
 

Conditii de Internare in Spitalul de Oftalmologie INFOSAN 

 

Pentru internarea pacienților în cadrul spitalului, acestia au nevoie de bilet de trimitere de la medicul de 

familie sau medicul specialist si card de sanatate (doar pentru interventiile decontate de CNAS), CI, 

documente medicale care sa ateste bolile de care sufera (documente medicale istoric pacient, rezultatele 

analizelor medicale solicitate de spital) si programare prealabila. In cazul minorului, acesta se prezinta la 

spital impreuna cu reprezentantul legal insotit de certificatul de nastere al minorului, buletinul parintelui 

si adeverinta de salariat (la nevoie) in cazul in care se solicita concediu medical. Ulterior programarii, 

pacientul se prezinta la data stabilita de comun acord pentru internare impreuna cu reprezentantul legal 

la biroul de internari/receptie. Ulterior vine asistenta si il preia de la biroul de receptie. 

 

Conditii de Externare in Spitalul de Oftalmologie INFOSAN 

 

Externarea pacientului se face în următoarele condiții: 

 • La terminarea tratamentului sau la terminarea interventiei chirurgicale 

• La cererea pacientului – pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost informat de 

consecințele posibile asupra stării lui de sănătate, având obligația să completeaze și să semneaze 

formularul de externare la cerere; 

• La transferul pacientului în alte spitale (in cazul depasirii limitei de competenta a spitalului) – decizia 

transferului pacientului în alt spital aparține medicului curant; 

• La decesul pacientului; 

• La părăsirea spitalului fără aziv medical (fuga din spital); 

• Disciplinar, conform procedurii interne. 

 

Inainte de externare, se pregatesc urmatoarele documente: bilet de externare, scrisoarea 

medicală/raport medical, originalul tuturor investigatiilor clinice si paraclinice, concediu medical (daca 

este cazul) si se predau pacientului sau reprezentantului legal, dupa caz. Medicul stabilește diagnosticele 

de externare, precizează starea la externare a pacientului (ex. vindecat, ameliorat, staționar), stabileste 

gradul de dificultate al interventiei efectuate si încheie foaia pacientului externat. Medicul curant 

stabileste impreuna cu medicul anestezist momentul externarii. 


