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Ghidul Pacientului 

 

 

BINE AȚI VENIT ! 

 

Știm că internarea în spital este o situație dificilă pentru dumneavoastră și de aceea  

dorim să vă facem șederea cât mai ușoară.  

Scopul acestui ghid este de a vă oferi informații care vă pot fi de folos înainte și în timpul 
internării.  

Aici veți găsi informații despre: 

 
 Pregătirea pentru internare 
 Ce trebuie să știți despre perioada internării 
 Drepturi și obligații ale pacientului 
 Protecția datelor cu caracter personal – GDPR 
 Informații pentru pacienți cu risc de cădere 
 Responsabilitățile (obligațiile) pacientului 
 Prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale 
 Reguli de igienă pentru pacienți 
 Program masă pacienți 
 Regulament vizitatori 
 Pregătirea pentru externare 
 Sugestii și reclamații 
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DESPRE SPITALUL ORĂȘENESC SF. DIMITRIE TG. NEAMȚ 

 

MISIUNE. Misiunea Spitalului Orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ este aceea de a ne 
dori să devenim un spital modern, prin grija pentru pacient şi crearea unui mediu 
de ordine şi siguranţă, spital respectat pentru         competenţă şi probitate 
profesională. 

SERVICII MEDICALE. Spitalul Orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ furnizează servicii 
medicale și asigură asistenta medicală de specialitate, de urgență, curativă, 
preventivă și de recuperare a pacienților internați și din ambulatoriu. 

 
SPITALUL ASIGURĂ: 

 pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul CNAS;  
 pachet de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;  
 pachet minimal de servicii – pentru neasigurați. 
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ACTE NECESARE LA INTERNARE 
Actele de care aveți nevoie la internare sunt: 
 

 Buletinul sau cartea de identitate 
 Cardul de sănătate sau Adeverința înlocuitoare de la Casa de Asigurări de 

Sănătate 
 Bilet trimitere de la medicul de familie / Bilet de internare de la medicul 

specialist 
 Eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete, carnet 

sănătate) 
 

Angajaţi: 
 Adeverința de la locul de muncă cu numărul zilelor de concediu medical din ultimele 
12 luni. 
Pensionari: 
 Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau xerocopie). 
Șomeri: 
 Adeverința de șomaj sau xerocopie dupa carnetul de șomaj. 
Elevi sub 18 ani și studenți:                                                                  
 Xerocopie după certificatul de naștere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de 
identitate, adeverința de elev/ student. 
Cetăţeni străini: 
 paşaport/act de identitate cu fotografie, asigurare de sănătate, card european de 
asigurări de sănătate, eventual permis de şedere 
          În majoritatea cazurilor când acestea nu presupun o situatie urgenta , internarea in 
unitatea noastra se face pe baza de trimitere din partea medicului de familie sau din 
partea medicului specialist din Ambulatoriul de specialitate. 
          În Compartimentul de Primire Urgente sosesc pacientii cu o patologie grava ce 
necesita internarea in  regim de urgenta, acest lucru fiind decis de medicii specialisti din 
cadrul acestui compartiment in colaborare  cu medicii de garda din sectiile spitalului 
nostru. 
          Este important sa respectati orice instructiune speciala pe care o primiti in legatura 
cu internarea dvs.; la solicitarea personalului va rugam sa puneti la dispozitie datele de 
identitate corecte precum si actele ce demonstreaza calitatea dvs. de asigurat. 
          În timpul spitalizarii, s-ar putea sa fie necesar transferul dvs. intre sectii. Acest lucru 
se va realiza cu scopul de a imbunatati calitatea ingrijirii dvs. sau a altor pacienti din spital. 
Facem apel la cooperarea dvs. in                 aceasta privinta. 
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       ! Pacienții cu boli cronice, care au medicamente eliberate pe bază de rețetă de la 
medicul de familie, au obligația de a-și lua cu ei medicamentele, pentru continuarea 
tratamentului pe durata internării. 
      ! În caz de necesitate, personalul medical va lua legătura cu familia telefonic, iar 
informații despre starea de sănătate pot fi oferite aparținătorilor nominalizați de pacient , 
prin intermediul telefoanelor mobile existente în secțiile spitalului, afișate pe site-ul 
spitalului și avizier secții. 
 
 
CUM PROCEDAȚI DACĂ VĂ ADRESAȚI COMPARTIMENTULUI PRIMIRI URGENȚE - CPU 
     

 Dacă ați suferit un accident sau aveți o urgență medicală ar trebui să vă prezentați 

imediat la Compartimentul Primiri Urgențe - cu ambulanța. Caracterul de “Urgent” al 

problemei dumneavoastră medicale îl apreciați dumneavoastră înșivă.  

