
 

 

OBLIGAŢIILE PACIENTULUI 

Extras din Regulamentul de ordine interioară şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca 

 

1. Echiparea bolnavului internat in ţinută de spital; 

2. Păstrarea igienei corporale; 

3. Părăsirea spitalului este interzisă cu excepţia trimiterii pentru consulturi si investigaţii de 

către medic; 

4. Consumarea de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului sunt interzise! 

5. Cunoaşterea şi  respectarea regulamentului de salon; 

6. Manifestarea unei atitudini civilizate faţă de personalul medical şi de îngrijire, precum şi 

faţă de ceilalţi pacienţi; 

7. Respectarea regulilor de acces, de conduită şi disciplină a spitalului, a regulilor şi a 

orarului de vizitare pentru a nu perturba desfăşurarea activităţii medicale; 

8. Folosirea cutiilor de valori din garderoba spitalului. În caz contrar, pacienţii îşi asigură 

individual paza şi protecţia bunurilor de valoare; 

9. Ascultarea cu atenţie a indicaţiilor cu privire la diagnostic şi tratament furnizate de medicul 

curant şi asistenta medicală, semnarea consimţământului informat şi respectarea indicaţiilor 

primite. 

10. Acordarea tuturor informaţiile relevante pe care le deţin despre starea de sănătate proprie, 

precum şi informaţii de altă natură (apartenenţă religioasă, valori şi cutume culturale, etnice etc) 

care pot afecta sau influenţa îngrijirea medicală; 

11. Respectarea  întocmai a  planului de tratament şi discutarea cu medicul curant a oricărei 

schimbare pe care o doresc sau care intervine din cauze externe; 

12. Asumarea responsabilităţii pentru consecinţele care apar în cazul refuzului de a urma 

tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical; 

13. Solicitarea personalului medical a informaţiilor detaliate cu privire la starea individuală de 

sănătate, investigaţiile şi analizele realizate, diagnosticul stabilit şi tratamentul propus înainte de 

a-şi da consimţământul faţă de orice procedură şi act medical pe care îl acceptă; 

14. Informarea personalul medical complet şi la timp cu privire la orice manifestare sau reacţie 

la tratamentul şi medicamentele prescrise; 

15. Păstrarea alimentelor perisabile in frigiderul sectiei pentru maxim 3 zile.  

16. Respectarea regimului alimentar indicat de medic; 

17. Introducerea de aparatură audio-vizuală în incintă este interzisă; 

18. Păstrarea curăţeniei; 

19. Păstrarea integrităţii mobilierului şi a bunurilor din dotarea spitalului; 

20. Respectarea programului de servire a mesei; 

21. Respectarea  programului de linişte între orele 22,00-06,30; 

22. Prezentarea  la biroul externări cu cardul de sănătate pentru a ridica biletul de ieşire şi 

scrisoarea medicală; 

23. Respectarea tratamentului recomandat de medic; 

24. Restituirea la garderoba spitalului a echipamentului primit la internare. 


