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Condiții de internare
Internarea pacienților în spitalul MedLife - PDR se efectuează doar în urma unui consult de specialitate al unui medic din 
cadrul spitalului, corespunzător nivelului de competență a spitalului.
Este exclusă internarea pacienților cu boli infecto-contagioase, boli psihice acutizate, precum și a urgențelor care depășesc 
gradul de competență și dotare a spitalului.

Actele necesare internării sunt următoarele:
• Certificatul de naștere sau cartea de identitate a pacientului;
• Cartea de identitate sau buletinul unuia dintre părinți pentru pacienții copii;
• Adeverință de salariat;
• Dovada de asigurat pentru a beneficia de decontul de la Casa de Asigurări, iar în acest caz este necesar și Bilet de trimitere 
de la Medicul de familie
• Cardul Național de Sănătate.

În momentul internării, pacientul semnează Regulamentul Spitalului și Consimțământul informat în vederea tratamentului/
intervenției.

În afara documentelor prezentate mai sus, vă rugăm să aveți asupra dvs. toate documenetele solicitate de medicul curant 
(de ex. rezultatele investigațiilor medicale efectuate, alte documente).

Condiții de externare
Externarea pacientului se va face de către medicul curant sau de către medicul de gardă cu acordul prealabil al medicului 
curant; externarea pacientului va fi comunicată aparținătorilor acestuia cu cel puțin 12 ore înainte. Externarea la cerere este 
posibilă doar pe semnătura pacientului. Externările se efectuează între orele 10:00-18:00 de luni până vineri și sâmbăta 
între orele 10:00–13:00.

Documentele medicale pe care le va primi pacientul la externare sunt următoarele:
• Bilet de externare (epicriza, evoluția pe timpul spitalizării, rezultatul investigațiilor și recomandările de urmat după 
externare);
• Rețeta – dacă este cazul;
• Certificat medical – dacă este cazul;
• Adeverință medicală – dacă este cazul.

Program vizite pacienți
Accesul în spital al vizitatorilor (aparținători ai pacienților internați) în secțiile medicale/ chirurgicale este permis în intervalul 
orar 15:00-17:30 de luni până duminică: 
• durata vizitei nu va depăși 15 minute;
• este permis accesul a cel mult 2 vizitatori/ pacient;
• este obligatoriu accesul în spital cu echipament de protecție adecvat (halat, papuci de unică utilizare +/- mască facială) și 
ecuson de identificare („VIZITATOR”);
• accesul în secția de Terapie intensivă și în Blocul operator nu este permis vizitatorilor!

Serviciul de spitalizare cuprinde:
asistență medicală specializată 24h/24h, investigații medicale/ tratamente/ intervenția chirurgicală, spitalizarea în rezerve 
de 2 paturi sau single, 3 mese/ zi conform programului de nutritive personalizat de către medicul nutriționist, acces TV, 
internet Wi-Fi, telefonie, consumabile igienă personală.


