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Criterii de internare spitalizare de zi  
în cadrul clinicii Laurus Medical 

 

Internarea în spitalizarea de zi este alcătuită din una sau mai multe intrări de scurtă 
durată (câteva ore). Intrarea este folosită cu sensul de acces în spitalizare de zi pentru a 
beneficia de diverse servicii medicale. Aceasta se poate repeta de mai multe ori în interval 
de câteva zile sau poate avea cadențe periodice și, în principiu, este programabilă. 
 
Intrarea poate fi făcută de orice structură funcțională cu paturi, cu profil medical sau 
chirurgical sau în structurile specializate de tip „spitalizare de zi”. 
 
Internarea este exclusiv diurnă și programul de internare în spitalizare de zi acoperă 
maxim12 ore/zi în intervalul 8:00 - 20:00. 
 

Criterii generale de internare  
 

1. Serviciile necesare pentru diagnosticarea/tratarea/monitorizarea pacientului: 
-  au caracter plurispecializat;  
-  și/sau au caracter multidisciplinar;  
-  și/sau sunt invazive; 

 -  și/sau posibilele reacții corelate cu acestea pe timpul efectuării lor sau corelate cu 
starea de sănătate a pacientului impun supraveghere medicală care nu poate fi 
efectuată în ambulatoriu;  

      -  și/sau au posibil risc de urgență;  
      -  nu pot fi realizate în regim ambulatoriu din cauza lipsei resurselor umane și/sau     
         tehnice; 

-  necesită o perioadă de observație medicală și supraveghere din partea personalului  
   medical de câteva ore.  

 
2. Prestații pentru care este necesară folosirea unor medicamente a caror administrare  

  necesită timpi diferiți, modalități de administrare și controale de durată specifică:  
 

    - Prestații acordate pacienților cu afecțiuni oncologice (radioterapie, chimioterapie cu  
      numărul de ore cumulate de chimioterapie/intrare sub 6 ore); 
    - Prestații acordate pacienților cu afecțiune renală cronică în faza dializă; 
    - Prestații de terapie complexă și reabilitare acordate pacienților cu afecțiuni  
      psihiatrice;  
    - Prestații pentru bolnavi HIV/SIDA, administrare tratament și profilaxia rabiei. 

 
 

Criterii speciale pentru servicii de chirurgie 
 

Permite efectuarea intervențiilor chirurgicale și a procedurilor diagnostice și/sau terapeutice 
invazive/semi-invazive programate în regim de internare de maxim 12 de ore și care 
necesită obligatoriu servicii de suport (ex. de tip anestezie regională sau generală).  
 

Factorii de selecție a pacienților supuși serviciilor chirurgicale de o zi:  
 

-  stare generală bună, status funcțional satisfăcător; 
-  nu prezintă co-morbidități cronice necontrolate;  
- evaluarea cuprinzătoare a factorilor de risc (teren, tratamente concomitente, 

autonomie funcțională, etc); 
-  riscuri legate de transportul pacienților la domiciliu post-intervenție. 


