OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR
În cadrul Spitalului Municipal Oltenița pacienții pe timpul spitalizării au urmatoarele obligații:
– obligaţia de a se conforma programului spitalului : program de masa, program de administrare a
tratamentului, de odihna a celorlati pacienti ;
– obligaţia de a nu consuma băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;
– sa creeze o atmosfera de intelegere si intrajutorare intre pacienti, de respect reciproc, de respectare a
personalului medical si auxiliar.
– sa pastreze ordinea si curatenia ;
– sa nu deterioreze bunurile spitalului;
– sa nu paraseasca spitalul fara acordul medicului ;
– obligaţia de a purta echipamentul specific spitalului;
– sa respecte personalul medical/nemedical din institutie;
– sa predea fara intarziere hainele sau imbracamintea la garderoba;
– să respecte regulile interne ale unitatii afisate la locuri vizibile;
– sa ia la cunostinta la internare de prevederile Regulamentului Intern al pacientilor cat si de tratamentul
medico-chirurgical si sa semneze pe foaia de observatie clinica in caz contrar asumandu si consecintele.
– sunt interzise cu desavarsire : fumatul, consumuri de bauturi alcoolice , jocurile de noroc;
– pacientii au obligaţia de a avea o comportare corecta in relatiile cu ceilalti bolnavi si cu personalul
medico-sanitar, evitand incalcarea disciplinei de spital, tulburarea linistii si orice manifestare
necunviincioasa sau neadecvata.
– pacienţii sunt obligati să respecte personalul medical şi de îngrijire, precum şi pe ceilalţi pacienţi;
– pacienţii internaţi sunt obligaţi să poarte ţinuta regulamentara de spital pe durata internării;
– să restituie la garderoba spitalului echipamentul de spital primit la internare;
– este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care
necesită investigaţii;
– pacienţii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, este interzisă circulaţia pe străzi sau în
parcuri în ţinuta de spital;
– pacienţii sunt datori să respecte ordinea şi liniştea, să păstreze curăţenia în saloane, săli de mese,
coridoare, grupuri sanitare;
– pacientii internaţi sunt obligaţi să respecte regulile de igiena personala;
– degradarea mobilierului şi a bunurilor din dotarea spitalului va fi suportată de persoanele direct implicate;
– introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de
secţie/compartiment.
– pacientul/ aparţinătorul are obligaţia de a citi consimţămintele informat aplicate în unitate şi de a le
semna;
– Să respecte cu stricteţe planul de tratament şi să discute despre orice schimbare pe care o doresc, sau care
intervine din cauze externe, cu medicii curanţi sau cu medici din aceeaşi arie de specializare cu cei care au
stabilit tratamentul;
– Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul,
instrucţiunile şi recomandările personalului medical;
– Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la
tratamentul sau medicamentele prescrise.

