Cum se completează formularul E112?
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Cum se construiește un dosar medical pentru aprobare formular E112?
- 1. se adună toate rapoartele medicale și se traduc în limba tării de unde este clinica;
- 2. se trimit la doctorul care urmează să se ocupe de pacient în străinătate și se așteaptă
aprobarea informală;

- 3. se traduce fișierul „Scrisoare de la medicul din străinătate care te primește” în limba țării
respective și se trimite ca exemplu medicului (atenție să nu dispară ce este în varianta română
cu roșu și care practic acoperă și alte investigații suplimentare care sunt descoperite ca
necesare în baza investigațiilor inițial programate);
- 4. Se trimite fișierul de la punctul 3 medicului și se solicită completarea și semnarea acestei
scrisori de către managementul clinicii/responsabilul lor pentru relația cu casa de asigurări de
acolo;
- 5. Se primește fișierul completat și semnat și se dă la tradus și legalizat;
- 6. Se verifică dacă traducerea în română conține rândurile roșii menționate mai sus;
- 7. Se merge la medicul specialist cu această scrisoare și traducerea ei (nu lăsați la medicul
din România originalele);
- 8. I se dă să completeze de mână formularul „Raport medical de completat de către medicul
din România”;
- 9. Dacă sunteți din București: verificați dacă sunteți asigurat OPSNAJ sau CASMB – există la
fiecare din ele un birou la registratură separat care preia aceste formulare: departamentul de
relații internaționale.
Trebuie să aveți mare grijă la: completarea punctului 7; la lista de servicii recomandate trebuie
să coincidă cu lista din scrisoarea de la medicul care vă tratează în străinătate; trebuie încercuit
punctul a); se încercuiește punctul b) și pe zona de puncte puncte se scrie explicit că nu se
poate efectua tratamentul în timp util în România deoarece există ex: „permanent riscul de
sângerare fapt care ar duce la decesul prematur al pacientului” sau „pacientul este pe poziția ..
(100) din lista de așteptare pentru tratarea afecțiunii, tratarea conform listei punându-i viata în
pericol” – trebuie anexată și lista pe care o are orice spital care tratează boli grave; se
incercuiește c) și se scrie exact cum scrie de tipar, se adaugă „durata și modul de transport
nefiind în măsură să afecteze starea de sanatate existentă”; se încercuiește d) si se
completează cu titlurile tuturor rapoartelor de la punctul 1; la completarea punctului 8 luați toate
semnăturile inclusiv nr de ieșire de la spital.
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