    Nu vă acuză nimeni dacă ați                  supraevaluat urgența. 

    Dacă vă gândiți că problema dumneavoastră este mai puțin urgentă ar fi mai potrivit să 

contactați medicul de familie. El vă cunoaște istoricul medical și împreună puteți lua 

decizia  cea mai bună. 

     Este necesară prezentarea din partea dumneavoastră a unui document de identitate 

pentru ca serviciile să fie decontate. În momentul în care veți ajunge, veți fi preluat la 

triaj. La triaj va fi evaluată starea dumneavoastră de sănătate și vi se va comunica un timp 

mediu de așteptare în funcție de gravitatea afecțiunii dumneavoastră. 

     În urma consultației, medicii specialiști din cadrul Compartimentului de Primiri 

Urgențe, în colaborare cu medicii de gardă din secțiile spitalului, vor decide dacă este 

necesară internarea în regim de urgență. 

    În cazul în care, în urma consultației, medicul constată că afecțiunea dumneavoastră nu 

necesită internare și nu trebuie  să rămâneți sub supraveghere în spital, ar fi bine dacă ați 

fi însoțit sau ați avea mijloacele necesare pentru a vă deplasa  ulterior la domiciliu. 
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PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - GDPR 
    
      Pentru a vă putea oferi serviciile medicale necesare, Spitalul Orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. 
Neamţ prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrarea datelor se 
realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu 
respectarea confidențialității și a drepturilor dumneavoastră. 
       Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât 
pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Pentru 
siguranța datelor dumneavoastră am organizat un sistem sigur și eficient de protecție a 
datelor personale asigurând confidențialitatea acestora, protejarea vieții private și 
limitarea accesului numai în interesul îngrijirii sănătății dumneavoastră. 
 
      Politica de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal poate fi citită  
pe pagina web a spitalului www.spital-tirguneamt.ro . 
  
     Pe parcursul internării, veți putea desemna, prin intermediul unui acord scris, 
persoanele cărora le putem comunica        d  atele dumneavoastră medicale.  
Conform legii drepturilor pacientului, toate informațiile privind starea pacientului, 
rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt 
confidențiale chiar şi după decesul acestuia. Informațiile cu caracter confidențial pot fi 
furnizate numai în cazul în care, în calitate de pacient, vă exprimați consimțământul 
explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 
      Refuzul dv. de a vă prelucra datele cu caracter medical determină imposibilitatea 
unității noastre de a vă întocmi eficient documentația medicală. 
      Pentru întrebări sau cereri privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter 
personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la 
adresa de email  dpo@spital-tirguneamt.ro ,prin cerere depusă  la secretariatul spitalului 
sau pe site-ul dataprotection.ro. 
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ACCESUL LA INFORMARE 
       

       Pe durata tratamentului trebuie să vă simțiți liber să discutați despre condiția 

dumneavoastră cu medicul care vă îngrijește, asistenta medicală. 

Aceștia vă oferă explicații si vă permit să le adresați întrebări sau să solicitați lămuriri 

referitoare la orice subiect care vă poate fi neclar. 

       Pe parcursul internării, vă rugăm să informați personalul medical din secție cu privire 

la orice modificări care apar în starea dumneavoastră de sănătate. 

       Pentru intervențiile pe care urmează să le faceți în cadrul spitalului nostru trebuie 

să primim consimțământul dumneavoastră informat. 

   IMPORTANT 
      
     Orice medicație pe care o aveți trebuie predată personalului medical la internare. 
Pe durata spitalizării vă rugăm să respectați recomandările medicului curant cu privire  la 
tratament și alimentație. 
 
     Pe perioada spitalizării, medicul dumneavoastră poate recomanda teste și proceduri 
care se efectuează în alte departamente și pentru care trebuie să fiți disponibil. 
Rămâneți în apropierea secției dumneavoastră si nu părăsiți zona unde ați fost internat. 
 
   Nu părăsiți incinta spitalului! 
 
