
1.Ce program are medicul pediatru si cand pot apela la el?
Este posibil ca uneori sa ai nevoie de serviciile unui medic pediatru fara sa fi planificat asta. Cele mai
multe institutii medicale functionează intr-un interval orar fix și doar pe baza de programare. 
Programul medicilor de la Centrul de Pediatrie este intre orele 08:00 și 22:00. De obicei, in cadrul
Centrului de Pediatrie, un medic specialist pediatru va poate primi in aceeasi zi in care faceti
solicitarea. Este foarte important sa stiti ca functionam doar pe baza de programare, dar uneori
programarea este la doar cateva ore distanta. La Centrul de Pediatrie NU trebuie sa asteptati cateva
zile sau saptamani pana sa puteti fi primit de pediatru. Cu toate acestea, in cazul urgentelor trebuie
sa apelati la serviciul dedicat urgentelor. 

2. Se poate discuta cu medicul si in afara consultatiei?
In cazul in care copilul are o problema ce necesita urmarire indelungata, medicul pediatru va poate
oferi fie numarul de telefon, fie adresa de e-mail. Ulterior veti discuta despre problema pe care
medicul o cunoaste deja, pana la urmatorul consult. Cu toate acestea, acest lucru nu trebuie
confundat cu consultatiile telefonice. O evaluare corecta, completa si complexa a copilului se face in
cabinetul medicului, iar sfaturile date prin telefon/mesaje trebuie sa reprezinte situatii aparte, pana
cand micutul pacient poate ajunge, instotit de parinte/apartinator, la medicul pediatru. 

3. Daca am o urgenta cu copilul, este posibil sa am prioritate fata de cei care si-au
facut programare in prealabil?
Mai intai trebui sa intelegem care sunt situatiile urgente. Situatiile urgente pot fi: febra foarte mare,
convulsiile, loviturile si fracturile - in astfel de situatii este putin probabil sa gasiti un medic pediatru
disponibil in afara de serviciile UPU.
Daca copilul tuseste, are secretii nazale, il doare gatul sau alte situatii care nu pun in pericol
sanatatea copilului, atunci aceasta nu este o urgenta.

4. Medicul pediatru face vizite la domiciliu?
Uneori prinde foarte bine un astfel de serviciu - mai ales la bebelusi. La Centrul de Pediatrie exista
posibilitatea ca un medic pediatru sa vina la domiciliu, pentru un consult de specialitate. In functie
de disponibilitatea pediatrului care face consultatii la domiciliu, echipa nostra va programeaza cat
mai rapid posibil.

5. Exista si posibilitatea de a primi sfaturi online?
Este bine sa poti comunica usor cu medicul pediatru cu care ai cosntruit o relatie bazata pe
profesionalism si incredere. Distanta nu ar trebui sa fie un impediment pentru acest lcuru. La
Centrul de Pediatrie exista posibilitatea de a programa o consultanta online. Aceasta consultanta
este realizata cu un medic specialist pediatru si se programeaza pe site-ul nostru. Consilierea se
realizeaza online, nu trebuie sa plecati de acasa sau din locul unde va aflati. Consultanta online
dureaza 30 de minute, dar daca timpul alocat este depasit nu veti plati costuri suplimentare. Se pot
trimite poze si analize, iar medicul poate vedea in timp real copilul, prin intermediul camerei video.
Ulterior platii, veti discuta cu medicul pe platforma online si veti primi si recomandarile pe e-mail. 
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