
Cine este
Pediatrul?

Pediatrul de familie, este medicul
pentru copiii nou nascuti, de
varsta scolara si pentru
adolescenti.
Pediatrul asista copiii pana la 14
ani. Dupa aceasta varsta
asistenta sanitara este asigurata
de catre medicul de medicina
generala. Se poate cere
asistenta pediatrica pana la 16
ani pentru motive de sanatate
particulare.

 

Ce face?

Vizite in ambulator si la domiciliu

cu scopul de a preveni, de a face

diagnoza sau tratamente 

Prescriptie de medicamente

Prescriptie de vizite specializate

Certificate obligatorii pentru a

reintra la scoala, cresa, gradinita

dupa o absenta din cauza unei

boli

Propunere pentru internari

Propune tratamente termale

Propune tratamente domiciliare 

Vaccinari 

Actualizeaza cartela clinica

pediatrica individuala

Certificat medic pentru activitati

sportive nu agonistice in ambit

scolastic

CU PERMIS DE SEDERE

Minorii care apartin Comunitatii Europee care are
un permis de sedere pe teritoriul italian si minorii
emigranti care nu apartin Comunitatii Europee
dar care au un permis de sedere (PdS) au dreptul
sa se inscrie la Serviciul Sanitar Regional (SSR) si
sa aleaga Pediatrul de famiglie.

SANATATEA
COPILULUI

 



Unde se poate
cere cardul

STP/ENI?
 
 
 

La biroul Anagrafe al Dispensarului
Sanitar al ASL unde se are 
domiciliu temporan

Ce face?

Vizite de specialitate  in regim

ambulatorial

Internari in spital 

Asistenta farmaceutica

Analize de sange

Radiografie

Ecografie

Vaccinari

Raport de sanatate

Asistenta pentru riabilitare

Eliberare retete  

Eliberare                                

 certificat                                          

de boala

FARA PERMIS DE SEDERE

Minorii care apartin Comunitatii Europee si minorii
emigranti care nu apartin Comunitatii Europee si care
nu se pot inscrie la Serviciul Sanitar Regional pot primi
asistenta sanitara cu ajutorul Cardului ENI (Europeni
NeInscrisi) sau cu Cardul STP (Straini Prezenti
Temporan).  

SANATATEA
COPILULUI

 
Cum se alege?

Pentru a alege pediatrul de familie se poate consulta 
lista medicilior care se gaseste in birourile ASL

Unde se alege?

La biroul Anagrafe al Dispensarului Sanitar 
al ASL unde se are domiciliu

Vizita la pediatrul de familie este gratuita

Si se efectueaza in ambulator sau acasa in cazul 
in care copilul nu se poate transporta la cabinet


