Institutul Oncologic „ Prof. dr. Al. Trestioreanu ” Bucuresti
Soseaua Fundeni Nr. 252, Sector 2, Bucuresti, cod 022338
Tel. 021. 227.10.00 , 021. 227.10.01 ; Fax: 021. 318.32.62
e-mail: secretariat@iob.ro; www.iob.ro

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Bucureşti furnizează servicii
medicale conform contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi normelor metodologice de aplicare a acestui contract-cadru. Serviciile
medicale oferite sunt:
Servicii medicale în asitenţa medicală de specialitate din ambulatoriu, pentru specialităţile
clinice. Prestarea acestor servicii se efectuează în baza contractului nr. S0564/2011 încheiat cu
Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi a actelor adiţionale la acest contract.
Acest contract prevede că serviciile medicale în asitenţa medicală de specialitate din
ambulatoriu pentru specialităţile clinice se acordă asiguraţilor de către medicii cu următoarele
specialităţi şi competenţe / atestate de studii complementare:
a) CARDIOLOGIE;
b) ENDOCRINOLOGIE;
c) NEUROLOGIE;
d) PEDIATRIE;
e) OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE;
f) OFTALMOLOGIE.
Servicii medicale spitaliceşti. Prestarea acestor servicii se efectuează în baza contractului nr.
U0004/2011 încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi a actelor
adiţionale la acest contract. Serviciile medicale spitalicesti sunt preventive, curative, de
recuperare si paliative. Serviciile medicale spitalicesti pot fi prestate în regim de:
a) spitalizare continuă;
b) spitalizare de zi.
Serviciile medicale spitaliceşti cuprind:
a) consultaţii;
b) investigaţii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale şi / sau chirurgicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale; pentru
serviciile furnizate în regim de spitalizare continuă, se adaugă cazare şi masa.
(Pentru tarifele practicate pentru serviciile decontate de casa de asigurari de sanatate,
in privinta serv. medicale spitalicesti, v. fisierul „Pachet & tarife SMS.xls”.)

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Bucureşti participă la derularea
programului naţional de sănătate nr. 3 (programul naţional de oncologie) /
subprogramului nr. 3.1 (subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni
oncologice). Obiectul aceastei activităţi îl constituie finanţarea achiziţionării
medicamentelor specific oncologice, necesare în terapia în spital / în spital şi
ambulatoriu, pentru asiguraţii incluşi în subprogramul cu scop curativ menţionat.

Derularea programelor naţionale / subprogramelor de sănătate are loc conform
Hotărârii Guvernului nr. 1388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de
sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1591/1110/30.12.2010
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
pentru anii 2011 şi 2012. I.O.B. participă la derularea subprogramului de tratament al
bolnavilor cu afecţiuni oncologice, în baza contractului nr. UP0004/2011 încheiat cu
Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi a actelor adiţionale la acest
contract.
Cu privire la condiţiile de internare, precizăm că oricărui pacient care se prezintă pentru prima
dată la I.O.B. i se deschide o fişă de consultaţie şi evidenţă. Numai după întocmirea acestui
document, bolnavul, în funcţie de starea sa la prima prezentare, iar apoi, de evoluţia stării sale,
poate beneficia de unul sau mai multe episoade de internare (în regim de spitalizare continuă) / de
spitalizare de zi. Internările (în regim de spitalizare continuă) / deschiderile episoadelor de
spitalizare de zi sunt decise de către medicii instituţiei noatre. Pentru deschiderea fişei de
consultaţie şi evidenţă, pacientul trebuie să prezinte:
 actul de identitate;
 bilet de trimitere către I.O.B., emis de medicul de familie; pentru pacienţii care NU locuiesc
în Bucureşti, se acceptă şi biletele de trimitere către I.O.B. emise de medicii de specialitate
din unităţile medicale ambulatorii sau din alte spitale;
 dovada calităţii de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România.

Adresa şi telefonul biroului de programări:
(Adresa este aceeaşi cu adresa I.O.B.)
Telefon fişier: 021.227.15.95.
Pentru scintigrafii şi ecografii, se fac programări la secretariatul laboratorului de medicină nucleară,
telefon 021.227.15.86.

Adresa de e-mail unde se pot face sesizări: secretariat@iob.ro.
(Pentru chestionarele de satisfacţie puse la dispoziţia pacienţilor, o dată cu oferirea serviciilor, v.
fişierul „Chestionar satisfactie pacient.doc”.)

