Spitalul Clinic Militar de Urgenţă
„dr. Iacob Czihac” Iaşi
ACTE NECESARE LA INTERNARE
1. Actul de identitate
2. Biletul de trimitere / internare de la medicul de familie / medicul specialist din ambulator
3. CARDUL DE SĂNĂTATE - pentru urgenţele medico-chirurgicale nu este obligatoriu la internare, însă
cardul este obligatoriu la externare (NEPREZENTAREA CARDULUI DE SĂNĂTATE LA
EXTERNARE OBLIGĂ PACIENTUL SĂ PLĂTEASCĂ LA CASIERIA SPITALULUI
CONTRAVALOAREA SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE)
4. Dovada calităţii de asigurat:
- Documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calității de asigurat în SIUI;
- Adeverința de asigurat, cu valabilitate de 3 luni, pentru asigurații care refuză în mod expres, din
motive religioase sau de conştiință, primirea cardului național, eliberată prin grija casei de
asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul;
- Adeverința de asigurat, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris
asiguratul, numai în situația în care cardul național de asigurări de sănătate nu a fost emis,
respectiv până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de
la data emiterii;
- Adeverința de înlocuire a cardului național, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la
care este înscris asiguratul, pentru situațiile în care se solicită emiterea cardului duplicat
Salariaţi:
- Adeverinţă de salariat (în care să fie specificat numărul de zile de concediu medical din ultimele
12 luni);
Pensionari:
- Copie după ultimul talon de pensie;
Elevi/studenţi:
- Adeverinţă de studii pentru persoanele între 18-25 ani, care urmează cursurile unei
şcoli/universităţi
Persoane fizice autorizate:
- Dovada achitării contribuţiei la asigurările sociale de sănătate la zi (valabilitate 3 luni)
Persoane cu dizabilităţi:
- Copie după certificatul de persoană cu handicap sau cupon handicap (valabilitate 1 an)
Persoane fără venit:
- Adeverinţă de la circa financiară sau de la primărie că nu au avut nici un venit (valabilitate 3 luni)
- Dovada achitării contribuţiei la asigurările sociale de sănătate la zi (are valabilitate 3 luni).
Persoane beneficiare de indemnizaţia de şomaj
- Copie după ultimul talon de şomaj sau după adeverinţa eliberată de instituţiile care administrează
bugetul asigurărilor pentru şomaj (valabilitate 6 luni)
5. Documente medicale anterioare relevante (bilete de externare din spital, scrisori medicale, rezultate ale
investigaţiilor etc.).
Conform Contractul Cadru, privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate, bolnavii care nu dovedesc calitatea de asigurat printr-unul din actele menţionate mai
sus şi nu reprezintă urgenţă medico-chirurgicală, NU VOR FI INTERNAŢI.

