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Spitalul Orasenesc Segarcea, cu sediul in loc' Segarcea,
unitate sanitarb trimititoare, reprezentatb prin d-l dr'
Manager,
si
Spitalului Clinic de Boli Infectioase 9i Pneumoftiziologie ,,Victor
Craiova, str. nr, in calitate de

Ba

reprezentat5 prin ., in calitate de '

Prin prezentul acord de colaborare, unitdtile sanitare semnatare con
prevederi ce vor reglementa aplicarea protocoalelor de transfer intercli
Art. 1
tn cazul transferului interclinic al unui pacient sau mai multor pacienti
personalul din ambele unit5li aplici protocoalele de transfer interclini
ministrului s|nSt|gii publice nr. 1.091/2006, precum 9i prevederile O

Guvernului nr. 1.2612O03, aprobati prin Legea nr' 4O|2OO4, 9i n

acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului administraliei 9i inte
sbn5tbtii publice nr. UJ777l2OO4.
Art. 2
Pentru efectuarea unui transfer interclinic al unui pacient neinternat
medicul de gardi din cadrul unititii de primire a urgentelor (UPU), a

primire a urgenlelor (CPU) sau din cadrul sectiei care rdspunde
contacteazd medicul de gardd din cadrul unitdtii de primire a urgente
urmeazS a fi transferat pacientul in vederea informdrii acestuia
lubrii deciziei asupra modalititii de transfer gi a mijlocului de transport
Art. 3
La r6ndul s5u, medicul de gardS din cadrul UPU de
pacientul respectiv are obligatia de a informa prompt
a fi implicate in investigarea, evaluarea 5i tratamentul
Art. 4

la spitalul care

Pentru efectuarea unui transfer interclinic al unui pacient internat
medicul curant sau medicul aflat de gard6 la sectia unde este internat
geful secliei sau al clinicii la care se doregte transferul pacientului ori
seclia respectiv|, in vederea organizirii transferului 9i lubrii unei
oportunit6lii transferului gi modalititii de transfer.
Art. 5
Medicul de gard5 din sectia unde urmeaz5 sE fie primit pacientul are
prompt toate serviciile gi secliile care urmeazd a fi implicate in
tratamentul pacientului transferat, inclusiv UPU.

Art. 6
Numerele de telefon la care se va suna la spitalul primitor in
transfer interclinic sunt: ...(numerele de telefon trebuie sb fie ugor a

24,7 zile din 7, incluz6nd numdrul de telefon direct al UPU.

Art.7
Medicul din spitalul care cere transferul solicitd echipajul care
pacientului critic prin numdrul de telefon unic pentru apel de u

conectarea la medicul coordonator al dispeceratului, dacE transferul
cu ambulan!5, sau la dispeceratul regional pentru salvare aerianS, in
necesitb transferul cu elicopterul.
Art. 8
La cererea transferului, medicul solicitant furnizeaz5 urmdtoarele i

l.numele gi datele de contact personale;
2.datele personale ale pacientului, daci acestea sunt cunoscute;
3.diagnosticul prezumtiv sau cert;
4.investigaliile efectuate p6n6 la momentul cererii transferului 9i rezul
S.starea in care se afl6 pacientul la momentul cererii transferului:
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a)Este pacientul congtient?
b)Glasgow Coma Score?

"jCana 
. fost pacientul adus sau internat la spitalul respectiv?

Oiiunctiire vitale (pu1;ul, respiralia, pulsoximetria, tensiunea arterialS,

e)Este pacientul intubat la

f)Va fi pacientul intubat in ferului?
gise aiministreazi nredicalie inotrol lui? Cum? Ce anume?

6.spitalul gi seclia la care urmeazi a fi transferat pacientul;

T.numele Si OatLt" de contact ale nedicului care a acceptat transferul;

8.ce fel de echiPaj este necesar;
g.Oac; exist6 m6Oi. care si insoleasci pacientul in cazul in care

competent la serviciul de urgen!5 prespitaliceasc5 ce urmeaz5 s5

lo.daci este necesarb chemarea unui echipaj specializat pentru

aerian de salvare/transport sanitar sau echipaj de transport neonettal)'

Art. 9
in cazul in care nu este disponibil un echipaj cu personal conrpete

transferului, spitalul s;olicitant va organiza trimiterea unui echipaj t:om

va solicita, direct seru prin intermediul serviciului de urgenti pres

intervenlia unui echipaj competent pentru cazul respectiv, dintr-un

centru care deline un asemenea echipaj'

Art. 10
Medicul care organiz.eazd transferul este obligat s5 ia in consirle

priu"t. transferrll in cel mai scurt litpr in deplind tigyt?n]1, 
11

criticS gi care necesit,5 investigalii gi/sau ingrijiri de un nivel mai compl

asigurate in spitalul in care se aflS pacientul'

Art. 11
Medicul din cadrul UF'U sau al CPU din spitalul in care se aflS pacientul

in care se afla pacientul are dreptul 9i obligalia.de a incepe procelduri

ce sesizeazE necesitatea acestuia. tn cazul in care pacientull

transferul, in cel mai scurt timp posibil, medicul din spitalul in care

Jr"pt"f de a incepe prrocedut'ile de transfer, fd 5 a avea avizul preialabil

ri-Jr" 
"Liigatia 

ie a organiza primirea simultan cu inceperea proced

dupS ce pacientul a plecat cEtre spitalul primitor'
Art. 12
Toli medicii de la unitSlile sanitare semnatare au obligatia de a lua

acord, pe bazb de semnituriS.
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