
 

 OBLIGAȚIILE PACIENTELOR INTERNATE ÎN SPITAL 

Pacientele internate în spital au următoarele obligații: 

1. Prezentarea tuturor actelor necesare la internare care să ateste calitatea 

de asigurat si trimiterea de către medicul de familie (exceptând situațiile de 

prezentare în regim de urgență); 

2. Pacientelor li se vor aduce la cunoștință la internare, prevederile 

Regulamentului privind conduita persoanelor în Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 

“Buna Vestire” și vor semna de luare la cunoștință despre acestea pe foaia de 

observație clinică generală; 

3. Să respecte orarul de activitate pentru persoanele internate în Spitalul 

“Buna Vestire”; 

4. Să respecte programul de vizită pentru a nu perturba desfășurarea 

activității medicale în secții; 

5. Vizitarea pacientelor se va face în condiții de echipare corespunzătoare, în 

intervalul de timp prevăzut de legislația în vigoare, maxim două persoane, iar timpul 

de vizită să nu depășească 30 de minute; 

6. Vizitarea pacienților în compartimentul A.T.I. este permisă zilnic doar 

membrilor familiei (părinți, copii, surori/ frați), cu condiția ca vizita să se facă 

individual, un vizitator/ pat și nu simultan la mai multe paturi; 

7. În cazul vizitării unui nou-născut, vizitatorii vor fi echipați corespunzător și 

vor respecta indicațiile cadrelor medicale; 

8. Orice persoană care solicită accesul în interiorul spitalului se va identifica 

în baza actului de identitate, pentru înregistrarea datelor, indiferent de ora de acces 

în incinta spitalului; 

9. Purtarea ecusonului pentru vizitatori este obligatorie; 

10. Să respecte condițiile de disciplină ale secției și spitalului; 

11. Să folosească cu grijă bunurile care-i sunt puse la dispoziție, orice 

degradare fiind supusă regulilor de drept civil; 

12. Se interzice complet fumatul în spital având în vedere prevederile legii nr. 

349/2002, art. 3(1); 

13. Să nu folosească aparatele electrocasnice fără avizul personalului din 

secții; 
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14. Să nu consume și să nu introducă băuturi alcoolice în spital; 

15. Să respecte prescripțiile medicale; 

16. Să nu utilizeze medicamente fără indicația medicului; 

17. Să respecte regimul alimentar indicat de medic; 

18. Pacientele au obligația de a informa medicul sau asistenta de salon în 

legatură cu orice modificare apărută în evoluția stării de sănătate; 

19. Să poarte echipament obligatoriu de spital și să nu părăsească incinta 

spitalului în ținta unității sanitare; 

20. Să se îngrijească de igiena sa individuală, iar dacă starea de sănătate nu le 

va permite, vor fi ajutate de personalul auxiliar; 

21. Să mențină igiena patului, a salonului și  a celorlalte spații pe care le 

folosește în timpul internării; 

22. Să păstreze și să predea în bune condiții echipamentul de spital și lenjeria 

de pat primite pentru șederea în spital; 

23. Să nu consume sau să depoziteze alimente perisabile din afara spitalului; 

24. Să nu depoziteze și arunce pe geam resturi alimente su alte alimente; 

25. Să nu depoziteze în salon ghivece cu flori, sau flori tăiate păstrate în vase 

cu apă; 

26. Să atenționeze personalul de serviciu asupra eventualelor avarii la 

instalațiile electrice, sanitare sau de încălzire centrală; 

27. Să nu utilizeze stingătoarele și instalațiile de oxigen; 

28. Să anunțe și să respecte recomandările personalului de serviciu în caz de 

început de incendiu; 

29. Să colecteze selectiv deșeurile menajere: HÂRTIE, PLASTIC, STICLĂ în 

recipientele puse la dispoziție de către instituție, conform legii nr. 132/30.06.2010; 

30. Să se adreseze în mod civilizat personalului medico-sanitar, fără acte de 

agresiune verbală sau fizică; 

31. Pacienta să nu părăsească salonul cu copilul în brațe; 

32. Pacientele cu copii în salon să țină copilul în pătuțul său; 

33. Pe timpul nopții să nu stingă lumina; 

34. Pacientele internate în salonul “VIP” au aceleași obligații prevăzute în 

prezentul regulament; 

35. Pacientele sunt obligate să prezinte medicului de familie biletul de ieșire 

din spital și scrisoarea medicală primite la externare, precum și continuarea 

tratamentului la domiciliu (după externare) conform recomandării medicului curant; 

36. Este cu desăvârșire interzisă părăsirea spitalului fără bilet de voie semnat 

de medicul curant și aprobat de medicul șef de secție sau înlocuitorul său; 



37. În mod cu totul excepțional (calamități, probleme familiare sau probleme 

personale urgențe), se pot acorda învoiri la propunerea medicului curant și cu 

aprobarea medicului șef de sectie; 

38. Să respecte circuitele spitalului și să nu circule prin locurile interzise; 

39. În situația în care aparținătorii sau pacientele nu respectă obligațiile ce le 

revin, acest lucru este adus la cunoștință medicului curant sau medicului de gardă 

care fără a pune în pericol sănătatea pacientului poate decide externarea bolnavelor; 

40. Excepție fac urgențele majore în care pacienta va fi menținută în spital iar 

situația va fi adusă la cunoștință șefului de secție și – după caz – a Conducerii 

spitalului; 

41. În cazuri extreme de indisciplină a celor internați sau aparținătorilor se va 

anunța poliția; 

42. Pacienților internați și vizitatorilor acestora le este interzis să filmeze, să 

fotografieze și să efectueze înregistrări audio în incinta spitalului. 


