Stimați pacienți și aparținători, Conducerea Spitalului de Pediatrie Ploiești vă informează că:
 în locația din Ploiești, Str. Tudor Vladimirescu nr. 127 funcționează Ambulatoriul
integrat spitalului cu cabinete în specialităţile::


Cabinet alergologie şi imunologie



Cabinet dermatovenerologie



Cabinet oftalmologie



Cabinete pediatrie



Cabinet endocrinologie



Cabinet cardiologie



Cabinet ORL

și
 în locația din Str. Mihai Eminescu nr. 4-6


Cabinet chirurgie şi ortopedie infantilă

Astfel, pentru consultații în ambulatoriul de specialitate, trebuie să dați dovadă de
responsabilitate și să respectați următoarele măsuri:
 Să faceți programare apelând numărul de telefon 0PEDIATRIE (0733428743)
 Să aveți bilet de trimitere de la medicul de familie/specialitate, dacă reușiți să îl
obțineți
 Să aveți certificatul de naștere sau cartea de identitate a pacientului, după caz
 Să aveți răbdare pentru efectuarea triajului epidemiologic
 Să păstrați distanța socială
 Să țineți cont de recomandările personalului medical
 Să nu aveți temperatură mai mare de 37,3°C
 Să purtați mască de protecție astfel încât să acopere nasul și gura pe toată
perioada prezenței dumneavoastră în incinta spitalului
 Să nu insistați pentru a fi primit peste rând
Programul de lucru al fiecărui cabinet îl obțineți telefonic, la momentul programării

Totodată vă informăm că:
Toți copii, cu vârsta până la 18 ani, sunt persoane care beneficiază de asigurare, fără plata
contribuției și au dreptul la asistență medicală gratuită astfel:
În ambulatoriu, cu bilet de trimitere de la medicul de familie și/sau medic de specialitate
atât pentru consultație, cât și /sau investigații medicale și trebuie să prezinte certificatul de
naștere sau cartea de identitate, după caz
În urgență, fără bilet de trimitere, dacă starea de sănătate reprezință urgență medicochirurgicalăși situații în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial, cu
certificatul de naștere sau cartea de identitate, după caz.
În ambele situații pacientul minor va fi însoțit de părinte ori de reprezentantul legal sau,
în lipsa acestora, de ruda cea mai apropiată. Prin ruda cea mai apropiată a se înțelege rudele
majore care însoțesc pacientul minor, până la al patrulea grad inclusiv, care își va exprima în
scris acordul pacientului informat.
Pentru aparținătorii, care se prezintă la spital pentru obținerea de informații, depunerea
și/sau ridicarea de documente medicale, lăsarea de pachete pentru pacienții internați, măsurile
care trebuie respectate sunt urmărtoarele:

Se informează cu privire la programul de lucru cu publicul al structurii căreia urmează
să se adreseze, apelând 0PEDIATRIE (0733428743)

La momentul prezentării, va comunica agentului de pază intenția de a intra în incinta
spitalului și persoana/structura la care trebuie să ajungă, dacă prezența în persoană este
obligatorie, iar în cazul în care are de depus/ridicat documente sau de lăsat pachete pentru
pacienții internați va aștepta persoana din spital desemnată cu activitatea de preluare/predare a
documentelor, pachetelor, căreia îi vor fi înmânate acestea

Să poarte masca de protecție în așa fel încât să acopere nasul și gura, dacă îi este permis
accesul în incintă

Să accepte verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu și în cazul în care aceasta
va depăși 37,3°C va accepta că îi este interzis accesul.