   Nu uitați! Comunicați personalului spitalului numele, adresa și numărul de contact    ale 
unei rude apropiate cu care doriți ca spitalul să ia legătura. 
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INFORMAȚII PENTRU PACIENȚII CU RISC DE CĂDERE 
 

1. Evitați deplasarea în interiorul secției/compartimentului sau a spitalului fără a fi 
însoțiți 

2. Evitați utilizarea încălțămintei sau îmbrăcămintei inadecvate (pantaloni foarte 
lungi, pantofi cu șireturi desfăcute) 

3. Solicitați ajutorul personalului spitalului pentru propria autoîngrijire (mobilitate, 
eliminare, îmbrăcare) de fiecare dată când aveți nevoie;  

4. Nu circulați în zonele cu pavimente umede și să țineți cont de inscripționarea unei 
astfel de zone 

5. Nu circulați  
6. Utilizați ochelarii de vedere sau aparatele auditive după caz, în permanență pe 

perioada spitalizării 
7.   Comunicați personalului responsabil, atunci când aparținătorul internat rămâne 

singur, lăsând înainte de a pleca:  
                 - Butonul soneriei de chemare a asistentei, la îndemână; 
                 - Patul în poziție joasă;  
                 - Limitatoarele patului ridicate; 
                 - Obiectele personale la îndemâna bolnavului.   
8. Lăsați aparținătorului internat dispozitivele necesare: ochelari, audifoane, baston, 

scaun medical pentru deplasare, pentru a favoriza comunicarea in siguranță.   
9. Aduceți-i îmbrăcăminte de schimb (pijama, halat)  încălțăminte, comode  adecvate, 

dacă este nevoie;  
10. Dvs. cunoașteți cel mai bine propriul aparținător și de aceea dacă observați o 

schimbare în starea sa de sănătate, comunicați imediat personalului responsabil.  
 

    Dacă detectați ceva în apropierea Dvs. sau a aparținătorului internat care poate 
favoriza o cădere (lichide pe pardoseală, obiecte care pot obstrucționa trecerea) 
comunicați acest fapt personalului spitalului. 
 
Mulțumim pentru participarea la propria siguranță și/sau la siguranța aparținătorului 
Dvs.! 
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DREPTURILE PACIENTULUI-EXTRAS DIN LEGEA NR. 43/2006 
ART. 2: Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care 
societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale. 
 
ART. 3: Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare. 
 
Dreptul pacientului la informaţia medicală 
 
ART. 4: Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, 
precum și la modul de a le utiliza. 
 
ART. 5(1): Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional 
al furnizorilor de servicii de sănătate. 
 
(2): Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care 
trebuie să le respecte pe durata spitalizării. 
 
ART. 6: Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a 
intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a 
alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului 
și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și 
prognostic. 
 
ART. 7: Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care 
informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință. 
 
ART. 8: Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu 
minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba 
română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o 
cunoaște sau, dupa caz, se va căuta o altă formă de comunicare. 
 
ART. 9: Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o 
altă persoană care să fie informată în locul său. 
 
ART. 10: Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, 
diagnostic și tratament, cu acordul pacientului. 
 
ART. 11: Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală. 
 
ART. 12: Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al 
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DREPTURILE PACIENTULUI-EXTRAS DIN LEGEA NR. 43/2006 
investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și ingrijirilor acordate pe perioada spitalizării. 
 
Consimțământul pacientului privind intervenția medicală 
 
ART. 13: Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală 
asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi 
actelor medicale trebuie explicate pacientului. 
 
ART. 14: Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție 
medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-
o exprimare anterioară a voinței acestuia. 
 
ART. 15: În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, 
consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar. 
 
ART. 16: În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie 
să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere. 
 
ART. 17(1): În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în 
interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia 
este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate. 
 
(2): Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și 
din 2 medici pentru pacienții din ambulator. 
 
ART. 18: Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, 
folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii 
diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord. 
 
ART. 19: Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în 
învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare 
științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii 
consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul 
pacientului.  
 
ART. 20: Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără 
consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului 
sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale. 
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DREPTURILE PACIENTULUI-EXTRAS DIN LEGEA NR. 43/2006 
Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului 
 
ART. 21: Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, 
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după 
decesul acestuia. 
 
ART. 22: Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care 
pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 
 
ART. 23: În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale 
acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este 
obligatorie. 
 
ART. 24: Pacientul are acces la datele medicale personale. 
 
ART. 25(1): Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția 
cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori 
îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului. 
 
(2): Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau 
pentru sănătatea publică. 
 
Drepturile pacientului in domeniul reproducerii 
 
ART. 26: Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de 
risc major și imediat pentru viața mamei. 
 
ART. 27: Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei 
vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nicio discriminare. 
 
ART. 28(1): Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția 
cazului prevăzut la art. 26. 
(2): Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode 
privind sănătatea reproducerii. 
(3): Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de 
riscuri. 
Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale 
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DREPTURILE PACIENTULUI-EXTRAS DIN LEGEA NR. 43/2006 
 
ART 29(1): În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor 
pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se 
face numai pe baza criteriilor medicale. 
 
