ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN IASI

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI
Str. Dr. I. Cihac nr. 30, tel.: 0232239408, fax: 0232270918
www.pneumo-iasi.ro
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi este situate in str. Dr. I. Cihac, nr. 30, in
spatele UMF Iasi.
Accesul la sectia din str. Dr. I. Cihac, nr. 30 (sectia I-a, in spatele UMF Iasi), se
asigura prin mijloacele de transport in comun, respectiv tramvaiele: 1, 3, 6, 7, 13
(statia Piata Unirii), autobuzele: 28, 41, 42, 43, 46 (statia Independentei), statii
aflate in relativa apropiere a sectiei si/sau cu taxiul.
Accesul la sectia din str. Spital Pascanu, nr. 11 (sectia a II-a Pascanu), se asigura
prin mijloacele de transport in comun, respectiv autobuzul 50 care se ia din
Targu Cucu, spre Aeroport, statia aflindu-se in relativa apropiere a sectiei si/sau
cu taxiul.
Accesul la sectia din Complex Tudor Vladimirescu, aleea Prof. Vasile Petrescu
(sectia a III-a Tudor), se asigura prin mijloacele de transport in comun, respectiv
tramvaiele: 7, 8, 13 (statia Tudor Vladimirescu), autobuzele: 42, 43, 46 (statia
Tudor Vladimirescu), statii aflate in relativa apropiere a sectiei si/sau cu taxiul.
Accesul la sectia din sos. Bucium, nr. 106 (sectia a IV-a Clunet), se asigura prin
mijloacele de transport in comun, respectiv maxi-taxi pentru sat Paun, statia
aflindu-se in relativa apropiere a sectiei si/sau cu taxiul.
Accesul autovehicolelor straine in curtea spitalului este permis numai in cazurile
de urgente.
Preluararea pacientilor cu targa sau scaunul cu rotile este disponibila atat la
intrarea unde exista acces pentru autosanitare, cat si la intrarea in Ambulatorul
de specialitate.
Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de spitalizare continua si
spitalizare de zi.
Serviciile medicale spitalicesti cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea
diagnosticului, tratamente medicale si/sau chirurgicale, ingrijire, recuperare,
medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, iar pentru serviciile
furnizate in regim de spitalizare continua se adauga cazare si masa.
Programarile se fac prin telefoanele centralei: (+40)232239408, int. 114 –
Camera de Consultatii (sectia Cihac) intre orele 7.00-15.00,
(+40)232410430 – Camera de Consultatii (sectia Cihac), dupa ora
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15.00, (+40)232242438 – sectia Pascanu, (+40)232242428 – sectia
Tudor sau la (+40)232210808 – sectia Clunet, la asistenta sefa din sectia
dorita.
Internarile se fac pe sectii, prin grija asistentei sefe si numai cu avizul sefului de
sectie sau inlocuitorul acestuia.

ACTE NECESARE INTERNARII
- bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist;
- buletin/carte de identitate;
- adeverinta de la locul de munca, din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are
achitate la zi asigurarile sociale de sanatate si evidenta zilelor de concediu
medical pe ultimele 12 luni – pentru angajati;
- carnet de somaj - pentru someri;
- cupon de pensie - pentru pensionari;
- adeverinţă elev, student sau miltar in termen – daca este cazul;
- adeverinta de la primarie - pentru cei cu ajutor social;
- card national de sanatate sau in lipsa acestuia, adeverinta eliberata de Casa
Nationala de Sanatate - fac exceptie de la regula cazurile internate in
urgenta;
- adeverinta de coasigurat si adeverinta de la circa financiara ca nu are niciun
venit - coasigurat;
- xerocopie dupa certificatul de casatorie – coasigurat;
- declaratie pe proprie raspundere ca se afla in intretinere – coasigurat;
- declaratie pe proprie raspundere din partea celui care il intretinere –
coasigurat;
- chitanta de la CASS privind plata asigurarii medicale – persoane fara venit
sau fara calitatea de coasigurat;
- eventuale documente medicale (bilete de externare, retete, rezultatul analizelor
si examenelor paraclinice effectuate);
Persoanele care nu prezinta bilet de trimitere de la medicul de familie
sau specialist sau care nu fac dovada de asigurat (exceptie cazurile de
urgenta), suporta integral cheltuielile de spitalizare.

