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CONDIȚII DE INTERNARE ÎN SPITAL
ÎN AFARA URGENȚELOR, BOLILOR INFECTO-CONTAGIOASE

BIROU INTERNĂRI
0238.712.606 BUZAU
0238.500.110 PĂTÂRLAGELE

Asistența medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:



spitalizare continuă;
spitalizare de zi.
Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:



diagnosticul și tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale
ambulatorii;
ACTE NECESARE LA INTERNAREA CONTINUĂ și PENTRU INTERNĂRILE DE ZI
prin biroul de internări
1. Bilet de trimitere
 de la medicul specialist din Ambulatoriul de Specialitate
 de la medicul de familie
2. B.I. sau C.I.;
3. Dovada calității de asigurat
 Angajați:
- Cardul de sănătate și Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă
numărul de zile Concediu medical pe ultimele 12 luni
 Pensionari:
- Cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie) + Card de
sănătate
 Șomeri:
- Adeverința de șomaj sau xerocopie după carnetul de șomaj + Card de
sănătate asigurat
 Persoane fără venit:
- Adeverința eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate, privind plata
asigurării medicale sau dovada de coasigurat sau Cardul de sănătate
4. Investigații de laborator recente (analize sânge, radiografii, echo etc)
5. Scrisori medicale de la medici de specialitati clinice și/sau bilete de iesire din
spital.
6. Medicația personală specifică pentru afecțiunile incluse in programele naționale
de sanatate (oncologie , diabet , insuficienta renala )

INTERNĂRILE DE ZI NU POT FI URGENȚĂ !
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INFORMAȚII PRIVIND EXTERNAREA
Externarea poate fi:



Programată
Pe propria răspundere
Pentru externarea programată, medicul curant comunică pacientului și apartinatorilor o
data estimata a externarii incă de la internare . În funcție de evoluția pacientului internat, aceasta
poate fi:




cu respectarea numărului de zile recomandat pentru afecțiunea cu care a fost internat;
decalat, în caz de complicații sau de necesitatea prelungirii supravegherii.
Odată stabilită data externării, ea va fi comunicată din nou pacientului și aparținătorilor cu o
zi înainte (cu cel puțin 12 ore înainte de ieșirea din spital).
Pentru pacienții cu deficit de comunicare/pacienți fără discernământ etc., va fi anunțată
familia sau aparținătorii cu 48 de ore înaintea termenului de externare folosind numărul de telefon
declarat la internare pentru persoana de contact.

Externările se realizează zilnic între orele 1130 - 1500, pe baza cardului de sănătate, cu
excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale.

În cazul externării la cererea pacientului pe propria răspundere, pacientul sau
aparținătorul solicită în scris externarea , iar personalul medical va consemna în FOCG modul
externării.

