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Obligaţiile pacienţilor internaţi în cadrul Spitalului Orășenesc Dr.Valer 

Russu Luduș 

Conform deciziei Consiliului medical din data de 26.09.2019 pv10397/26.09.2019 

1. Înainte de a beneficia de un consult, este obligat să prezinte furnizorilor de servicii medicale, 

documentele justificative, care atestă calitatea sa de asigurat. 

2. Să respecte prescripţiile medicului curant referitoare la tratament şi regimul igieno-dietetic. 

3. Să aibă un comportament cuviincios în relaţiile cu personalul medico-sanitar şi cu ceilalţi pacienţi. 

4. Să respecte şi să păstreze starea de curaţenie în salon, coridoare, grupuri sanitare, etc. 

5. Să asigure păstrarea lenjeriei de spital primită (pajama, halat). 

6. Să-şi păstreze în frigider alimentele aduse de familie/aparţinători  şi să nu depoziteze aceste 

alimente în noptiere sau pe pervazurile ferestrelor salonului. 

7. Să nu părăsească spitalul pe durata internării, decât în cazurile recomandate de medic (consulturi 

sau analize la alte unităţi sanitare). 

8. Să nu se deplaseze în interiorul spitalului în zonele cu acces restricţionat (acces limitat, acces 

interzis); 

9. Să respecte programul de odihnă, servire a mesei şi primire de vizitatori al unităţii sau cel instituit 

în situaţii de carantină. 

10. Să semnaleze asistentei şefe sau medicului şef de secţie orice deficienţă intervenită pe parcursul 

internării sale, în legătură cu nerespectarea drepturilor sale ca pacient. 

11. Să nu arunce pe geamurile salonului nici un obiect (aliment, gunoi, etc). 

12. Să nu deţină şi să nu consume droguri, substanţe interzise de legile în vigoare şi băuturi alcoolice 

şi să nu participe la jocuri de noroc. 

13. Să nu introducă în incinta spitalului arme, muniţii sau alte instrumente care, prin acţiunea lor, pot 

afecta integritatea fizică şi psihică a pacienților, aparținătorilor şi a personalului unităţii. 

14. Să nu posede şi să nu difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic în incinta spitalului. 

15. Să nu fumeze în incinta spitalului. 

16. Să nu aducă jigniri şi să nu manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament fată de alți 

pacienți, aparținători şi faţă de personalul spitalului. 

17. Să semnaleze asistentei şefe sau medicului şef de secţie orice deficienţă constată pe linia apărării 

împotriva incendiilor sau pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă. 

În plus, înainte de operaţie pacienţii au următoarele obligaţii: 

Să se informeze de la medici despre tot ce se întamplă legat de operaţie şi anestezie. 

1. Va informa familia despre operaţie şi anestezie. 

2. Nu va lua obiecte de valoare (bijuterii, telefoane mobile si bani) la operaţie. 

3. În cazul pacienţilor de sex feminin, vor intra în operaţie fără machiaj, lac de unghii, ruj etc. 

4. Vor lua măsurile necesare privind o igienă corporală adecvată - spălat corpul (inclusiv zonele 

intime), bărbierit (bărbaţi), spălat pe dinţi etc. 

5. Este obligatoriu ca lenjeria intimă  şi pijamaua să fie curate, iar pacientele de sex feminin nu vor 

purta sutien. 

6. Să aibă asupra lui medicamentele dacă are tratamente pt. inimă, hipertensiune, diabet, astm sau 

alte boli de care are cunoștință. 
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