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Condiţii de internare la
Spitalul Clinic SANADOR
Internarea planificată a pacienţilor (cu programare):
Se efectuează la Biroul de internări după următorul program: Luni–Vineri (06.00–20.00); Sâmbătă și Duminică
(07.00–17.00); Sărbători legale (08.00–14.00). Pacientul se prezintă la recepţia Spitalului, în vederea internării, la
ora comunicată în prealabil de personalul Biroului de internări. Programările se pot face la Call Center: 0219699.

Internarea pacientului neprogramat/internarea în urgenţă:
Se efectuează prin recepţia Compartimentului Primiri Urgenţe (CPU), accesibilă 24/24H.

Internarea pacienţilor minori:
Internarea minorilor (însoţiţi de reprezentaţi legali) se efectuează prin recepţia Compartimentului Primiri Urgenţe
(CPU) Pediatrie, de luni până duminică, 24/24H.
 În cazul pacienţilor cu nevoi speciale, personalul CPU informează personalul secţiei cu privire la sosirea acestora. Ulterior, transportul în secţia de internare se va efectua de către personalul CPU/secţie, conform nevoilor
identificate.
 Pentru persoanele nevăzătoare există semnalizare adecvată (pe podea, covoare cu sistem de orientare tactil),
care permite acestora orientarea cu ușurinţă în spaţiul Recepţie/Birou internări.

Documente necesare în vederea internării unui pacient (programat sau neprogramat):
 Biletul de trimitere/bilet de trimitere tipizat CAS de la medicul de familie/medicul specialist în contract cu CAS
(pentru pacienţii programaţi).
 Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate/adeverinţa de asigurat (cu valabilitate 3 luni de la data emiterii
pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conștiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei
cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul).
 Adeverinţa de salariat (privind numărul de zile de concediu medical acordate în ultimul an calendaristic).
 Cartea de identitate/certificate de naștere minori/pașaport/card European + împuternicire.
 Talonul de pensie.
 Dosarul medical cu rezultatele analizelor efectuate în vederea internării, recomandate de medicul curant sau/și
de către medicul de familie.
 Pentru pacientele însărcinate, contractul de naștere, semnat în prealabil (dacă nu este semnat, se va semna la
momentul internării).
Ne dorim ca pacienţii noștri să se simtă cât mai confortabil în perioada de spitalizare.

