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CONDITII DE INTERNARE
În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă cu o durată peste 24 ore;
b)spitalizare de zi cu o durată de maximum 12 ore.
Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi
îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) naştere;
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile in care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care
au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare;
d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110 , art. 124 si act. 125 din Codul penal şi în
cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care
necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru
care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi
tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare
în cadrul penitenciarelor,.spital;
e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau
spitalizare de zi.
4. Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de
spitalizare continuă sunt:
a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient;
b) predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului;
c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice;

de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de
sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică,
medicii de medicina muncii.
12. Nu se solicită bilet de internare în următoarele situaţii:

•
•
•
•

•

•
•
•

naştere,
urgenţe medico-chirurgicale
boli cu potenţial endemo-epidemic, care necesită izolare şi tratament,
bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 si art. 125 din Codul penal şi în
cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale,
care necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de
libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un
penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni
necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor spital
cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori
medicale acordată de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate,
transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire
transferul interspitalicesc
pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European!
Confederaţiei Elveţiene beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi
acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale
Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European! Confederaţiei Elveţiene, respectiv
de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale
de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului
Economic European! Confederaţiei Elveţiene, precum şi serviciile medicale spitaliceşti
pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau
protocoale intern~ţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi
beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.

Documente
ce dovedesc calitatea de asigurat
pentru copii pana la 18 ani certificat de nastere sau adeverinta de elev
persoane peste 18 ani: CARDUL DE SANATATE si dupa caz:
Salariat - Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de
asigurari de sanatate.

Studentii daca nu realizeaza venituri din munca - Act de identitate si adeverinta de
student sau legitimatia de student vizata la zi.
Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a
copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor
social - Act de identitate, act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului,
declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane
si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza
venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.
Somer - Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de - AJOFM.
Beneficiar de ajutor social - Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din
care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii llf. 416/2001.
Persoane cu handicap - Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de
handicap, vizat periodic, si a documentului eliberat de de unitatile fiscale din care sa
rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.
Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini
si apatrizii care se afla temporat in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean
roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporat in tara) - Act de identitate si
dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata
ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
Beneficiari legi speciale (Decretul Lege llf. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al
revolutiei, etc.) - Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de
institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile
fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat
cele din pensii.
Detinutii politici - Certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii
118/1990.
Eroii Revolutiei din decembrie 1989 - Certificatul de erou al Revolutiei.
Veterani de razboi - Legitimatia de veteran.
llf.

Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza
minim brut pe tar.a - Act de identitate si adeverinta medicala si a documentului eliberat
de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau
pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut
pe tara.
Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara
- Act de identitate si certificatului de nastere a copilului si a documentului eliberat de
unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe
baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe
tara.
Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de
Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza

Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de
munca - Act de identitate si adeverinta emisa de angajator.
Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de
persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii - Act de
identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutiile din subordinea Ministerului
Administratiei si Internelor.
Cetatenii straini si apatrizii- care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de
sedere temporara sau au domiciliul in Romania - Act de identitate (pasapoarte) si
document eliberat de casa de asigurari de sanatate.
Nu uitati!
Chiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si
beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de
asigurat.
Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de
domiciliu sau de sedere in Romania.

