Internare și externare
INTERNAREA - formalitatile de internare se efectueaza la Recepție.
Se face în urma unei programari efectuate de catre medicul curant sau de catre pacient la receptie;
La intrarea in Centru se va efectua triajul epidemiologic al pacientilor.
Toti pacientii vor completa chestionarul de triaj si vor respecta indicatoarele privind distantarea sociala si circuitul in spital.
*Teste PCR Covid sunt acceptate în maxim 72 de ore de la recoltare, efectuate la un laborator acreditat

Documente necesare pentru internare
1. Carte de identitate;
2. Bilet de trimitere de la medic;
3. Rezultatul analizelor si examenelor paraclinice efectuate;
4. Test PCR-Covid (maxim 72h) pentru internarea cu bilet de trimitere
5. Pentru concediile medicale eliberate la externare, pacientul trebuie sa prezinte adeverinta de la locul de munca, in care
sa fie mentionate numarul zilelor de concediu medical efectuate in ultimele 12 luni.
6. Daca sunteti posesorul unei asigurari private de sanatate si doriti ca serviciile sa fie acoperite de asigurarea privata,
informati receptia despre acest lucru. Pentru decontarea serviciilor medicale este nevoie de autorizarea lor de catre
firma de asigurari.
7. Personele asigurate CAS vor prezenta cardul de sanatate la internare
Pacientii neasigurati cat si cei asigurati care nu semneaza cu cardul de sanatate la externare vor suporta contravaloarea
prestatiilor.

EXTERNAREA
Externarea pacientului se face in ziua stabilita de comun acord cu medicul curant, intre orele 10.00 si 14.00. Pacientul
primeste la externare:
1. Bilet de iesire din spital;
2. Scrisoare medicala;
3. Decont cheltuieli (conform Ordin M.S. 1100/14.10.2005);
4. Reteta medicala (daca este cazul);
5. Recomandari privind controlul medical, dieta si efort

Plata serviciilor medicale
Serviciul de receptie are program 07:00-21:00, iar plata se face cash sau prin POS. Plata serviciilor medicale se face pana
in ziua externarii la receptie pe baza documentului eliberat (nota de plata) de asistenta din sector. Pentru achitarea
serviciilor prin ordin de plata, menționați la internare.

