Programare internare
Data:
Ora: 14:00

CONDIŢII/CRITERII INTERNARE
Internarea în serviciul nostru, în vederea efectuării intervenţiilor chirurgicale se face
conform unei programări prestabilite. Pentru internare, trebuie să vă prezentaţi la recepţia
Clinicco la ora 14:00, în data convenită, intervenţia chirurgicală urmând să aibă loc a doua zi.
În vederea internării este necesară pregătirea unui dosar care va cuprinde: un set de
documente, analize de laborator şi investigaţii medicale.
 Setul de documente va fi compus din:
o OBLIGATORIU – Cardul Naţional de Asigurări de Sănătate
o Bilet de internare de la medicul de familie/specialist
o Pentru:
 angajaţi: adeverinţă de la locul de muncă în care să fie trecute şi zilele de concediu
medical din ultimele 12 luni
 pensionari: ultimul cupon de pensie
 pensionarii pe caz de boală: ultimul cupon de pensie şi copie după decizia de
pensionare
 elevi şi studenţi: adeverinţă de la unitatea de învăţământ şi copie după carnetul de
elev sau student
 asiguraţi individuali: ultima chitanţă a plăţii directe sau adeverinţă de la Casa
Judeţeană de Asigurări de Sănătate din care să reiasă calitatea de asigurat
o şomerii din alte judeţe decât judeţul Braşov: adeverinţă de la Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate din judeţul de reşedinţă
o Buletin de identitate sau carte de identitate
o CD cu RMN
o Documente medicale pe care le deţineţi (consulturi de specialitate pentru bolile de care
suferiţi altele decât afecţiunea ortopedică, bilete de externare, scrisori medicale,
ecografii, tomografii sau alte investigaţii)
 Analizele de laborator sunt următoarele:


Clostridium difficile (din materii fecale)







Hemoleucogramă
VSH
Coagulogramă
Glicemie
Fibrinogen
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ATENŢIE !

În ultimele două săptămâni înainte de operaţie:




e posibil să trebuiască să opriţi tratamentele care inhibă coagularea sângelui; acestea
includ aspirină, ibuprofen, naproxen etc,
întrebaţi-vă doctorul ce medicamente veţi continua să luaţi chiar şi în ziua operaţiei
dacă aveţi diabet, boli de inimă sau alte afecţiuni, chirurgul vă poate cere sa consultaţi
medicul care vă tratează pentru aceste boli

SFATURI PENTRU PACIENŢI:
La internare aveţi nevoie de:
- obiecte pentru igiena personală (prosop, papuci care sa nu alunece, periuţă de dinţi etc.), 2-3
pijamale şi o cană.
- medicamentele pe care le luaţi pentru bolile cronice de care suferiţi
La internare nu aveţi voie cu:
- produse alimentare (inclusiv fructe).
RECOMANDĂM:
- sa nu aveţi bijuterii
- unghiile de la mâini să nu fie acoperite cu lac/oja/gel

