Toţi studenţii Universității din Craiova beneficiază de consultaţii
medicale gratuite, de medicină generală și stomatologie, prin intermediul
Cabinetului Medical Studenţesc pentru afecţiuni acute și/sau cronice, bilete de
trimitere pentru alte specialităţi, recomandare pentru analize medicale şi
interpretarea acestora.
Studenţii se pot adresa Cabinetului Medical Studenţesc pentru
următoarele:

consultaţii medicale şi terapie;

medicină preventivă;

medicină curativă;

vizarea documentelor medicale;

adeverinţe medicale;

certificate medicale – bursă medicală;

certificate medicale - amânare studii;

consiliere şi planificare familială;

consiliere contracepţie;

consiliere în situaţii speciale;

contracepţie de urgenţă;

consultații stomatologice.
Servicii oferite de către Cabinetul Medical Studenţesc:











Asigură asistenţa medicală curativă studenţilor care învaţă în altă localitate
decât cea în care domiciliază şi care prezintă afecţiuni acute;
Examinează studenţii anului II de studiu, în vederea aprecierii nivelului de
dezvoltare fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce a unor
eventuale afecţiuni;
Dispensarizează studenţii cu probleme de sănătate aflaţi în evidenţa specială,
în scop recuperator;
Examinează – eliberând avize în acest scop – studenţii care urmează să
participe la competiţii sportive;
Examinează studenţii care vor pleca în diverse tipuri de tabere (sportive, de
muncă), semnând şi parafând formularele necesare în acest scop;
Eliberează documente medicale în vederea scutirii parţiale și totale de efort
fizic şi de anumite condiţii de muncă în cadrul practicii şcolare;
Eliberează scutiri medicale de prezenţă la cursurile universitare teoretice şi
practice pentru studenţii bolnavi;
Eliberează scutiri medicale parţiale sau totale de la orele de educaţie fizică în
conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii;
Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru
motivarea absenţelor de la cursurile universitare;
Eliberează adeverinţe medicale la terminarea facultăţii în vederea înscrierii la
studii postuniversitare, angajării, etc.;
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Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ,
cazare şi alimentaţie din unitatea de învăţământ arondată;
Vizează întocmirea meniurilor din cantinele studenţeşti şi efectuează anchete
alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raționale;
Eliberează adeverinţe medicale pentru studenţii străini către poliţia
paşapoarte în scopul eliberării permisului de şedere;
Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite de Ministerul
Sănătăţii - de către personalul didactic şi administrativ - gospodăresc din
unităţile arondate.
Bursa socială pentru afecțiuni cronice

Studenţii cu afecţiuni cronice beneficiază de bursă socială, ce se
acordă şi pe perioada vacanțelor, pe bază de cerere depusă la Secretariatul
Facultății și de adeverinţă de la medicul specialist vizată de Cabinetul Medical
Studențesc prin care se atestă că suferă de una dintre afecţiunile cronice.
Afecţiuni cronice sunt considerate următoarele: TBC; diabet; boli
maligne; sindrom de malabsorţie grav; insufiecienţă renală cronică; astm bronşic;
epilepsie; cardiopatie congenitală; hepatită cronică; glaucoma; miopie gravă; boli
imunologice; HIV – SIDA; poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă; reumatism
articular acut; handicap locomotor.
Studenţii cu boli cronice se vor prezenta la Cabinetul Medical Studenţesc
cu documentaţia medicală corespunzătoare pentru evidenţe speciale.
Dosarul pentru obţinerea bursei sociale pe motive medicale trebuie
să conţină:
- adeverinţă medicală de la medicul de familie, prin care acesta confirmă
că are în evidenţă studentul cu afecţiunea respectivă (original şi copie);
- certificat medical de la medicul specialist la care studentul este
dispensarizat activ (controlat periodic) în original şi copie;
- bilet de ieşire din spital care trebuie să conţină evaluarea stării
prezente, indicaţii terapeutice, recomandări, analize recente (original şi
copie).
Pentru consultații, studenții se pot adresa:
- Cabinetului Medical Studenţesc, ce se află localizat pe strada Calea
București, nr. 107, Cămin nr. 9, parter, intrarea din spate, Campus
Mecanică, pentru medicină generală și stomatologie;
- Cabinetului de Medicină Dentară, localizat pe Calea București, nr.
107 D, sediul Facultății de Drept și Științe Sociale, etaj 2, pentru
consultații și intervenții stomatologice.
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