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SPITALUL DE BOLI CRONICE SMlEENI
SMEENI, STR. PRINCIPALA, NR.991, JUDETUL BUZAU

._

~age,
Dr. Bioing.Marilelli.i Dobrescu
'

---

REGULAMENT

)

'.~'~ ~

.

.

PRIVIND CONDUITA PACIENTllLOR INTERNATI IN SPITALUL DE BOLI .OtONJCE'SMEENI
11

Obligatiile pacientilor internati in spital

„__

„.

l .Sa respecte conditiile de disciplina ale sectiei si spitalului;
2.Sa foloseasca cu grija bunurile care-i sunt puse la dispozitie - obiectele sanitare, mobilierul, lenjeria si alte obiecte
din dotarea salonului-ori e d gradare fiind supusa regulilor de drept civil;
3.Sa respecte programul de vizita- apartinatorii vor respecta programul de vizita afisat si vor intra in salon numai cu
halat sau pelerina de protectie. Este interzis pentru vizitatori sau insotitori sa se .aseze pe paturile bolnavilor.
4.Sa nu fumeze în salon, pe holurile si in curtea spitalului-conform Legii349/2002, art.3 si OG13/2003;
5.Sa nu consume si sa nu introduca bauturi alcoolice si droguri in spital;
6.Sa nu efectueze comert si sa nu practice jocuri de noroc;
7.Sa nu foloseasca aparate electrocasnice fara avizul personalului din sectii;
8.Sa respecte prescriptiile medicale si sa nu utilizeze medicamente fara indicatia medicului;
9.Sa respecte regimul alimentar indicat de medic;
I O.Sa poarte echipamentul obligatoriu de spital (pijama/camasa de noapte) si sa nu paraseasca incinta spitalului in
tinuta unitatii sanitare;
11.Sa depoziteze efectele personale la garderoba spitalului(este interzisa depozitarea acestora in salon).Spitalul de
Boli Cronice Smeeni nu raspunde de obiectele de valoare depozitate la garderoba sau in salon;
12. Este obligatorie igiena zilnica corporala, in limita posibilitatilor (spalat, dus, pieptana.t, tuns, barbierit, taiat
unghii, etc.) si se va coopera cu echipa de ingrijiri pentru a fi ajutat sa o indeplinea~.ca.
13.Se va efectua baia zilnica la pat pentrn cei imobilizati;
14. Este obligatorie spalarea mainilor înainte si <lupa utilizarea toaletei, servitul mesei, orice activitate desfasurata;
15.Sa mentina igiena patului, a salonului si a celorlalte spatii pe care le foloseste in timpul intcrnarii, usa salonului
va fi mentinuta închisa iar aerisirea se face numai pe geam, de mai multe ori pe zi;
16.Sa nu depoziteze si sa nu arunce pe geam resturi alimentare;
17.Sa nu foloseasca ziare pentru a manca pe ele, sau pentru a tapeta noptierele;
18.Sa atentioneze personalul de serviciu asupra eventualelor avarii la instalatiile electrice, sanitar•~ sau de incalzire
centrala pe care le sesizeaza;
19.Sa anunte si sa respecte recomandarile personalului de serviciu in caz de incendiu;
20.Sa nu paraseasca sectia sau spitalul fara aprobarea medicului;
21.Sa se adreseze in mod civilizat personalului medico-sanitar, fara acte de agresiune verbala sau fizica, situatie in
care va fi externat;
22.Sa nu ia imagini si sa nu filmeze în incinta si in curtea spitalului;
23.Spitalul nu isi asuma raspunderea pentm bunurile de valoare nepredate in momentul internarii.
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Drepturile pacientului
Legea 46/2003

l.Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispu e Fi ronformitace cu
resursele umane, financiare si materiale;
2.Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fora nici o discriminare;
3.Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le
utiliza;
4.Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de
sanatate;
5.Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe
durata spitalizarii;
6.Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor
potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile: pmpuse, inclusiv asupra neefectuarii
tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic;
7.Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care infonnatiile prezenta1e de catre
medic i-ar cauza suferinta;
8.lnformatiile se aduc la cunostinta pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de
specialitate.In cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i S•~ aduc la cunostinta in limba materna
ori in limba pe care o cunoaste sau dupa caz se va cauta o alta forma de comunicare;
9.Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata
in locul sau;
IO.Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul
pacientului;
I I .Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala;
12.Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca la externare un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului,
tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
Consimtamantul pacientului privind interventia medicala

I .Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala, asumandu-si in scris raspunderea pentru
decizia sa, consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
2.Cand pacientul nu isi poate exprima vointa dar este necesara o interventie medicala de urgenta personalului
medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia;
3.In cazul in care pacientul necesita o inte1ventie medicala de urgenta, consimtama:rrtul reprewntantului legal nu mai
este necesar;
4.In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare
a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere;
5.In cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia e'ste in interesul pacientului iar
reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata w1ei comisii de arbitraj de specialitate.
6.Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitaile si din 2 medici pentru pacientii
din ambulator;
7.Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice
prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu c.ll"e acesta este de acord;
8.Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in
care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.
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Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului
l.Toate infonnatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul,
datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia;
2.Infonnatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit
sau daca legea o cere in mod expres;
3.In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul
pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie;
4.Pacientul are acces la datele medicale personale;
5.0rice amestec in viata privata familiaJ a a pacientului e te interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune
influenteaza pozitiv diagno ticul, tratam ntul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului;
6. Sunt considerate exceptii cazurile in care pac ientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

Drepturile pacientului in domeniul reproducerii
I .Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor ele risc major si imediat pentru viata
mamei;
2.Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii
reproducerii, fara nici o discriminare;
3.Dreptul femeii de a hotari claca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului prevazut la pct.l ;
4.Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii;
5. Orice pacient are dreptul la metode de planificare familial eficiente i lipsite de riscuri.

Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale
1.ln cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care
sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale (e:xceptie: cazurile de urgenta
aparute in situatii externe).
2.Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elabornaza de catre Ministerul
Sanatatii in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostiinta publicului;
3.Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal
acreditat;
4.Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri indemnitate;
5.Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei si prietenilor, de suport spiritual , material si de sfaturi pe tot parcursul
îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat
mai aproape de cel familial;
6.Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului;
?.Personalul medical sau nemedica! din unitatile sanitare nu are: dreptul sa :mpuna pacientul nici unei. forn1e de
presiune pentru a-l determina pe acesta sa ii recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul
unitatii respective;
8.Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost îngrijit, plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii;
9.Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare;
IO.Continuitatea îngrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si
nepublice, spitalicesti si ambulatorii de specialitate sau de medicina generala, oforite de medici, cadre medicale sau de
alt personal calificat. Dupa externare, pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile;
I I .Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistc~nta stomatologica de urgenta si de
servicii farmaceutice in program continuu.
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