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ÎN ATENŢIA PACIENŢILOR ! 
         CEA MAI EFICIENTA METODA DE A PREVENI INFECTIA NOSOCOMIALA ESTE DE A RESPECTA  

                                                               REGULAMENTUL DE SALON 

 
 Sa citeasca drepturile si obligatiile pacientului afisate in sectie si sa le respecte; Sa respecte regulamentului de 

ordine interioara a spitalului;  

 Sa prezinte actele necesare la internare care să ateste calitatea de asigurat 
 Sa nu fumeze, conform Legii 15/2016 în spital este interzis fumatul 

 Sa se spele pe maini, deorece spălarea frecventă a mâinilor este cel mai eficient mod de a preveni infecţiile 
nosocomiale: la intrarea şi ieşirea din salon; după folosirea grupului sanitar, înainte şi după masă, după 
diverse activităţi, etc. 

 Imediat ce constata ca a intervenit o schimbare în starea de boală, va informa imediat personalul medical: 
febra, diaree, dureri de orice tip, etc. 

 Sa efectueze zilnic igiena personala; să facă baie (dus) în fiecare zi, cu o seara înainte de operaţie şi în 
dimineaţa zilei de operaţie, baia este parţială şi efectuată de personal numai daca pacientul este imobilizat la 
pat. 

 Să nu folosească aparatul de fotografiat sau telefonul mobil pentru a filma sau fotografia în interiorul 
spitalului fără acordul personalului medical din compartimentul respectiv; 

 Sa nu pastreze in salon sume mari de bani si bunuri de valoare, care se vor preda apartinatorilor; spitalul nu 

raspunde pentru eventualele furturi ale bunurilor; 

 Sa  nu pastreze in salon haine personale si bagaje voluminoase; Este interzisă păstrarea bagajelor în salon, sub 

paturi, bolnavii vor depune îmbrăcămintea de stradă la garderoba spitalului; 
 Sa aiba asupra lor şi sa folosesca obiecte personale de igienă: prosop, săpun, piepten, pastă şi periuţă de dinţi, 

hârtie igienică, etc. 
 Sa pastreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei si mobilierului din dotare;  

 Sa pastreze curatenia in spital (in saloane, in curte, grupurile sanitare, sa nu degradeze instalatiile, sa nu arunce 

in wc sau chiuvete pansamente, vata sau resturi care pot defecta instalatiile) si sa respecte regulile de colectare 

selectiva a deseurilor; 

 Sa permita infirmierei sa faca curatenia zilnica si sa aeriseasca salonul de cate ori este nevoie; Uşa salonului va 
fi menţinută închisă; aerisirea se face numai pe geam, de mai multe ori pe zi. 

 Sa accepte si sa respecte regimul alimentar recomandat de medic; Sa nu pastreze in noptiera alimente 

perisabile, alimentele vor fi depozitate doar in frigider, in pungi etichetate cu numele pacientului si numarul 

salonului; este interzisă introducerea si consumul de alcool. 

 Sa limiteze numarul vizitatorilor la maxim trei in acelasi timp si sa nu permita vizitatorilor sa se aseze pe 

paturi; Sa  nu primeasca vizitatori cu starea sanatatii alterata (viroze, tuse, febra etc.); 

 Aparţinătorii vor respecta programul de vizită afişat; Accesul însoţitorilor în spital înafara orelor de vizită se 
face doar cu bilet de voie parafat şi semnat de către medicul curant. 

 Sa respecte liniștea în perioadele de odihnă, sa nu foloseasca  telefonului mobil în salon pe timpul vizitelor 

medicale sau a perioadelor de odihnă. 
 Sa nu paraseasca incinta institutiei decat cu acordul personalului medical, cu bilet de invoire;  

 In cazul unor nelamuriri, neintelegeri sau probleme de orice natura, pacientul trebuie sa se adreseze medicului 

sef de sectie sau conducerii spitalului, verbal sau in scris; 

 Pacientul este obligat sa respecte regulile afisate de prevenire si interventie in cazul incendiilor si calamitatilor 

si circuitul de evacuare afisat, iar in cazul declansarii acestora sa respecte indicatiile personalului unitatii;  

 Sa respecte programul spitalului privitor la orele de masa, de tratament, de odihna si primire a vizitatorilor, a 

regulilor care se aplica in spital; 

 Sa nu provoace neintelegeri sau altercatii cu personalul unitatii sau cu alti pacienti/apartinatori; adresarea  

catre personalul institutiei se va realiza intr-un limbaj politicos si civilizat;  

 

 In situatia in care aceste reguli nu sunt respectate, conducerea sectiei poate lua hotararea de a 

externa pacientii care nu se supun prezentului Regulament, sau conducerea spitalului poate lua 

măsuri corective. 
 

 

                                      Conducerea spitalului vă mulțumește pentru conformare și înțelegere! 
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