
 

Secţia de copii – Băile 1 Mai                                                       
Telefon: 0259 318264 ;  0359 463288                       

Fax:   0259 318019 
 
  

CĂTRE,  

AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI…………………… 

 

Vă transmitem programarea seriilor pentru perioada ianuarie-decembrie 2017, a copiilor care pot fi 

internaţi în Secţia de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie COPII, Băile 1 Mai, Judeţul Bihor. 

Se pot dirija spre internare în această secţie copiii şi tinerii cu deficiente neuro-locomotorii, până la 

vârsta de 26 ani, dacă sunt elevi, studenţi sau ucenici, în serii alternative pe sexe. Copii însoțiți se pot 

programa pentru internare în orice serie . 

Copiii sub vârsta de 1 an vor fi internaţi doar în măsura în care diagnosticul presupune tratament de 

recuperare precoce instituit, dar sub rezerva triajului făcut de către specialiştii noştri în momentul internării. 

Unitatea internează gratuit şi însoţitori ai copiilor sub 3 ani, precum şi ai celor cu certificat de handicap 

grav (indiferent de vârstă). 

1. Vă rugăm să transmiteţi aceste date tuturor secţiilor de neuropsihiatrie, pediatrie, ortopedie 

infantilă din judeţul dumneavoastră. 

2. Menţionăm că toate cheltuielile de spitalizare ale copiilor trimişi la tratament, sunt decontate de 

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bihor. 

3. Perioada de spitalizare este de  21 zile/serie, iar programările se vor face în funcţie de solicitări, cu 

cel puţin 2  luni în avans. Confirmarea internării este obligatorie cu 10 zile înainte; în caz contrar 

programarea se anulează. 

  Pentru programări pe anul 2017, vă rugăm să contactaţi direct Spitalul Clinic de Recuperare Medicală 

Băile Felix - Judeţul Bihor, Secţia Copii - Băile 1 Mai sau medicul şef secţie-dr. Monica Fărcăşan (0731-

009896). Programările se vor face cu cel puţin 2 luni în avans faţă de data începerii seriei. Aparţinătorii au 

obligaţia de a confirma internarea cu 10 zile înainte; în caz contrar programarea se anuleaza. 

INDICAȚII PENTRU INTERNARE 

Se pot trimite copii cu următoarele afecţiuni generatoare de deficite funcţionale locomotorii sau 

neuromotorii: 

1. Deficite funcţionale de cauză nervos-centrală perinatală sau post natală (traumatism cranio-

cerebral, meningo-encefalite etc.) 

- leziuni de tip piramidal, extrapiramidal, ataxic, cerebelos 

- Boli neuro-degenerative 

2. Deficite funcţionale de neuron motor periferic determinate de: 

- sechele după poliradiculonevrită 

- sechele post-traumatice 

- pareze de plex brahial 

- malformaţii congenitale cu leziuni nervoase sechelare 

3. Deficite funcţionale de tip ortopedic: 

- de cauză congenitală: luxaţii congenitale de şold 

- picior strâmb congenital 

- de cauză traumatică: stare după fracturi cu sau fără redori articulare 

- epifizite de cap femural 

4. Sechele reumatismale: 

- epifizite 

- suferinţe ale coloanei vertebrale (idiopatice, Boala Scheuermann) 

- artrită reumatoidă juvenilă sau spondilartrită juvenilă 



5. Boli neuromusculare 

La indicaţiile medicilor specialişti pediatri, neurologi, interniști şi pentru alte cauze generatoare de 

deficite funcţionale ale aparatului locomotor. 

Specificăm în mod deosebit obligativitatea consemnării antecedentelor patologice şi, în mod special, a 

stării de comiţialitate şi consemnarea tratamentelor antiepileptice urmate. 
 

ACTE NECESARE PENTRU INTERNARE: 
            Copiii vor avea la internare următoarele investigaţii obligatorii:  

1. - Aviz epidemiologic; 

2. - Bilet de trimitere în 2 exemplare, formular agreeat de CAS; 

3. - Copie după certificatul de naştere; 

4. – Buletinul/cardul de identitate, la cei peste 14 ani;  

5. - Adeverinţă de la locul de muncă a unuia dintre părinţi;  

6. - Copie după certificatul de handicap; 

7. - Adeverinţe cu situaţia şcolară; 

Celor care nu prezintă la internare actele menţionate mai sus, care nu confirmă programarea, 

precum şi celor care nu respectă datele de începere a seriilor, ne rezervăm dreptul de a le refuza 

internare. 

 Delegaţii au obligativitatea de a prelua şi transporta înapoi copiii găsiţi contraindicaţi la internare. În 

acest caz vor avea asupra lor mijloacele financiare necesare pentru înapoierea la domiciliu a acestor copii.   

       Secţia de Copii Băile 1 Mai asigură şi şcolarizarea pentru clasele 1-8. 
 

       Graficul calendaristic şi pe sexe va fi respectat.  
Vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm, pentru orice alte informații, să contactați medicul șef:  

Dr.Monica Fărcășan (Tel:0731-009896). 

nr. serie 
2017 tipul seriei 

De la … Până la …  

I 05 ianuarie 21 ianuarie (17 zile) FETE 

II 21 ianuarie 11 februarie BĂIEŢI 

III 11 februarie 04 martie FETE 

IV 04 martie 25 martie BĂIEŢI 

V 25 martie 13 aprilie (19 zile) FETE 

13 aprilie 2017  -  17 aprilie 2017      D.D.D. Sărbătoarea de PAȘTE 

VI 17 aprilie 06 mai (19 zile) BĂIEŢI 

VII 06  mai 27 mai  FETE 

VIII 27 mai 17 iunie BĂIEŢI 

IX 17  iunie 08 iulie FETE 

X 08  iulie 29  iulie BĂIEŢI 

XI 29  iulie 16 august (19 zile) FETE 

16 august 2017  -  20 august 2017      D.D.D. 

XII 20 august 09 septembrie (20 zile) BĂIEŢI   

XIII 09 septembrie 30 septembrie FETE 

XIV 30 septembrie 21 octombrie  BĂIEŢI 

XV 21 octombrie 11 noiembrie FETE 

XVI 11 noiembrie 02 decembrie BĂIEŢI 

XVII 02 decembrie 21 decembrie FETE 

21 decembrie 2017         D.D.D. 

 
D.D.D. = dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare 

 

      MANAGER        

Conf.univ. dr. Ramona-Nicoleta Suciu       
      

              DIRECTOR MEDICAL                                      Medic şef secţie  

Șef lucrări dr. Felicia Cioară       Dr. Monica  Fărcăşan  