(2):Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament 
se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului. 
 
ART 30(1): Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există 
condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat. 
(2): Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii 
extreme. 
 
ART. 31: Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 
 
ART. 32: Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, 
material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în 
măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai asemănător celui 
familial. 
 
ART. 33: Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic 
acreditat din afara spitalului. 
ART. 34(1): Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să 
supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl 
recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității 
respective. 
 
ART. 35(1): Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării 
sale de sănătate sau până la vindecare. 
Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru 
orice faptă de corupție sau încălcări ale eticii medicale (ex. atitudine lipsită de 
profesionalism, lipsa consimțământului informat al pacientului). 
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RESPONSABILITĂȚILE (OBLIGAȚIILE) PACIENTULUI 
 
 De a trata cu respect și considerație toate persoanele întâlnite în spital (personalul 
medico-sanitar, voluntari, pacienți și familiile lor, alți vizitatori ai spitalului) ; 
 De a  respecta orarul de activitate pentru persoanele internate . 
 Programul  zilnic al pacienţilor internaţi  se desfășoară după cum urmează: 

 600 -    700    - Deșteptarea, igiena individuală 
 700 -   730      - Termometrizarea 
 730 -   800      - Recoltarea analizelor de laborator  
 800 -   900    - Servirea micului dejun 
 1000 - 1300   - Investigații,vizita, tratamente  
 1300 - 1400   - Servirea mesei de prinz 
 1400 - 1600   - Timp la dispoziția bolnavilor, odihna 
 1600 - 1700   - Termometrizare , tratamente 
 1730 – 1830  - Servirea mesei de seara 
 1800 - 1900   - Contravizita 
 1900 - 2200   - Timp la dispoziția bolnavilor 
 2200             - Stingerea 

 De a purta echipamentul de spital (pijama, halat și papuci de casă) pe toată durata 
internării și în caz de risc epidemiologic, să poarte mască și celelalte mijloace de protecție 
individuală ; 
 De a  respecta programul de vizită pentru a nu perturba desfăşurarea activităţii 
medicale în secţii: 
          Interval orar:            1500 - 2000 - în zilele lucrătoare  
                    1000 - 2000 - sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale 
 
Nota: programul de vizita poate fi modificat in contextul unor situații epidemiologice 
deosebite, situație in care vizitele pot fi interzise,  la decizia Comitetului Director. 
   De a  păstra curățenia saloanelor, culoarelor și grupurilor sanitare și de a  respecta 
regulile de menținere a curățeniei în spital și regulile de ordine interioară: 

 realizarea igienei corporale; 
 aerisirea sau curățenia în saloane; 
 respectarea liniștii în perioadele de odihnă; 
 nefolosirea telefonului mobil în salon pe timpul vizitelor medicale sau a 

perioadelor de odihnă; 
 programul de servire a meselor 
 respectarea regulilor în legătură cu efectuarea vizitelor; 
 achitarea serviciilor cu plată; 
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RESPONSABILITĂȚILE (OBLIGAȚIILE) PACIENTULUI 
 păstrarea tuturor bunurilor materiale în bună stare, în caz contrar obligându-

se la recuperarea de la pacienți a pagubelor materiale produse de aceștia. 
 

 De a respecta toate regulile de igienă personală (recomandabil la internare prosop, 
tacâmuri, săpun, pasta de dinţi şi papuci de casă) și colectivă și a măsurilor de protecție  
sanitară instituite în spital în caz de risc epidemiologic, carantină, etc.; 
 De a respecta tratamentul și regimul alimentar stabilit împreună cu medicul curant; 

 De a nu introduce și/sau consuma băuturi alcoolice ori substanțe periculoase sau 

interzise de lege; 

 De a circula prin alte secții sau servicii cu excepția trimiterilor pentru investigații; 

 De a nu părăsi incinta spitalului decât cu bilet de voie semnat de medicul curant; în acest 

caz este interzisă ieșirea din unitate în ținuta de spital; 

 De a respecta și păstra ordinea și liniștea în spital; 

 De a nu utiliza stingătoarele şi instalaţiile de oxigen; 

 De a nu folosi aparate electrocasnice fără avizul șefului de secţie; 

 De a respecta intimitatea și confidențialitatea celorlalți; 

 Să depoziteze efectele la garderoba secției a spitalului; 

 Să se îngrijească de igiena sa individuală, iar dacă starea de sănătate nu le va permite, 

vor fi ajutaţi de aparţinători şi personalul auxiliar; 

 De a colabora cu echipa medicală și de a oferi toate informațiile cu privire la starea de 

sănătate (istoricul medical, alergii, medicamentele luate etc. 