DREPTURILE PACIENTULUI
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Drepturile pacientului sunt reglementate de Legea 46/2003, publicata in
Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2003:
“CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
În sensul prezentei legi:
a)prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează
serviciile de sănătate;
b)prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în
situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii
naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale;
c)prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile
comunitare şi serviciile conexe actului medical;
d)prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt
act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
e)prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu
mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă
îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate
în apropierea decesului.
Art. 2
(la data 22-Apr-2004 Art. 2 din capitolul I reglementat de Art. 3 din Norma din 2004 )

Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care
societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi
materiale.
Art. 3
(la data 22-Apr-2004 Art. 3 din capitolul I reglementat de Art. 2 din Norma din 2004 )

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o
discriminare.

CAPITOLUL II: Dreptul pacientului la informaţia medicală
Art. 4

(la data 22-Apr-2004 Art. 4 din capitolul II reglementat de Art. 1 din Norma din 2004 )

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale
disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
Art. 5
(1)Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului
profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
(2)Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi
obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
Art. 6
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a
intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a
alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării
tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire
la date despre diagnostic şi prognostic.
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Art. 7
Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în
care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
Art. 8
Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar,
cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu
cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă
ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de
comunicare.
Art. 9
Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege
o altă persoană care să fie informată în locul său.
Art. 10
Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor,
diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
Art. 11
(la data 22-Apr-2004 Art. 11 din capitolul II reglementat de Art. 15 din Norma din 2004 )

Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
Art. 12

(la data 22-Apr-2004 Art. 12 din capitolul II reglementat de Art. 9 din Norma din 2004 )

Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat
scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe
perioada spitalizării.

CAPITOLUL
III:
intervenţia medicală

Consimţământul

pacientului

privind

Art. 13

(la data 22-Apr-2004 Art. 13 din capitolul III reglementat de Art. 4 din Norma din 2004 )

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală
asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului
sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
Art. 14
(la data 22-Apr-2004 Art. 14 din capitolul III reglementat de Art. 5 din Norma din 2004 )

Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie
medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul
pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
Art. 15
În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă,
consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
Art. 16
(la data 22-Apr-2004 Art. 16 din capitolul III reglementat de Art. 6 din Norma din 2004 )

În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul
trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite
capacitatea lui de înţelegere.
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Art. 17
(1)În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia
este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea
consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de
specialitate.
(2)Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi
în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.
Art. 18
Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea,
folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea
stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
Art. 19
(la data 22-Apr-2004 Art. 19 din capitolul III reglementat de Art. 8 din Norma din 2004 )

Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în
învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru
cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu
excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă
cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
Art. 20
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără
consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare
diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

CAPITOLUL IV: Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi
viaţa privată a pacientului
(la data 22-Apr-2004 capitolul IV reglementat de Art. 10 din Norma din 2004 )

Art. 21
Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor,
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale
chiar şi după decesul acestuia.
Art. 22
Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care
pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
Art. 23
În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale
acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului
nu mai este obligatorie.
Art. 24
Pacientul are acces la datele medicale personale.
Art. 25
(la data 22-Apr-2004 Art. 25 din capitolul IV reglementat de Art. 7 din Norma din 2004 )

(1)Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu
excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul,
tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
(2)Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol
pentru sine sau pentru sănătatea publică.
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CAPITOLUL V: Drepturile pacientului în domeniul reproducerii
Art. 26

(la data 22-Apr-2004 Art. 26 din capitolul V reglementat de Art. 11 din Norma din 2004 )

Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor
de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.
Art. 27
Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării
unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.
Art. 28
(1)Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu
excepţia cazului prevăzut la art. 26.
(2)Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai
sigure metode privind sănătatea reproducerii.
(la data 22-Apr-2004 Art. 28, alin. (2) din capitolul V reglementat de Art. 12 din Norma din
2004 )

(3)Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi
lipsite de riscuri.

