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Direttore F.F. | Dott.ssa Lucia De Santis

Spitalul “Mater Salutis” 
din Legnago

URGENŢA

De către personalului medical şi infirmier al UOC din Urgenţă
Secretariatul Spitalului “Mater Salutis” din Legnago
Tel. 0442 622419 - Fax 0442 622882
e-mail: deaps.leg@aulsslegnago.it 

Punctul de prim ajutor -Spitalul “S. Biagio” din Bovolone
Tel. 045 6999532 - Fax 045 6999555
 e-mail: deaps.bov@aulsslegnago.it

g
ra

fic
a

 e
d

 im
p

a
g

in
a

zio
ne

 U
RP

 C
om

un
ic

az
io

ne
 e

 M
ar

ke
tin

g 
A

UL
SS

21
 - 

co
d

. P
RP

07
/1

4.
ru

Instrucţiuni de folosire

NU PLĂTESC TAXA de 25 euro următoarele CODURI DE ACCES 
clasificate ca fiind CODURI ALBE la Externare

1] Intrările la urgenţă de către minorii de 14 ani ( în schimb sunt cu ordin de 
platăticket eventualele controale medicale prescrise);

2] Intrările efectuate în următoarele 24 de ore de la o intrare precedentă 
-numai dacă sunt determinate de cererea medicului de la Urgenţă, (eventualele 
controale medicale prescrise sunt în schimb, cu plata ticket-ului).

Atribuirea de TICKET NU ESTE LA DISCREŢIA operatorilor din Urgenţă.
Operatorii sunt OBLIGAŢI să-l aplice în toate cazurile prevăzute de Regulament.

INFORMAŢII UTILE
D DOCUMENTAŢIA
Rezultatele medicale sunt predate în momentul externării.
Dacă sunt efectuate teste de diagnosticare folosind imagini( radiografie) şi se do-
reşte a se primi şi imaginile, pe lângă rezultate , se poate face o cerere a CD-ului la 
Ghişeul de Înregistrări Clinice de la Spitalul “Mater Salutis” din Legnago la Centrul 
Unic de Rezervare C.U.P. - ( de Luni până vineri orele 8.00-16.15; Sâmbătă orele 8.00-
11.00) plătind tariful corespunzător.

 PLATA
Suma cerută poate fi plătită utilizând casieria automată situată în sala de aşteptare 
de la Urgenţă sau adresându-se operatorilor de la ghişeul Casieria Centrului Unic 
de Rezervare C.U.P. ( de Luni până Vineri ore 8.00-17.15; Sâmbătă ore 8.00-11.00) în 
termen de 30 de zile de la data emiterii.

 CONTROALE/PANSĂRI/DOSARE INAIL
aceste vizite sunt programate şi efectuate în zilele de Luni, Miercuri şi Vineri la 
Policlinica Spitalului Mater Salutis.

 GUARDIA MEDICA
Tel. 0442-622000 - Serviciul funcţionează începând cu orele 10.00 a zilei prece-
dente a celei nelucrătoare până la orele 8.00 a primei zi lucrătoare şi toate zilele 
lucrătoare de la ora 20 până la ora 8.00.



Stimate/Stimată domn/doamnă,
URGENŢA ESTE un serviciu dedicat URGENŢELOR , nu este o structură unde se pot apro-
funda aspectele clinice care nu sunt urgente sau care sunt cronice.
La Urgenţă persoanele pot avea acces direct, la cererea medicului de familie sau la 
cererea de către Guardia Medica, cu Salvarea prin intermediul Centralei Operative 118.

ATENŢIE!
SINGURUL număr de telefon la care se activează serviciul de URGENŢĂ  

cu SALVAREA este 118
Nu se merge la URGENŢĂ pentru vizite şi examene medicale, nici pentru dureri care 
pot fi rezolvate de către Medicul de familie, de Medicul Pediatru sau de către Guardia 
Medica.
Se vine la URGENŢĂ pentru situaţii şi traume care trebuie tratate in condiţii de urgenţă 
medico-chirurgicale sau care trebuie tratate in condiţii de urgenţă pentru aevita agra-
varea.

 ACCESUL ÎN URGENŢĂ - TRIAJUL (TRIAGE)
În momentul intrării la Urgenţă Infirmierii specializaţi de la triage atribuie fiecărei 
persoane în funcţie de gravitatea cazului un “cod culoare” (Triage) care defineşte 
ordinea priorităţii tratamentelor. Acest “cod culoare” nu depinde de ordinea intrării 
în spital.

