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COMUNICAT 

În atenția pacienților care se internează la Spitalul Județean de Urgență Bistrița 
 

 

În noul context epidemiologic generat de infecțiile cu Coronavirus în rândul 

populației, pacienții care vin pentru internare la Spitalul Județean de Urgență Bistrița vor 

avea în bagajul de internare următoarele documente/obiecte: 

 

Documente necesare la internarea în spital: 

1. Buletinul sau cartea de identitate 

2. Cardul de sănătate sau Adeverința înlocuitoare de la Casa de Asigurări de Sănătate 

3. Bilet trimitere de la medicul de familie / Bilet de internare de la medicul specialist 

Angajaţi: 
• Adeverința de la locul de muncă cu numărul zilelor de concediu medical din ultimele 12 luni. 
Pensionari: 
• Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau xerocopie).  
Șomeri: 
• Adeverința de șomaj sau xerocopie dupa carnetul de șomaj.  
Elevi sub 18 ani și studenți:  
• Xerocopie după certificatul de naștere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de 
identitate, adeverința de elev/ student.  
 

Obiecte necesare la internarea în spital: 

• Cană şi tacâmuri; 
• Trei perechi de pijamale sau cămăși de noapte; 
• Papuci de casă; 
• Cremă şi aparat de bărbierit; 
• Pieptene / perie de păr; 
• Prosoape, burete şi săpun; 
• Periută şi pastă de dinţi; 
• În cazul nou-născuților, scutece, șervețele și haine; 
• În cazul lăuzelor, obiecte de igienă personală. 
 

! Important de reținut că, pe toată perioada internării, este strict interzis ca  

aparținătorii să aducă pacienților internați alimente sau medicamente.  

! Pacienții cu boli cronice, care au medicamente eliberate pe bază de rețetă de 

la medicul de familie, au obligația de a-și lua cu ei medicamentele, pentru 

continuarea tratamentului pe durata internării. 

! În caz de necesitate, personalul medical va lua legătura cu familia telefonic, 

iar informații despre starea de sănătate pot fi oferite aparținătorilor nominalizați de 

pacient prin intermediul numărului de telefon al Centralei spitalului: 0263214390. 

! Pacienții care nu vor respecta aceste reguli vor fi exernați.  
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