CAPITOLUL VI: Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri
medicale
Art. 29

(1)În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor
pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat,
selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
(2)Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de
tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la
cunoştinţa publicului.
Art. 30
(1)Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există
condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.
(la data 22-Apr-2004 Art. 30, alin. (1) din capitolul VI reglementat de Art. 13 din Norma din
2004 )

(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în
situaţii extreme.
Art. 31
Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
Art. 32
(la data 22-Apr-2004 Art. 32 din capitolul VI reglementat de Art. 14 din Norma din 2004 )

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport
spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La
solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi
tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
Art. 33
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Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un
medic acreditat din afara spitalului.
Art. 34
(1)Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să
supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta
să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din
cadrul unităţii respective.
(2)Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi
suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
*) Admite sesizarea formulată de Curtea Militară de Apel, în Dosarul
nr. 34/753/2013, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept:
"dacă fapta medicului, care are calitatea de funcţionar public, de a
primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în condiţiile art.
34 alin. 2 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie
sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare
incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin. 1 teza I din C. pen.".
Stabileşte că fapta medicului angajat cu contract de muncă într-o
unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, care are
calitatea de funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art. 175
alin. 1 lit. b teza a II-a din Codul penal, de a primi plăţi suplimentare
sau donaţii de la pacienţi, în condiţiile art. 34 alin. 2 din Legea
drepturilor pacientului nr. 46/2003, nu constituie o exercitare a unui
drept recunoscut de lege având ca urmare incidenţa dispoziţiilor art.
21
alin.
1
teza
I-a
din
C.
pen.
(la data 05-Aug-2015 Art. 34, alin. (2) din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din
Actul din Decizia 19/2015 )

Art. 35
(1)Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea
stării sale de sănătate sau până la vindecare.
(2)Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre
diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de
specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de
alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile
comunitare disponibile.
(la data 22-Apr-2004 Art. 35, alin. (2) din capitolul VI reglementat de Art. 16 din Norma din
2004 )
Îmi exprim decizia, în conformitate cu art. 7 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, să nu fiu informat în cazul
în care informaţiile prezentate mi-ar cauza suferinţă.
Semnătura pacientului/reprezentantului legal ..................... Data ................
Îmi exprim opţiunea, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, de a
permite accesul la datele cu caracter confidenţial privind starea mea de sănătate domnului/doamnei .....................,
în calitate de ................ .
Semnătura pacientului/reprezentantului legal ..................... Data ................
Nu sunt de acord să permit accesul altei persoane la datele cu caracter confidenţial privind starea mea de sănătate.
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Semnătura pacientului/reprezentantului legal ..................... Data ................
Am retras accesul la datele cu caracter confidenţial privind starea mea de sănătate domnului/doamnei .....................
.
Semnătura pacientului/reprezentantului legal ..................... Data ................

Art. 36
Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de
asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program
continuu.

CAPITOLUL VII: Sancţiuni
Art. 37
Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor
despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte
drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz,
răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor
legale.

CAPITOLUL VIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 38
(1)Autorităţile sanitare dau publicităţii, anual, rapoarte asupra respectării
drepturilor pacientului, în care se compară situaţiile din diferite regiuni ale
ţării, precum şi situaţia existentă cu una optimă.
(2)Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil
standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii.
(3)În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
Ministerul Sănătăţii şi Familiei elaborează normele de aplicare a acesteia,
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 39
Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 40
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 78, 108 şi 124 din
Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, publicată în
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum şi orice alte
dispoziţii contrare.
-****Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19
decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia
României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 51 din data de 29 ianuarie 2003”
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Drepturile pacientului sunt reglementate si de art. 230 din Legea 95/2006,
publicata in Monitorul Oficial nr. 652 din 28 august 2015:
“Art. 230
(1)Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau
de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la
vindecare, în condiţiile stabilite de prezenta lege, de contractul-cadru şi
normele sale de aplicare.
(2)Asiguraţii au următoarele drepturi;
a)să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de
sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractuluicadru;
b)să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă
îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport
dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;

