Regulament Pentru Pacienti si Vizitatori

Pacientul trebuie
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Să respecte regulile de acces, de conduită şi disciplină ale Spitalului Sanador
Să respecte linistea in cadrul Spitalului si sa nu produca disconfort pacienţilor
internaţi şi celorlalte persoane din jur.
Sa nu foloseasca telefoane mobile in saloanele unde se afla aparatura medicala.
Să nu fumeze în incinta spitalului, să nu consume sau să introducă în spital băuturi
alcoolice ori substanţe interzise de lege.
Să păstreze curăţenia în spaţiile comune şi, după caz, în rezervă.
Să poarte echipamentul dat de spital pe durata spitalizării şi să nu părăsească incinta
spitalului în această ţinută.
Sa nu se deplaseze in alte departamente decat in cele in care sunt internati, cu
exceptia cazurilor care necesita investigatii
Să respecte intimitatea şi confidenţialitatea persoanei, viaţa privată şi programul
celorlalţi pacienţi, inclusiv ale personalului medical.
Să nu deterioreze bunurile spitalului, precum şi bunurile aflate în proprietatea altor
persoane
Să-si asume intreaga responsabilitate cu privire la protectia bunurilor personale de
valoare introduse în spital
Să respecte cu stricteţe indicatiile terapeutice
Sa nu imparta medicatia cu alte persoane
Sa efectueze ingrijirea si alimentarea copiilor in conditii de igiena in cadrul internarii
pe sectia de pediatrie ( spalarea mainilor inainte si dupa alimentare, dupa schimbarea
scutecelor si aruncarea celui murdar, schimbarea lenjeriei, spalarea sanului inainte de
alaptare, etc.)
Sa suporte orice prejudiciu, de orice natura, cauzat Spitalului Sanador

Vizitatori

1. Vizitele sunt permise numai in timpul progamului de vizita aprobat, respectiv 08,00 –
20,00 zilnic, in toate sectiile spitalului cu exceptia departamentelor terapie intensiva si
terapie intensiva cardiaca in care vizitele sunt permise in intervalurile orare 11.0013.00 si 16.30-18.30; fiecare vizita nu va dura mai mult de 10 minute, fiind permis
accesul unui singur vizitator/pacient; in ATI nou-nascuti vizitatorii vor avea acces
doar in holul de acces al departamentului.
2. Daca vizita se prelungeste dupa ora 20.00, vizitatorul va fi inregistrat ca insotitor al
pacientului in decontul de plata al acestuia cu "cazare insotitor".
3. Vizitatorii se vor legitima la receptia generala a spitalului/receptia primiri urgente
dupa caz, unde vor primi un card de acces pentru etajul unde doresc sa faca vizita sau

ecuson vizitator; vizitatorii se vor deplasa doar cu liftul de vizitatori si doar la etajul
unde este internat pacientul pe care doresc sa-l viziteze, avand obligativitatea purtarii
ecusonului, la vedere pe tot parcursul vizitei.
4. Vizitatorul va primi cardul de acces doar in momentul obtinerii permisiunii asistentei
de seviciu
5. Nu este permis accesul vizitatorilor care prezinta boli infecto – contagioase; asistenta
de serviciu care primeste vizitatorul pe sectie are responsabilitatea de a interoga in
aceasta privinta vizitatorul si poate refuza accesul acestuia in cazul in care pacientul
prezinta simptome ale unor boli infecto-contagioase;
6. Vizitatorii trebuie sa respecte masurile de igiena obligatorii pentru prevenirea aparitiei
sau transmiterii infectiilor nosocomiale: spalarea si dezinfectarea mainilor inainte si
dupa terminarea vizitei, purtarea echipamentului de protectie;
7. Vizitatorii vor purta obligatoriu echipamentul de protectie (botosi si halat, dupa caz,
masca de protectie de unica folosinta) pus la dispozitie de spital la intrarea pe fiecare
sectie, langa liftul de acces, pe toata perioada vizitei;
8. Vizitatorii nu au voie sa se aseze pe patul pacientului sau pe alt pat din salon;
9. Vizitatorii nu au voie sa intervina in ingrijirile medicale ale pacientilor;
10. Vizitatorii nu au voie sa atinga dispozitivele medicale montate pe pacient sau
echipamentele medicale la care este conectat pacientul;
11. Este permis accesul unui singur vizitator in salonul pacientului; daca sunt mai multi
viziatori in acelasi timp, acestia vor astepta in spatiul de asteptare, special amenajat pe
fiecare sectie si vor intra pe rand in salonul pacientului;
12. Este interzis accesul vizitatorilor in urmatoarele sectii/servicii: Bloc operator, Sali de
nastere, Salon nou-nascuti, Farmacie, Laborator, Sterilizare, precum si la pacientii cu
risc crescut de infectare (imunodeprimati) din celelalte sectii;
13. Este permis accesul unei singure persoane (stabilita de pacienta) in sala de travaliu, pe
tot parcursul acestuia, doar in baza unei cereri prealabile aprobate de seful sectiei
Obstetrica-Ginecologie si doar in urma echiparii corespunzatoare in filtrul blocului de
nasteri (costum de unica folosinta, papuci, botosi si masca);
14. Este recomandat a se evita accesul copiilor in spital, ca vizitatori;
15. Este interzis fumatul in spital;
16. Vizitatorii au obligatia de a pastra curatenia si linistea in spital fara sa-i deranjeze pe
ceilalti pacienti;
17. Vizitatorii au obligatia să respecte intimitatea şi confidenţialitatea persoanei, viaţa
privată şi programul celorlalţi pacienţi, inclusiv ale personalului medical;
18. Vizitatorii au obligatia să nu deterioreze bunurile spitalului, precum şi bunurile aflate
în proprietatea altor persoane;
19. Vizitatorii nu au voie sa aduca pacientilor alimente alterate sau interzise de catre
medicul curant;
20. Este interzis filmatul/fotografiatul in incinta spitalului;
21. Cardul de acces/ecusonul, primit in receptie, ramane doar in posesia vizitatorului, doar
pe perioada vizitei;
22. Vizitatorii au obligatia sa returneze cardul de acces in spital la sfarsitul vizitei;

