Domnule Decan,
Va informez ca, începand din acest an, asistenta medicala gratuita a studentilor
dumneavoastra va fi asigurata prin Cabinetul Medical Studentesc Dr. Popa Olivia,
medic specialist medicina de familie, localizat pe strada Campia Islaz, nr.54,Complex
Agronomie.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Studentii se pot adresa Cabinetului Medical Studentesc pentru:
consultatii medicale si terapie:
medicina preventiva
medicina curativa
vizarea documentelor medicale
adeverinte medicale
certificate medicale - bursa
certificate medicale-amanare studii
consiliere si planificare familiala
consiliere contraceptie
consiliere în situatii speciale
contraceptie de urgentă

Avand in vedere ca toate urmatoarele informatii sunt de mare interes
pentru studenti, va rog să asigurati afisarea lor la avizier, spre a fi accesibile.

Cu deosebit respect,
Dr. Popa Olivia,
Cabinet medical studentesc
Str. Campia Islaz nr.54,
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Servicii oferite de Cabinetul Medical Studenţesc

o
o
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Asigură asistenţa medicală curativă studenţilor care invaţă în altă
localitate decât cea în care domiciliază şi care prezintă afecţiuni acute.
Examinează studenţii anului II de studiu, în vederea aprecierii
nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce a
unor eventuale afecţiuni.
Dispensarizează studenţii cu probleme de sănătate aflaţi în evidenţa
specială,în scop recuperator.
Examinează – eliberând avize în acest scop – studenţii care urmează
să participe la competiţii sportive.
Examinează studenţii care vor pleca in diverse tipuri de tabere
(sportive,de munca),semnând şi parafând formularele necesare în acest scop.
Eliberează documente medicale în vederea scutirii parţiale de efort
fizic şi de anumite condiţii de muncă în cadrul practicii şcolare.
Eliberează scutiri medicale de prezenţă la cursurile universitare
teoretice şi practice pentru studenţii bolnavi.
Eliberează scutiri medicale parţiale sau totale de la orele de educaţie
fizică în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru
motivarea absenţelor de la cursurile universitare.
Eliberează adeverinţe medicale la terminarea facultăţii în vederea
înscrierii la studii postuniversitare,angajării,etc.
Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de
învăţământ,cazare şi alimentaţie din unitatea de învăţământ arondată.
Vizează întocmirea meniurilor din cantinele studenţeşti şi efectuează
anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii
rationale.
Eliberează adeverinţe medicale pentru studenţii străini către poliţia
paşapoarte în scopul eliberării permisului de şedere.
Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite de
Ministerul Sănătăţii şi Familiei - de către personalul didactic şi
administrativ- gospodăresc din unităţile arondate.
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Afecţiuni acute şi cronice
Toţi studenţii beneficiază de consultaţii medicale pentru afecţiuni
acute / cronice, bilete de trimitere pentru alte specialităţi, recomadare
pentru analize medicale şi interpretarea acestora.De asemenea, studenţii
cu afecţiuni cronice beneficiază de bursă medicală şi au prioritate la
cazare.
Lista afecţiunilor cronice:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

TBC
diabet
boli maligne
sindrom de malabsorţie grav
insufiecienţă renală cronică
astm bronşic
epilepsie
cardiopatie congenitală
hepatită cronică
glaucom
miopie gravă
boli imunologice
HIV - SIDA
poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă
reumatism articular acut
handicap locomotor

Bursă medicală
Studenţii cu boli cronice se vor prezenta la cabinetul medical studenţesc cu
documentaţia
medicală
corespunzătoare
pentru
evidenţe
speciale.
Dosarul pentru obţinerea bursei pe motive medicale trebuie să conţină:
o
o
o

adeverinţă medicală de la medicul de familie, prin care acesta confirmă că
are în evidenţă studentul cu afecţiunea respectivă (original şi copie),
certificat medical de la medicul specialist la care studentul este dispensarizat
activ (controlat periodic) în original şi copie,
bilet de ieşire din spital care trebuie să conţină evaluarea stării prezente,
indicaţii terapeutice, recomandări, analize recente (original şi copie)
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Toţi studenţii anului al II lea de studiu
au obligaţia de a se prezenta la
cabinetul
medical studenţesc
Dr.
Biciuşcă
Camelia,
din
incinta
Dispensarului pentru studenţi, str.
Câmpia Islaz nr 54, pentru efectuarea
examenului periodic de bilanţ al stării
de sănătate şi a educaţiei medicale
pentru sănătate.
Program luna octombrie:
Luni-vineri: 8:30-13:30
Program luna noiembrie:
Marţi, joi: 8:30-13:30
Luni, Miercuri, Joi: 13-17
Program luna decembrie
Luni-vineri: 8:30-13:30
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