Triajul nu este folosit pentru a reduce timpul de aşteptare ci este folosit ca 
şi o garanţie pentru ca pacienţii aflaţi într-o situaţie extrem de gravă, să nu 

trebuiasca să piardă minute preţioase pentru viaţa lor.

Codul ROŞU
foarte critic, pericol de viaţă, prioritate maximă, acces 
imediat la tratament.

Codul GALBEN
criticitate medie, presenţa riscului evolutiv, potenţial 
pericol de viaţă; prestările nu pot fi amânate.

Codul VERDE
criticitate scăzută, absenţa de riscuri evolutive, prestările 
pot fi.

Codul ALB fără criticitate, pacienţii nu sunt într-o situaţie de urgenţă.

ATENŢIE!: Cazurile clasificate în momentul triajului ca fiind:

COD. 
alb

COD. 
verde

(deoarece cu acestea sunt identificate cazuri clinice care nu arată un 
pericol de viaţă imediat) vor fi evaluaţi la terminarea procedurilor 
de diagnosticare/terapeutice de către Medicul de la Urgenţă şi 
dacă sunt clasificaţi la ieşire ca fiind

COD. 
alb

vor trebui să plătească o sumă de 25 de Euro (quota fissa) care 
este o sumă în plus faţă de ticket-ul plătit pentru prestaţii.

Medicul de la Urgenţă va fi acela care va stabili culoarea Codului la ieşire în funcţie 
de gravitatea bolii găsite.(D.G.R.n.1868 del 15.11.2011)

TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ QUOTA FISSA de 25 de Euro  
şi taxa TICKET-ului pentru prestaţii următorii pacienţi:

 ● Pacienţii cărora li se atribuie CODUL ALB la IEŞIRE
 ● Pacienţii cu oricare clasificare de triaj de acces, care, în mod autonom părăsesc 

Urgenţa înainte de a se întocmi raportul medical sau dacă părăsesc spita-
lul fără a se întoarce în Urgenţă după ce s-au efectuat anumite prestaţii de 
specialitate într-o altă secţie.

Participarea la cheltuielile prestaţiilor este pentru a descuraja utilizarea necore-
spunzătoare a Urgenţei , aducând daune persoanelor care sunt cu adevărat într-o si-
tuaţie de Urgenţă și pentru care acest serviciu trebuie să răspundă în mod prioritar.

NU PLĂTESC QUOTA FISSA şi TICKET 
pentru Prestaţii următorii PACIENŢI:

1] Cei clasificaţi la intrare cu Cod Roşu  sau Cod Galben ;
2] Cei pentru care, în concluzie, li s-a propus internarea în Spital:
3] Cei care au fost ţinuţi sub Observaţie (OBI) mai mult de 4 ore,
4] Cei care au suferit traume care au determinat o fractură, o luxaţie, o rană care 

trebuia cusută sau aplicat lipici biologic, sau o distorsiune pentru care a fost 
nevoie aplicarea ghips-ului;

5] Cei care au arsuri extinse;
6] Cei care au înghiţit/inhalat un corp străin şi pentru care se cere extracţia cu 

instrumente adecvate;
7] Cei care au suferit o intoxicaţie acută , care necesită internarea sau trebuie 

ţinuţi sub Observaţie;
8] Femeile gravide la care s-a constatat că sunt într-o situaţie de gravidanţă cu 

risc (conform indicaţiilor medicului ginecolog sau medicului obstetrician);
9] Cei trimişi la Urgenţă ,cu o cerere explicită de internare în Spital ,de către 

medicul de la Medicină generală sau de către Guardia Medica ;
10] Cei care au suferit un accident de muncă (INAIL), indiferent de gravitate;
11] La cererea formală a Organelor de Siguranţă Publică sau la cererea Autori-

tăţilor Judecătoreşti;
12] De către persoanele care sunt scutite de plata ticket-ului pentru vârstă şi 

venit, invalizii, ecc. (conform decretului nr.161 din 28/06/2011-alegatul A şi even-
tualelor modificări ale sale) şi pentru pacienţii care sunt scutiţi de plată pentru 
probleme patologice dacă accesul este datorat unei acutizări sau agravări a pa-
tologiei.

Pacienţii care PLEACĂ din Urgenţă ÎNAINTE de a INTRA ÎN AMBULATORII vor fi clasi-
ficaţi ca fiind FĂRĂ COD CULOARE(“9-nu a fost efectuat) - Nu este cu plată.


