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În atentia Biroului de Statistica si Informatica Sanitara
Va rugam a transmite spitalelor din teritoriul Dvs. instructiunile urmatoare în
legatura cu bolnavii transferati în sectia (compartimentul) A.T.I.
TRANSFER A.T.I.
1.

Transferul bolnavilor în sectia (compartimentul independent) de A,.T.I. se face prin
mutarea din sectiile de profil în cea de A.T. I. Seful sectiei de profil si cel de A.T.I. sau în
lipsa delegatii lor, vor stabili împreuna tratamentul bolnavilor respectivi.

2.

Bolnavii din sectia A.T.I. apartin sectiei de profil (interne, chirurgie, obstetricaginecologie, pediatrie, neurologie etc.), sectia A.T.I. fiind un loc pentru aplicarea
tratamentului intensiv, pentru reechilibrarea functiilor vitale a acestora.

3.

Vizitarea acestor bolnavi din sectia A.T.I. se face de catre seful sectiei de profil în comun
cu seful sectiei A.T.I., iar foaia de observatie clinica va fi întocmita si completata zi de zi
de medicii sectiei de profil, în colaborare cu cei din sectia A.T.I., care vor completa în
plus si o foaie de observatie clinica – anexa de terapie intensiva.

4.

La mutarea bolnavilor din sectia de profil în sectia A.T.I. foaia de observatie clinica cu
epicriza de etapa se va transmite la aceasta sectie; la fel se va proceda la trecerea din
sectia A.T.I. în sectia de profil, transmitându-se foaia de observatie clinica, la

care se anexeaza Foaia de terapie intensiva.
5.

La externarea bolnavilor (externare, transfer în alte spitale, deces) întreaga documentatie
va fi completata în comun, de catre medicii sectiei de profil si A.T.I.. (epicriza,
certificatul constatator al mortii dupa caz), iar Foaia de observatie va fi semnata de seful
sectiei de profil (chirurgie, interne, etc.)
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