 De a informa personalul medical asupra oricărui simptom, semn (spre exemplu, febră, 

alergii, diaree, vărsături, infecții ale pielii sau orice alte stări de boală) sau oricărei 

modificări a stării de sănătate, apărute în timpul tratamentului administrat; 

 De a adresa întrebări atunci când nu înțelege procedurile sau planul de tratament 

stabilit de medicul curant; 

 De a nu fuma în incinta spitalului, conform legii 349/2002; 

 De a informa, după caz, echipa de conducere a spitalului, medicul șef de secție sau 



Spital Orășenesc Sf.Dimitrie Tg.Neamț 
 14 

Ghidul Pacientului 

RESPONSABILITĂȚILE (OBLIGAȚIILE) PACIENTULUI 
asistenta șefă, orice încălcare a drepturilor dumneavoastră ca pacient; 

 Să nu consume sau depoziteze alimente perisabile din afara spitalului; 

 Să nu depoziteze şi arunce pe geam resturi alimentare sau alte alimente; 

 Să nu depoziteze în salon ghivece cu flori, sau flori tăiate păstrate în vase cu apă; 

 Să atenţioneze personalul de serviciu asupra eventualelor avarii la instalaţiile 

electrice,sanitare sau de încălzire centrală; 

 Să anunţe şi sa respecte recomandările personalului de serviciu în caz de început de 

incendiu; 

 Să se informeze de la personal cum se colectează deşeurile menajere şi medicale; 

 Să colecteze selectiv deşeurile menajere: HARTIE, PLASTIC, STICLĂ – in recipientele 

puse la dispoziţie de către spital, conform legii . 

 De a completa chestionarul de satisfactie şi de a îl introduce în urna aflată pe secție, la 

externare. 
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PREVENIREA INFECȚIILOR ASOCIATE ASITENȚEI MEDICALE 

 
       Siguranța pacienților și a vizitatorilor este o prioritate pentru Spitalul Orășenesc Sf. 

Dimitrie Tg. Neamț.  

        La nivelul spitalului funcționează compartimentul de Supraveghere și Prevenire și 

Limitare a Infecțiilor Asociate Asistenței medicale, care  supraveghează condițiile de 

igienă spitalicească, dezinfecția și sterilizarea în scopul prevenirii infecțiilor asociate 

asistenței  medicale.  

          Infecțiile asociate asistenței medicale sunt acele boli care pot să apară pe parcursul 

spitalizării și pot fi afecțiuni virale, dar și bacteriene, pentru care pacientul poate necesita 

tratament suplimentar sau prelungirea duratei de spitalizare. 

         Posibile cauze sunt:  

 deficiențe de igienă 

 sterilizare 

 manevre sau îngrijiri medicale 

 nerespectarea regulamentelor de către pacienți sau vizitatori. 
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Reguli de igienă pentru pacienți 
 

 Folosiți obiectele dumneavoastră personale de igienă 

 SPĂLAȚI-VĂ PE MÂINI/DEZINFECTAȚI-VĂ la intrarea și la ieșirea din salon, după 

folosirea grupului sanitar, înainte și după masă, etc. 

 FOLOSIȚI SERVEȚELE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ SAU BATISTA ori de câte ori este nevoie 

(tuse, strănut) 

 RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE PERSONALULUI MEDICAL 

 IGIENA PERSONALĂ ESTE OBLIGATORIE zilnic (în cazul pacienților imobilizați este 

asigurată de personalul secției) 

 Serviți masa respectând instrucțiunile personalului medical 

 Nu păstrați alimente în noptiere sau pe pervazul ferestrelor , ci numai în frigiderele 

existente pe secție 

 Nu se vor așeza pe pat genți (sacoșe) cu obiecte personale 

 Este interzisă păstrarea bagajelor în salon, sub paturi. Îmbrăcămintea cu care ați 

venit o veți duce la garderobă 

 Respectați indicațiile personalului medical cu privire la depozitarea alimentelor și 

colectarea deșeurilor 

 Se va permite îngrijitoarei de curățenie să facă curățenie și să aerisească salonul de 

câte ori este nevoie 

 Păstrați curățenia, ordinea și integritatea obiectelor sanitare, a mobilierului și 

lenjeriei din dotarea salonului 

 Nu se vor primi vizitatori cu starea sănătății alterată (infecții, viroze, etc.) 

 Nu se va permite vizitatorilor să se așeze pe paturi 
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Programul de masă  
 
 
      Veți avea la dispoziție un meniu.Dacă urmați o dietă specială, trebuie să informați      

medicul curant  sau asistenta medicală care se ocupă de dvs.  

