
 

 

SEC IA MEDICIN  INTERN  

 

Func ioneaz  cu un num r de 40 paturi, pentru spitalizare continu , din 
care 30 paturi de acu i şi 10 paturi de cronici (tel. program ri 0737.044.430).  

Suplimentar acord  servicii medicale în regim de spitalizare de zi, pentru 
care are repartizate 2 paturi, servicii medicale la cerere pacienti neasigurati 
contracost, precum şi în Cabinetul Ambulatoriu integrat Sec iei Medicin  
Intern .  

Echipa medical  ce deserveşte Sec ia de Medicin  Intern , respectiv linia 
de gard  în specialitatea Medicin  Intern  are urm toarea componen : 

 

MEDIC FUNC IA/SPECIALITATEA 
COMPETEN E 

SUPLIMENTARE 

 
SEC IA MEDICIN  INTERN  

 

Dr. VÂLCEANU MARILENA 
Şef Sec ie (cu delegatie) 
Medic Primar  
Specialitatea Medicin  Intern  

-Ultrasonografie generala 

Dr. ENE ADRIAN 
Director Medical,  
Medic Primar  
Specialitatea Medicin  Intern  

-Endoscopie digestiv  
diagnostic  
 

Dr. FRUNZ  CAMELIA 
Medic Specialist 
Specialitatea Medicin  Intern  

-Ultrasonografie generala 

COLABORATORI ÎN G RZI: 

DR. TEODORESCU 
VALENTIN 

Medic Primar 
Specialitatea Medicin  Intern  

 

Dr. GEANT  VIOREL 
Medic Primar 
Specialitatea Medicin  Intern  

 

DR. ENOIU CAMELIA 
Medic Primar 
Specialitatea Medicin  de Familie 

 

DR. CÂRSTEA FLAVIA 
Medic Specialist 
Specialitatea Nefrologie 

 

 
 
 



 
 

MODALIT I DE PROGRAMARE  
PACIEN I CRONICI / VERIFICARE PROGRAMARE 

 

 

 

Secţia Medicină Internă are în componenţă 10 paturi, pentru pacienţii cu 

afecţiuni cronice. 

 

 Pacientul cu afecţiuni cronice, în baza biletului de trimitere de la medicul specialist 

din ambulator sau medicul de familie, contacteaz  telefonic asistenta cu atribuţii 
de evidenţă a programărilor din cadrul Secţiei Medicină Internă, pentru 

programarea internării, la nr. tel. 0244.311.951, int 12. 

 Asistenta, în baza graficului de disponibilitate a paturilor şi consultării în prealabil 

cu medicul internist care are în evidenţă pacientul cronic, planifica internarea. 

 Asistenta comunica telefonic sau emite un bon de ordine, cu informaţii referitoare 
la ziua şi ora când pacientul se poate prezenta la biroul de internări, în vederea 

internării. 
 

 
Pentru a evita situa ii nepl cute v  punem la dispozi ie, un model de Bon de 

ordine, adoptat şi practicat la nivelul Spitalului or şenesc Sinaia 
 

Model Bon de ordine 
                                                                                    Spitalul Or şenesc Sinaia 

Bon ordine Nr......... Data...................
 
C  t r e, 
Sec ia Medicin  Intern ,  
Dr. .................................. 
 
 
   
V  aducem la cunoştin  c , în data de .................................., în baza consultului din data de 

.............................. a i fost programat în vederea intern rii. 
 
 
Data                                      Asistent şef, 

       ...................             Luigia M rculescu 
 

 


