CONSILIUL LOCAL AZUGA

SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA

REGULAMENT PACIENTI
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IN ATENTIA PACIENTILOR !
Prezenta in spitalul nostru va ofera posibilitatea de a beneficia de o asistenta medicala
recunoscuta la nivel local si national. Pentru ca ingrijiriile medicale ce se acorda sa fie
eficiente, va rugam sa sprijiniti straduintele noastre in acest sens, prin respectarea
urmatoarelor obligatii impuse de Regulamentul intern al Spitalului.

PERIOADA DE SPITALIZARE
o
o

o
o
o

pacientul ramane internat in Spital pe toata durata necesara recomandata de medicul
curant;
nu este permisa parasirea Spitalului fara acordul scris al medicului; in anumite conditii
– prevazute de Regulamentul intern al Spitalului – poate solicita invoire de la medicul
curant;
pacientii nu au voie sa paraseasca saloanele sau sa faca vizite in alte saloane fara
permisiune;
iesirea sau plecarea din sectie se face numai cu permisiune medicala si insotiti de
personal auxiliar.
pentru deplasari la diferite servicii anexe ale spitalului pentru consultatii interclinice
pacientii vor fi insotiti de un cadru sanitar si vor fi protejati cu halat de molton
(personal sau din dotarea salonului);

TINUTA
o

o
o

tinuta
obligatorie
in
spital
este
pijamaua
/
camasa
de
noapte;
cu ocazia internarii, pacientii sunt obligati sa predea hainele si efectele personale spre
pastrare in Garderoba Spitalului si sa imbrace hainele oferite de Spital; Spitalul nu
raspunde de obiectele de valoare depozitate la Garderoba sau in salon;
cu permisiunea medicului curant, pacientii pot folosi lenjerie de corp personala, inclusiv
capot si papuci.
lenjeria personala va fi aranjata in noptiera de langa pat fiind interzisa amplasarea
acesteia in alte locuri din salon.

IGIENA PERSONALA
o

o

spalarea frecventa a mainilor este cel mai eficient mod de a preveni infectiile
intraspitalicesti: la intrarea si iesirea din salon; dupa folosirea grupului sanitar; inainte
si dupa masa; dupa diverse activitati, etc.
pacientii vor efectua zilnic igiena generala exceptand cazurile speciale (ex. cei
imobilizati la pat) cand se va efectua igiena partiala cu ajutorul personalului.

ALIMENTE SI PROGRAMUL DE MASA
o
o

daca urmati o dieta speciala, informati medicul curant sau asistenta medicala care se
ocupa de dvs.;
alimentele perisabile se tin numai la frigider, in borcane sau recipiente cu capac;
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o
o

alimentele degradate vor fi aruncate zilnic de catre bolnavi, apartinatori sau infirmiera
de serviciu (dupa prealabila informare a pacientului);
masa nu va fi servita decat in orele rezervate pentru aceasta:

PROGRAM DE MASA

MIC DEJUN: 8.00 – 8.30
PRANZ: 13.00 – 14.00
CINA: 18.30 – 19.00
o

sfatuim apartinatorii si vizitatorii sa evite introducerea in spital a oricarui tip de
aliment; spitalul nu-si asuma raspunderea pentru eventualele reactii adverse pe care
pacientii le-ar putea avea din cauza alimentelor care nu au fost pregatite sau furnizate
de catre Spital.

ORELE DE ODIHNA
o

pacientii sunt obligati sa respecte cu strictete orele rezervate odihnei.

INGRIJIRI SI TRATAMENT
o

o
o
o
o

o

o
o
o
o

pacientii trebuie sa declare in mod sincer în fata medicilor simptomele, antecedentele
heredocolaterale (afectiuni care fac referinta la starea de sanatate din cadrul familiei)
si personale, pentru ca acestia sa aiba posibilitatea de a se orienta in fata bolii;
pacientii vor respecta cu strictete instructiunile personalului medical in ce priveste
tratamentul;
indeplinirea prescriptiilor medicale, executarea procedurilor terapeutice sunt
obligatorii;
pacientii trebuie urmeze procedurile de investigatie, fara sa le amane de pe o zi pe
alta, pentru a se putea stabili cat mai repede diagnosticul;
pacientul
va
coopera
la
efectuarea
procedeelor
de
diagnostic;
va respecta circuitele functionale ale sectiei si ale spitalului astfel incat sa nu transmita
boala si altor pacienti si nici sa nu se contamineze cu infectii pe perioada internarii;
pacientul va accepta sa ia medicamentele in prezenta unui cadru medical pe toata
durata internarii, conform prescriptiilor medicului curant si va respecta programul de
administrare;
pacientii nu pot pretinde tratamente sau medicamente neprescrise;
pacientul va respecta programul sectiei in care este internat (de investigatii, de
tratament, de vizita);
pacientul va respecta indicatiile personalului in legatura cu instructiunile de protejare a
perfuziilor, pansamentelor si modul de purtare a sondelor, tuburilor de dren, etc.
imediat ce constata ca a intervenit o schimbare deosebita in starea sa de sanatate
(febra, diaree, dureri de orice tip, etc.) pacientul va informa imediat personalul
medical.
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TIMPUL VIZITEI MEDICALE
o

o

in timpul vizitei, pacientul va astepta linistit in patul sau pana cand ii va veni randul,
fara sa deranjeze, prin discutii sau convorbiri cu alti pacienti, activitatea medicilor si
asistentelor;
este interzisa folosirea telefonului mobil in timpul vizitei.

CURATENIE SI PATRIMONIU
o

o
o
o
o
o

pacientii sunt responsabili pentru pastrarea curateniei, ordinii si integritatii obiectelor
sanitare, mobilierului si lenjeriei din dotarea salonului si din incaperile anexe ale sectiei
sau din incinta spitalului;
pacientul va pastra curatenia in incinta spitalului (salon, pavilion, curte) si integritatea
bunurilor din patrimoniul spitalului;
in cazul constatarii deteriorarii sau lipsei unor bunuri/ obiecte, se va obliga sa
plateasca contravaloarea lor;
pacientii se vor informa de la personal cum se colecteaza deseurile menajere si
medicale;
este obligatorie depozitatea resturilor alimentare si a materialelor sanitare utilizate
pentru tratamentul pacientilor doar in spatiile si recipientele destinate acestui scop;
introducerea si consumul de tigari, alcool, droguri sunt strict interzise in Spital.
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