 
Mesele sunt servite la următoarele ore : 
  

 8.00-9.00 micul dejun 
 10.00 - supliment pacienți categorii distincte (lehuze, copii,  pacienți cu indicații 

dietetice) 
 13.00-14.00 prânzul 
 16.00 - supliment pacienți categorii distincte (lehuze, copii, pacienți cu    

indicații dietetice) 
 17.30-18.30 cina 

 
 
 
        Rețineți că Spitalul Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neamţ îi sfătuiește pe  

vizitatori să evite   introducerea în spital  a oricărui tip de mâncare. 

 

        Spitalul nu îsi asumă răspunderea oricăror reacții adverse pe care pacienții le pot  

suferi din cauza  alimentelor care nu au fost pregătite sau furnizate de către spital. 
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REGULAMENT VIZITATORI  
 

  Grija față de pacienți este prima preocupare a spitalului nostru. Pentru a optimiza serviciile 
medicale       și de asistență , vizitarea pacienților este limitată la un anumit program și de 
aceea îi rugăm pe pacienți și pe                    vizitatori să respecte orele de vizită. 
I. Programul  de vizită în spital pentru aparţinători, stabilit conform Ordinului M.S. nr. 
1284/2012, este următorul: 
      Interval orar:      1500 - 2000 - în zilele lucrătoare  
          1000 - 2000 - sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale 

 Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi 
nu poate fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp, 
situaţie în care, pentru a da posibilitatea vizitei şi pentru ceilalţi pacienţi, dacă există 
solicitări în acest sens, durata vizitei va fi limitată la maximum 60 de minute. 

 Vizitarea pacienţilor în compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic doar 
membrilor familiei, respectiv părinţi, copii, surori/fraţi, cu condiţia ca vizita să se facă 
individual, sau cel mult două persoane, cu respectarea procedurilor interne ale spitalului. 

 Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele spitalului, la 
solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic 
de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/compartiment. 

 În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei 
prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, accesul unei 
persoane poate fi permanent. 

 În cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele de terapie intensivă se asigură 
prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre părinţi, dacă se solicită acest lucru. 

 În cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din 
unitatea sanitară se acceptă prezenţa unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest 
lucru. 

 În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre 
secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se poate accepta prezenţa unui aparţinător 
permanent, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment. 

 Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în cazul pacienţilor în stare critică sau 
terminală, indiferent de secţia/compartimentul în care aceştia sunt internaţi, familia are 
dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, sau poate solicita prezenţa 
permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, 
dacă condiţiile din secţia/compartimentul respectivă/respectiv permit acest lucru. În caz 
contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat 
de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului respective/respectiv. 
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II. Programul de vizită poate fi modificat în contextul unor situaţii epidemiologice 
deosebite (focare epidemiologice, carantină), situaţie în care vizitele pot fi interzise, sau 
limitate la nivelul unei secţii / a unui compartiment / sau unitate , la decizia Comitetului 
Director.  

 
   III. Acces vizitatori 
 
      Accesul vizitatorilor în spital este permis numai în timpul programului de vizită, conform 
orarului stabilit, în următoarele condiţii: 
  

 accesul se face în baza documentului de identitate ; 
 accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă; 
 accesul se permite numai prin intrarea în locurile şi spaţiile special destinate 

vizitatorilor de managerul spitalului; 
 accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, 

iar restul aparţinătorilor vor aştepta într-o zonă bine delimitată, dacă spaţiul spitalului o 
permite. 
     Vizitatorii vor evita discuţiile neplăcute ce pot afecta pacienţii, vor respecta liniştea 
celorlalţi bolnavi internaţi. Pentru bolnavii deplasabili este recomandabil ca vizita să se 
desfăşoare în holuri sau în camerele din secţii amenajate corespunzător, acolo unde există 
posibilitatea. 
 
  IV. Sunt interzise vizitatorilor următoarele: 
 

 accesul în secție al vizitatorilor care prezintă boli infecto-contagioase (în special 
viroză respiratorie, boală diareică acută, boală eruptivă, etc.); 

 accesul vizitatorilor la pacienții izolați cu diagnostic de boală transmisibilă, 
dependenți de îngrijirile medicale ale spitalului; 

 introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului sau în 
cantitate prea mare (alimente perisabile - creme, ouă, înghețată, etc.); 

 introducerea de alcool, armament, muniţii, substanţe toxice, stupefiante, 
explozive, instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea 
personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul unităţii; 

 introducerea de flori la pacienții internați deoarece în saloane nu se admit 
ghivece cu flori, vase cu flori tăiate 

