Obligațiile pacienților
•

Sunteți solicitați să vă prezentați la consultaţii/intervenţii/internare la ora stabilită conform
programării sau va anunţa Recepţia, în cazul în care programarea trebuie anulată s
au modificată.

•

La internarea în Spital, veți prezenta la Recepție/Biroul de internări toate documentele
solicitate în vederea internării

•

Pe parcursul internării în Spital, veți purta doar lenjerie adecvată, pusă la dispoziție de către Spital
sau proprie (ex. pijama, halat, papuci).

•

Îmbrăcămintea de Spital pusă la dispoziția dvs se va folosi doar de către dumneavoastră.

•

În vederea oferirii unor servicii/îngrijiri medicale și conexe complete și conforme cu
starea
dumneavoastra de sănătate, vă rugăm să oferiți personalului medical toate informaţiile
relevante pe care le deţineti despre starea de sănătate proprie, spitalizările anterioare, precum şi
informaţiile de orice altă natură (regimuri alimentare şi stil de viaţă, apartenenţa religioasă, valori
culturale, etnice etc.).

•

Veți avea un comportament adecvat și un limbaj politicos, veți respecta personalul medical și
administrativ al Spitalului și normele de funcționare ale acestuia, precum și pe ceilalți pacienți
internați.

•

Vă rugăm să respectati perioadele de odihnă ale celorlalți pacienti internați în Spital, nu veți
produce zgomote de orice natură (ex: sonorul echipamentului audio-video sau aparatelor de
comunicații) și nu veți iniția acțiuni care pot produce disconfort pacienților internați și
celorlalte persoane din jur.

•

Păstrați curățenia în saloane, coridoare și orice altă dependință a Spitalului pe care o veți folosi.

•

În incinta Spitalului sunt interzise introducerea țigărilor și fumatul, precum și introducerea și
consumul de băuturi alcoolice.

•

Nu aveți voie să utilizați în incinta spitalului substanțe/obiecte inflamabile, care pot provoca incendii
(ex: lumânări) sau orice alte substanțe/obiecte care pot afecta siguranța pacienților, a personalului
medical și administrativ și a Spitalului;

•

Vă rugăm să evitați orice acțiune care poate avea drept consecința distrugerea, alterarea sau
sustragerea mobilierului, aparatelor electronice sau a tuturor dotărilor/bunurilor din dotarea
Spitalului.

•

Veți beneficia de mâncarea pusă la dispoziție de Spital; din motive de siguranță medicală nu sunt
permise alimente aduse din afara Spitalului fără aprobarea medicului curant/ medicului de gardă.
În cazul existenței unei astfel de aprobări din partea medicului curant/medicului de

gardă, veți depozita alimentele aduse din afara Spitalului în frigiderul din salon/din o
ficiul alimentar, și nu în alte locuri (ex: noptiere, pervazurile ferestrelor salonului).
•

Vă rugăm să nu părăsiți unitatea sanitară fără acordul medicului;

•

Obiectele personale păstrate în rezervă sunt în siguranță. În situația în care la externare veți uita
un obiect, acesta se va păstra în recepția Spitalului și va fi returnat proprietarului la cerere.

•

Este interzisă circulația pacientului pe altă secție decât cea în care este internat;

•

NU SUNT PERMISE VIZITELE ÎN SPITAL AVÂND ÎN VEDERE CONTEXTUL PANDEMIEI.

În ceea ce privește medicamentația:
•

Medicamentele se pot administra doar cu acordul medicului curant/de gardă;

•

Veți respecta cu strictețe planul de tratament prescris de medicul curant/de gardă;

•

Veți informa personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau
reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise, precum și despre orice schimbare pe care o
doriți sau care intervine din cauze externe.

În caz de incendiu vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:
•

Nu folosiţi lifturile;

•

Nu interveniţi la instalaţiile electrice;

•

Nu blocaţi sistemele de închidere automată a niciunei uși de acces. Persoanele responsabile cu
cazurile de urgenţă se vor deplasa la faţa locului pentru a stabili natura incendiului şi pentru a
acţiona până la ajungerea pompierilor. Dacă evacuarea este necesară, vă rugăm să vă conformaţi
ordinelor pe care le primiți.

