Programare internare
Data:
Ora: 15:00

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 15:00, 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBLIGATORIU – Cardul Naţional de Asigurări de Sănătate
Bilet de trimitere de la medicul de familie/specialist (valabilitate 30 zile de la data emiterii)
Buletin de identitate sau carte de identitate
Pentru:
Angajaţi: adeverinţă de la locul de muncă (valabilitate 3 luni de la emitere) în care să fie menţionate
zilele de concediu medical din ultimele 12 luni (certificatul de concediu medical se eliberează la
externare). In caz contrar, certificatul medical nu se eliberează
Pensionari: cel mai recent cupon de pensie
Pensionari pe caz de boală: cel mai recent cupon de pensie şi copie după decizia de pensionare
Elevi şi studenţi: adeverinţă de la unitatea de învăţământ şi copie după carnetul de elev/student
vizat pe anul în curs
Asiguraţi individuali: cea mai recentă chitanţă a plăţii directe sau adeverinţă de la Casa Judeţeană
de Asigurări de Sănătate din judeţul de resedinţă
Şomeri din alte judeţe decât judeţul Braşov: adeverinţă de la Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate din judeţul de reşedinţă

➢ Analizele de laborator sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HEMOLEUCOGRAMĂ
UREE, CREATININĂ
AST, ALT, LDH
BILIRUBINĂ TOTALĂ, DIRECTĂ, INDIRECTĂ
COAGULOGRAMĂ COMPLETĂ
FIBRINOGEN
PROTEINĂ C REACTIVĂ
T.S. (timp de sângerare)
T.C. (timp de coagulare)
GLICEMIE, VSH
SUMAR DE URINĂ
UROCULTURĂ*
EXUDAT FARINGIAN*
EXUDAT NAZAL*

*Analizele vor fi efectuate, de preferinţă, cu cel puţin 15 zile înainte de data internării şi vor fi prezntate
medicului de familie/medicului curant pentru eventuale indicaţii terapeutice. Acestea sunt valabile 30 zile.
ORTOPEDIE

CARDIOLOGIE

Telefon: +40 268 445584
Fax: +40 268 402909
E-mail: ortopedie@clinicco.ro

Telefon: +40 268 401203
Fax: +40 268 401206
E-mail: cardiologie@clinicco.ro

www.clinicco.ro

Str. Școlii nr. 8, 500059 - Brașov, România

➢ Investigaţii medicale:
•
•
•

Rezultatele consultului cardiologic (EKG, medicaţie)
Radiografii, investigaţii RMN sau CT (dacă deja le aveţi sau dacă vă sunt soliciate)
Documente medicale pe care le detineţi (consulturi de specialitate pentru bolile de care
suferiţi altele dacât afecţiunea ortopedică, bilete de externare, scrisori medicale, ecografii,
tomografii sau alte investigaţii)

IMPORTANT! După obţinere, rezultatul analizelor
ortopedie@clinicco.ro sau pe fax la numărul 0268402909!

trebuie

trimis

la

adresa

ATENŢIE!
In ultimele două săptămâni înainte de operaţie:
• E posibil să fie nevoie să opriţi tratamentele care inhibă coagularea sângelui: Aspirină
500mg, Ibuprofen şi alte antiinflamatorii ce duc la modificarea coagulării sângelui,
Naproxen, Sintrom, Plavix, Clopidogrel, Trombex, Eliquis, Pradaxa etc.
• Vă rugăm să ne anunţaţi de tratamentul dvs. cronic (la consultaţie sau telefonic)
pentru a lua o buna atitudine terapeutică în vederea reducerii riscurilor
intraoperatorii şi postoperatorii.
• Daca suferiţi de afecţiuni cronice, medicul anestezist vă solicită următoarele investigaţii
suplimentare:
- consult gastro-enterologic şi ecografie abdominală, în cazul afecţiunilor digestive şi ale
ficatului;
- consult cardiologic cu ecografie cardiacă (daca aveţi vârsta peste 70 ani), în cazul
afecţiunilor inimii (Angină pectorală, Hipertensiune arterială, Aritmii cardiace, Insuficienţă
cardiacă, Insuficienţă venoasă periferică, Tromboflebită în antecedente etc);
- consult nefrologic în cazul afecţiunilor de rinichi (Infecţii urinare, Insuficienţă renală
cronică etc);
- consult neurologic în caz de Accidente vasculare cerebrale, Boală Parkinson etc;
- consult diabetolgic/nutriţionist în caz de Diabet zaharat, Gută;
- consult reumatologic în caz de Reumatism ori alte boli autoimune;
- consult hematologic în caz de afecţiuni hematologice;
- consult pneumofiziologic în caz de boli respiratorii severe (Astm bronşic, Bronşite
•

cronice severe etc);
întrebaţi-vă doctorul/medicul curant/medicul care vă supraveghează, ce medicamente veţi
continua să luaţi chiar şi în ziua operaţiei

SFATURI PENTRU PACIENŢI
La internare aveţi nevoie de:
• obiecte pentru igienă personală (prosop, papuci care să nu alunece, periuţă de dinţi etc.),
2-3 pijamale şi o cană
• medicamentele pe care le luaţi pentru bolile cronice de care suferiţi
• scrisori medicale/bilete de externare din alte servicii în cazul în care aţi mai avut internări
La internare NU aveţi voie cu produse alimentare (inclusiv fructe). Serviciul externalizat de catering
pune la dispoziţia dumneavoastră un meniu variat şi totodată personalizat pentru pacienţii suferinzi de
diabet.
RECOMANDĂM:
•
•

să nu aveţi bijuterii
unghiile de la mâini/picioare să nu fie acoperite cu lac/ojă