 fumatul în unitate, nerespectarea acestei prevederi poate fi sancţionată cu 
amendă de organele în drept, potrivit prevederilor legale; 

 accesul în zonele cu risc: ATI, Bloc Operator, Sală de naştere, Compartiment 
Neonatologie, Laboratoare, Unitate de Transfuzii, Farmacie, Bloc Alimentar, Staţie de 
oxigen, precum şi în orice altă zonă stabilită de managerul spitalului; 
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 intervenția în îngrijirile medicale ale pacienților; 
 accesul la documentele medicale ale pacienților, toate informațiile despre 

pacienți vor fi solicitate direct medicului curant; 
 accesul cu echipament video și audio, precum și înregistrarea audio și video, 

fără acordul prealabil scris al conducerii spitalului; 
 să se așeze pe patul bolnavului; 
 să atingă mesele de tratament, cărucioarele de pansamente, echipamentele 

sau aparatura medicală; 
 să atingă recipientele inscripționate cu mesaje avertizoare de risc. 

      Se va evita pe cât posibil accesul în spital cu copii minori, în vederea protecției acestora. 
De asemenea, în cazul în care copiii vin în vizită în spital la bolnavi, aceștia trebuie să fie 
însoțiți și supravegheați permanent de către un adult. 
       În incinta spitalului sunt interzise, fără acordul scris al conducerii spitalului: afișajul 
oricăror înscrisuri sau materiale, vânzările ambulante, distribuția materialelor publicitare. 
 
V. Obligații  vizitatori: 
 
 să poarte echipamentul de protecție corespunzător la intrarea în salon: halat, botoșei 
iar în compartimentele de terapie intensivă vor purta mască  și bonetă; 
 să folosească circuitul de acces semnalizat pentru vizitatori; 
 să respecte regulile de conduită din cadrul spitalului, precum și regulile de acces în 
secțiile/compartimentele spitalului; 
 să se spele pe mâini la intrarea și ieșirea din salon; 
 să respecte indicațiile medicului curant cu privire la alimentele permise, în funcție de 
specificul afecțiunii, al procedurilor de diagnostic sau tratament aplicate; 
 să nu determine pacienții să iasă din incinta spitalului în ținuta de spital; 
 să părăsească salonul în timpul efectuării tratamentelor medicale; 
 să păstreze curățenia din spital – aruncarea gunoaielor, reziduurilor, ambalajelor de 
orice natură, se va realiza exclusiv în locurile special amenajate în acest sens; 
 să se abțină de la orice acțiune care poate duce la degradarea mobilierului de decor 
(bănci, coşuri de gunoi, uși, aviziere, etc.): zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice 
substanţă, demontarea, distrugerea sau degradarea oricăror elemente constructive, 
decorative sau mobilier. Persoanele care cauzează astfel de prejudicii în mod direct sau 
indirect, vor acoperi integral costul reparării sau înlocuirii acestor bunuri; 
 să nu își lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona în care se află, 
spitalul nefiind responsabil de dispariția acestora. 
  
  În condițiile în care sunteți nemulțumiți de orice deficiențe constatate pe durata vizitei 
dvs.  puteți să depuneți la secretariatul spitalului o sesizare cu indicarea tuturor 
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elementelor care v-au nemulțumit. De asemenea, sesizarea o puteți face și la adresa de 
email sesizari@spital-tirguneamt.ro 
 
   Dacă aveți cuvinte de laudă la adresa spitalului ori serviciilor de care aţi beneficiat vă 
rugăm să nu ezitați să ne contactați prin email office@spital-tirguneamt.ro 
 
    Responsabilii cu asigurarea calității serviciilor din secție (medic șef al secției, asistenta 
șefă sau persoana desemnată ca responsabil cu managementul calității) vă vor ajuta să 
rezolvați problema în cel mai scurt timp. 
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CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI LA EXTERNARE 
        
        În funcţie de evoluţia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externării, care va 
fi comunicată  pacientului său, in  anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi inainte sau cel 
târziu in  dimineaţa zilei externării.  
         La  terminarea tratamentului  externarea pacienţilor se face pe baza biletului de 
externare / scrisorii medicale   întocmit   de medicul  curant, cu aprobarea   medicului şef de  
secţie.  
         La externare, biletul de externare /scrisoarea medicală se înmânează  pacientului , 
care va fi transmis  medicului  de familie, iar foaia de observaţie clinică generală se 
îndosariază.  
 
