ACTE

NECESARE

PENTRU

INTERNARE

1. Grilă de evaluare medico - socială aprobată prin ordinul Ministerului Sănătății nr.
491/2003 și MMSSF nr.180 / 2003 întocmită de asistentul social SPAS al primăriei de
domiciliu și de medical de familie;
2. Planul de intervenție întocmit de asistentul social SPAS al primăriei de domiciliu;
3. Copie xerox după acte de stare civilă ( B.I. / C.I. , certificat de naștere, certificat de
căsătorie și certificat de deces dacă este cazul ) – xerocopie B.I / C.I. a tuturor rudelor de
gradul I, indiferent de domiciliul acestora ;
4. Copie xerox după actul de proprietate sau închiriere a locuinței, sau adeverință emisa de
primăria de domiciliu în acest sens. În adeverință se va specifica situația imobiliară ;
5. Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent: decizie de pensionare,
cupon de pensie, ajutoare sociale / speciale ;
6. Declarație de preluare și îngrijire a beneficiarului de către aparținător sau reprezentant
legal la externarea din Unitatea de Asistență Medico – Socială Săliște.
7. Documente medicale: (bilete de ieșire din spital cu schema de tratament zilnic)
Analize medicale: TBC, VDRL, anticorpi pentru hepatita B și C și test COVID metoda
RT - PCR;
8. Copii de pe hotărâri judecătorești, prin care s-au stabilit obligații de întreținere în
favoarea sau în obligația petentului – dacă este cazul.
9. Doua dosare cu șina.
FARĂ ACESTE ACTE NU VOM PUTEA PRELUA DOSARUL PETENTULUI
PENTRU INTERNARE.

ACTE

NECESARE

PENTRU

INTERNARE

10. Grilă de evaluare medico - socială aprobată prin ordinul Ministerului Sănătății nr.
491/2003 și MMSSF nr.180 / 2003 întocmită de asistentul social SPAS al primăriei de
domiciliu și de medical de familie;
11. Planul de intervenție întocmit de asistentul social SPAS al primăriei de domiciliu;
12. Copie xerox după acte de stare civilă ( B.I. / C.I. , certificat de naștere, certificat de
căsătorie și certificat de deces dacă este cazul ) – xerocopie B.I / C.I. a tuturor rudelor de
gradul I, indiferent de domiciliul acestora ;
13. Copie xerox după actul de proprietate sau închiriere a locuinței, sau adeverință emisa de
primăria de domiciliu în acest sens. În adeverință se va specifica situația imobiliară ;
14. Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent: decizie de pensionare,
cupon de pensie, ajutoare sociale / speciale ;
15. Declarație de preluare și îngrijire a beneficiarului de către aparținător sau reprezentant
legal la externarea din Unitatea de Asistență Medico – Socială Săliște.
16. Documente medicale: (bilete de ieșire din spital cu schema de tratament zilnic)
Analize medicale: TBC, VDRL, anticorpi pentru hepatita B și C și test COVID metoda
RT - PCR; ;
17. Copii de pe hotărâri judecătorești, prin care s-au stabilit obligații de întreținere în
favoarea sau în obligația petentului – dacă este cazul.
18. Doua dosare cu șina.
FARĂ ACESTE ACTE NU VOM PUTEA PRELUA DOSARUL PETENTULUI
PENTRU INTERNARE.

