
 

 

 

OBLIGAȚIILE PACIENTULUI 

 

Pacienții sunt obligați să respecte regulile spitalului pe toată perioada internării. 

Printre acestea se numără: 

 

 Respectarea regulilor de acces, de conduită și disciplină ale spitalului 

 Respectarea regulilor și a orarului de vizitare 

 Să nu producă zgomote puternice de orice natură (incluzând aici și sonorul 

echipamentului audio/video sau aparatelor de comunicații) și să nu inițieze acțiuni 

care pot produce disconfort pacienților internați și celorlalte persoane din jur 

 Să întrețină un climat de liniște și confort în saloane 

 Să mențină ordinea și curățenia în saloane și în spațiile comune 

 Să aibă un comportament etic și o conduită civilizată față de personalul medico-

sanitar 

 Să nu distrugă sau să murdărească mobilierul din salon, pereții, instalațiile sanitare 

sau alte obiecte din dotarea Institutului 

 Să poarte ținută obligatorie de spital 

 Să nu părăsească unitatea pe perioada internării decât cu aprobarea medicului șef de 

secție 

 Să nu circule decât în secția unde sunt internați sau unde li se efectuează investigații 

medicale 

 Să nu fumeze în incinta spitalului 

 Să nu consume sau să introducă în spital băuturi alcoolice sau substanțe periculoase 

ori interzise de lege 

 Să asigure individual paza și protecția bunurilor personale de valoare pe care le 

introduc în spital, asumându-și întreaga responsabilitate cu privire la acestea, în cazul 

în care nu solicită spitalului serviciul de depozitare valori 

 Să-i respecte pe ceilalți pacienți și drepturile lor 

 Să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului și ale personalului medico-

sanitar 

 Să își asume întreaga responsabilitate pentru consecințele ce apar în cazul refuzului de 

a urma tratamentul, instrucțiunile și recomandările personalului medical 

 Să informeze personalul medical întocmai și la timp cu privire la orice manifestare 

sau reacție la tratamentul sau medicamentele prescrise 

 Să coopereze în permanență cu medicul privind starea sănătății 

 Să ofere personalului medical toate informațiile relevante pe care le deține despre 

starea de sănătate proprie, precum și informațiile de orice altă natură (apartenență 



 

 

religioase, valori și cutume culturale, etnice etc.) care pot afecta sau influența 

îngrijirea medicală și serviciile conexe furnizate de către IRO Iași 

 Să ofere informații exacte și complete în legătură cu spitalizările anterioare, detaliile 

personale și de sănătate, inclusiv regimuri alimentare și stil de viață  

 Să solicite personalului medical informații detaliate cu privire la starea de sănătate, 

investigațiile și analizele realizate, diagnosticul stabilit și tratamentul propus înainte 

de a-și exprima consimțământul față de orice procedură sau act medical care urmează 

a i se realiza. Pacienții au dreptul și libertatea de a solicita oricât de multe informații 

cu privire la situația medicală în care se află 

 Să informeze personalul medical și să solicite sprijin pentru orice nelămuriri legate de 

documentele medicale 

 Să conștientizeze faptul că în anumite situații, din motive obiective, pot exista servicii 

care nu sunt disponibile în momentul respectiv 

 Să se prezinte la consultații, intervenții, internare la ora și data stabilite conform 

programării sau să anunțe medicul cu cel puțin 24 de ore înainte dacă există 

modificări sau nu se mai poate prezenta conform programării inițiale   

 