c)să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6
luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
d)să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în
condiţiile legii;
e)să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada
spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice
la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de
contractul - cadru;
f)să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractulcadru;
g)să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare
a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
h)să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
i)să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
j)să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
k)să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
l)să beneficieze de dispozitive medicale;
m)să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
n)să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce
priveşte diagnosticul şi tratamentul;
o)să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
p)să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
în condiţiile legii.
(3)Asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 360/2002
privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

9

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN IASI

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI
Str. Dr. I. Cihac nr. 30, tel.: 0232239408, fax: 0232270918
www.pneumo-iasi.ro
beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale,
medicamente şi dispozitive medicale, suportate din fond, în condiţiile
contractului-cadru şi din bugetele ministerelor şi instituţiilor respective, în
condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(4)Personalităţile internaţionale cu statut de demnitar primesc asistenţă
medicală de specialitate în unităţi sanitare nominalizate prin ordin al
ministrului sănătăţii.”

OBLIGATIILE PACIENTULUI
Obligatiile pacientului sunt reglementate de art. 231 din Legea 95/2006,
publicata in Monitorul Oficial nr. 652 din 28 august 2015:
“Art. 231
Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art.
230 sunt următoarele:
a)să se înscrie pe lista unui medic de familie;
b)să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de
sănătate;
c)să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin
contractul-cadru;
d)să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări
asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la
încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
e)să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
f)să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico - sanitar;
g)să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând
coplata/contribuţia personală, în condiţiile legii;
h)să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care
atestă calitatea de asigurat, definite la art. 223 alin. (1).”

Odata internat in spital va rugam sa respectati si sa pastrati ordinea si curatenia.
Pentru putin timp casa d-voastra este aici;

In interesul sanatatii d-vostra faceti un mic efort de vointa si
lasati-va de fumat;
Spitalul dispune de toate conditiile pentru pastrarea unei igene corporale, VA
RUGAM, folositi-va de aceasta oportunitate;
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FOLOSITI CONTAINERUL (cosul) pentru depozitarea deseurilor sau resturilor
menajere;
Anuntati familia despre orele de vizita, intrarea apartinatorilor este interzisa in
restul zilei;
LA EXTERNARE ESTE OBLIGATORIE PREDAREA INTEGRALA A
TUTUROR BUNURILOR PE CARE LE-ATI PRIMIT;
Ziua si ora externarii va vor fi comunicate cu o zi inainte de catre
medical curant;
Anuntati familia/ruda cea mai apropiata de faptul ca urmeaza sa fiti
externat. Daca nu dispuneti de telefon mobil, solicitati ajutorul
personalului spitalului;
Daca beneficiati de ingrijiri la domiciliu, anuntati-va furnizorul de
ingrijiri la domiciliu de faptul ca vi se va face externarea;
Solicitati BILETUL DE EXTERNARE in dublu exemplar, un exemplar il
veti prezenta medicului de familie pentru inregistrare si eliberarea
eventualelor retete medicale;
Daca aveti nevoie de CERTIFICAT MEDICAL pentru angajatorul dvs.
solicitati acest lucru la externare;
Interesati-va daca aveti nevoie de TRATAMENT PRELUNGIT;
ESTE INTERZISA PARASIREA SECŢIEI FARA AVIZUL MEDICULUI
SAU AL ASISTENTEI DE SALON;
IN SPITAL veti sta atata timp cat este necesar, doar daca respectati
prescriptiile medicale si regulamentul de ordine interioara al spitalului;

PROGRAM DE VIZITA PACIENTI
zilnic 14.30 – 17.00
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PROGRAM PSIHOLOG
luni – sectia TUDOR, 0232242428;
marti, joi – sectia Pascanu, 0232242438;
miercuri – sectia Clunet, 0232210808;
vineri – sectia Cihac, 0232239408;
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