎţeniilor
în Internet.

ESV – ASIGURARE SOCIALǍ ELECTRONICǍ:
Informaţii despre asigurǎrile de sǎnǎtate, de pensii şi de accidente
Formulare şi broşuri pentru download
Extrase din datele de asigurare, controlul status-ului de asigurare
Graﬁce actuale în ce priveşte asigurǎrile sociale austriece
Sfaturi pentru sǎnǎtate
Quiz despre asigurǎrile sociale şi de sǎnǎtate
Posibilitǎţi de feedback
Informaţie de cont (Contul de pensie)

MEDICAŢIE ELECTRONICǍ. SIMPLU ŞI SIGUR
Medicamentele prescrise de doctor sau de doctoriţǎ sau cumpǎrate fǎrǎ
reţetǎ în farmacie vor fii înregistrate în mod electronic. Prin aceasta, efectele de interacţiune a medicamentelor dorite sau nedorite vor putea fii mai
uşor controlate şi luate în considerare deja de la prescriere. De asemenea, şi farmacistul sau farmacista vede la eliberarea medicamentelor fǎrǎ
reţetǎ dacǎ sunt compatibile cu medicaţia curentǎ.
Toate substanţele active prescrise şi eliberate sunt compatibile
între ele.
Pe ﬁşa medicalǎ personalǎ se pot recunoaşte dintr-o privire medicamentele folosite actual.
Doctorul sau doctoriţa şi farmacistul sau farmacista pot recunoaşte
cu o mai mare siguranţǎ eventualele efecte de interacţiune a medicamentelor.
„E-card”-ul este cheia sigurǎ pentru datele secrete de medicaţie.
Un proiect comun la care fiecare factor activ important din sistemul
de sǎnǎtate îşi aduce contribuţia prin experienţǎ şi cunoştinţe de
specialitate.
Informaţii suplimentare se gǎsesc în internet:
www.gesundheit.gv.at şi www.chipkarte.at
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