CENTRUL MEDICAL GALAXY MED
ÎNGRIJIRI PALIATIVE

CRITERII ȘI CONDIȚII DE INTERNARE ÎN CENTRUL MEDICAL GALAXY MED
Centrul Medical Galaxy Med este un spital privat de cronici și nu unul de urgență.
Internarea pacienților se face fără discriminări legate de rasă, sex, vârstă, apartenență etnică,
condiții sociale, etc.
Internarea se face conform structurii spitalului și capacității de asigurare a celor mai bune servicii
medicale specifice pentru afecțiunea pacientului.
În cazul în care nu sunt disponibile aceste servicii se recomandă pacientului unitatea sanitară
potrivită pentru tratarea afecțiunii sale.
Internările în spital se fac în ordinea solicitărilor și ținând cont de gravitatea afecțiunii.
Dupa ocuparea paturilor se întocmesc liste de așteptare. Aceste liste nu sunt publice pentru a se
respecta art. 21, cap. 4. din Legea 46/2003 - Legea drepturilor pacienților.
CRITERIILE DE PRIORITATE PENTRU LISTELE DE AȘTEPTARE:
-

Ordinea progrămarilor;
Gravitatea afecțiunii;
Acutizarea/decompensarea unei afecțiuni cronice.

MODALITĂȚI DE INTERNARE:
PACIENȚI ASIGURAȚI - pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie/medicul
specialist din ambulatoriu conform contractului cu CAS pe anul în curs.
PACIENȚI NEASIGURAȚI – vor prezenta la internare recomandarea de la un cabinet medical
de specialitate precum si aceleasi documente ca si pacientul asigurat (exceptând dovada calității
de asigurat).
ACTE NECESARE LA INTERNARE:
În regim cu CAS se prezintă la biroul de internări cu :
- Actul de identitate CI/BI, pașaport sau certificat de naștere;
- Biletul de trimitere / bilet de internare eliberat de medicul de familie / medicul specialist
din ambulatoriu în termen de valabilitate și completat conform dispozițiilor legale;
- Dovada calității de asigurat (talon de pensie/adeverință de asigurat/adeverință de salariatconform modelului existent la anexa 1.1 - Ordin 903/2007/adeverință de coasigurat pentru
persoanele aflate în întreținere);
- Card national de asigurări de sănătate/adeverința în caz de refuz al cardului national.
Datele privind internarea, condițiile de internare, obligațiile pacientului și externarea sunt afișate
în locuri vizibile, accesibile pacientului încă de la prezentarea la spital și pe site-ul spitalului.
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