CONDIŢII DE INTERNARE
1. Bilet de trimitere
2. Adeverintă de asigurat(adeverintă de la locul de muncă, cupon de pensie, chitanţa de
achitare a contribţiei de asigură)
3. Buletin de identitate /Carte de identiate
4. Alte acte medicale
5. Card de sanatate

TARIFELE INVESTIGATI PARACLINICE LABORATOR
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Denumirea analizei de laborator

Tarif

Hemoleucograma completa
VSH
INR
Proteine totale serice
Acid uric seric
Bilirubina totala
Bilirubina directa
Glicemie
Colesterol seric total
Trigliceride serice
TGP
TGO
Creatinkinaza CK
Potasiu seric
Calciu seric total
Magneziemie
Examen complet de urina
Antigen Helicobacter Pylori

14
3
15
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7,5
6,5
6,5
10
11
7,5
6
10
40

TARIFELE INVESTIGATI PARACLINICE RADIOLOGIE
Nr.
Crt.
1
2

Denumire examinare radiologica
Ex. Radiologic cranian standard
Ex. Radiologic cranian in prptectie sinusuri anterioare ale
fetei

Tarif
18
30

3

Ex. Radiologic parti schelet in 2 planuri

35

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Radiografie de membre: brat, cot, antebrat, pumn, mana,
sold, coapsa, genunghi, gamba, glezna, picior, calcaneu
Examen radiologic articulatii sacro-iliace
Examen radiologic centura scapulara
Examen radiologic coloana vertebrala/segment
Ex. Radiologic torace ansamblu
Ex. Radiologic torace osos in mai multe planuri
Ex. Radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ
Ex. Radiologic tract digestiv superior
Rx pulmonar

35
35
23
35
32
32
32
56
32

CATEGORII SCUTITE DE PLATA FONDULUI DE SANATATE
1. Copii si tinerii pana la vârsta de 26 de ani , daca sunt elevi,studenţi sau nu realizează
venituri din munca;
2. Persoanele cu handicap care nu realizează venituri din munca sau se află in grija familiei;
3. soţul,soţia,părinţii si bunicii,fără venituri proprii, aflaţi in intreţinerea unei persoane
asigurate;
4. Persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prein Decretul-lege nr.118/1990 privind
instaurarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurata cu incepere de la 6 martie 1945,precum si celor deportate in strainatate si
constituite prizonieri,prin legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi precum si unele
drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi,precum si persoanele prevazute la art.2 din
Legea 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmaşilor
acestora, raniţilor,precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
,daca nu realizaeza alte venituri decat cele provenite din drepturile bănesti acordate de
lege.
CATEGORII DE PERSOANE PENTRU CARE ASIGURĂRIILE DE SĂNĂTATE SUNT
SUPORTATE DE CĂTRE BUGETUL DE STAT
1. Persoanele care satisfac serviciul militar in termen;
2. Persoanele care se afla in concediu medical,in concediu pentru sarcina si lehuzie sau in
concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in vârsta de pâna la 6 ani;
3. Persoanele care executa o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv;
4. Persoanele care fac parte dintr-o familie care beneficiaza de ajutor social,potrivit Legii
nr.67/1995 privind ajutorul social.

DREPTURILE ASIGURATILOR
1. Să aleaga furnizorul de servicii medicale , precum si casa de asiguraria de sănătate la care
se asigură, in conditiile legi si ale contractului-cadru;
2. Să fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicită, daca indeplinesc toate
conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport dacă optiunea este penrtu un
medic din altă localitate;
3. Să isi scimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data
inscrierii pe listele acestuia;
4. Să beneficieze de servicii medicale ,medicamente ,materiale sanitare si dispozitive
medicale in mod nediscriminatoriu in conditiile legii;
5. Să efectueze controale profilactice,in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
6. Să beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie
contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
7. Să beneficieze de servicii de asistentă medicala preventiva si de promovare a sanatatii ,
inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
8. Să beneficieze de servicii medicale de urgenta;
9. Să beneficieze de unele servicii de asistentă stomatologica;
10. Să beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
11. Să beneficieze de dispozitive medicale;
12. Să beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
13. Să li se garanteze confidentialitatea privind datele , in special in ceea ce priveste
diagnosticul si tratamentul;
14. Să aiba dreptul la informaţie in cazul tratamentelor medicale;
15. Să beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate in condiţiile
legii.

OBLIGAŢIILE ASIGURAŢILOR

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Să se inscrie pe lista unui medic de familie;
Să anunţe medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
Să se prezinte la controalele profilactie si periodice stabilite prin contractul-cadru;
Să anunţe in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurări de sănătate asupra
modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o
anumita categorie de asiguraţi;
Să respecte cu strictete tratamentul si indicaţiile tratamentul şi indicaţiile medicului;
Să aiba o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
Să achite contributia datorata fondului şi suma reprezantand coplată,in condiţiile stabilite
prin contractul-cadru;
Să prezinte furnizorului de servicii medicale documentele justificative care atestă
calitatea de asigurat.

SUGESTII SI RECLAMAŢII
Sugestiile si reclamţiile se pot depune:




La sediul unitaţii( registrul de sugestii si reclamaţii se află in sala de tratament)
Prin fax la nr.0265-570933
Prin e-mail : csssovata@yahoo.com