Externarea se poate face:  

 atunci  când  bolnavul este vindecat/ameliorat,  la  propunerea medicului   curant şi 
cu aprobarea  medicului şef;  
 la cerere;  
 prin transfer interspitalicesc;  
 prin transfer intraspitalicesc;  
 prin transfer interclinic, cand  asistenţa medicală   a  cazului  depăşeşte nivelul  de  

competenţă  a spitalului;  

 îngrijirea la domiciliu;  
 prin deces.  

     În cazul externării pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În  
situaţia pacientului minor,  riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant    
consemnează în FOCG solicitarea de externare  a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul)  
semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor 
infecţioase transmisibile şi in alte cazuri prevăzute de lege.  

 Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare: 

 Scrisoare medicală /Bilet de externare;  
 Certificat de concediu medical (după caz);  
 Adeverinţă  medicală (după caz);  
 Reţetă  medicală  compensată sau simplă  (după caz);  
 Bilete de trimitere către alţi specialişti sau pentru diverse investigaţii paraclinice  

(după caz);  
 Fişa situaţiei ingrijirilor la externare;  
 Recomandări  pentru  alte servicii/tipuri de ingrijiri, dacă este cazul;  
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 Decont  de cheltuieli pentru serviciile medicale primite; 
 Formular  cerere externare (in cazul externării la cerere); 
 Reţeta gratuită/ compensată  se eliberează în cazul în care pacientul asigurat trebuie 

să continue tratamentul şi la domiciliu. În cazul în care pacientul nu este asigurat 
medicul va elibera reţetă simplă.  
 

  Dacă  este cazul, medicul  curant furnizează  pacientului:  

 Recomandari şi indicaţii de  tratament suplimentare;  
 Recomandări şi indicaţii referitoare la regimul alimentar;  
 Recomanddri şi indicaţii referitoare la regimul de viaţă şi de muncă;  
 Recomandare  - Prescripţie  medicală privind  acordarea  dispozitivelor   medicale  

destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale;  

 Intervalul pană la următorul control în ambulatoriul integrat;  
 Certificat de concediu medical sau adeverinţă medicală.  

 
      Recomandările sunt explicate pacientului de către medicul curant.   
      Pacientul/aparţinatorul va semna in FOCG confirmarea primirii informaţiilor şi a 
documentelor. 
      Transportul pacientului externat la domiciliu se face în funcție de starea pacientului: 
personal cu mijloc de transport în comun sau cu ajutorul familiei. În cazurile nedeplasabile 
se face cu ambulanța din zonă . 
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PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ ESTE IMPORTANTĂ  
 
      Dorim să îmbunătățim serviciile oferite în cadrul spitalului. De aceea, părerea 
dumneavoastră este foarte importantă.         La sosirea în secție veți primi un chestionar de 
evaluare a satisfacției pacientului pe care vă rugăm să îl completați înainte de externare. La 
plecarea din secție vă rugăm să lăsați chestionarul în spațiile special amenajate la nivelul 
secție. Puteți să ne spuneți părerea dumneavoastră și prin intermediul registrului de sugestii 
și reclamații, aflat la secretariatul spitalului. 
 
Nu uitați! Depuneți chestionarul de evaluare a satisfacției în spațiile special amenajate la 
nivelul secție. 

RECLAMAȚII ȘI SUGESTII 

    Informații ce vă pot fi utile în cazul în care doriti sa faceti propuneri de îmbunatire a 
calitatii serviciilor pe care vi le oferim sau în cazul în care doriti sa faceti o plângere sau sa 
adresati multumiri. 

    Personalul Spitalului Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț face tot ce-i stă în 
putință pentru ca sa beneficiați de servicii de calitate, un tratament rapid, corect si adecvat. 
Cu toate acestea, câte-odata se întâmpla sa nu fiti multumit de calitatea unui tratament 
oferit dumneavoastra, unui membru al familiei sau unui prieten. 

    În aceste situații vă încurajăm să discutați cu personalul secției, medicul șef de secție sau 
asistenta medicală șefă.  
Puteți formula o plângere sau o cerere în scris, prin următoarele mijloace: 

 Puteți depune plângerea sau cererea dumneavoastră la secretariatul unității; 
 Puteți formula plângerea sau cererea prin intermediul e-mail-ului la adresa 
sesizari@spital-tirguneamt.ro 
 

Responsabilul cu asigurarea calitatii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului la nivelul 
unităţii sanitare 

 
În fiecare sectie, compartiment, serviciu, din cadrul Spitalului Orasenesc „Sfantul 

Dimitrie Târgu Neamț, exista un responsabil cu asigurarea calitatii serviciilor. 
Responsabilul cu asigurarea calitatii serviciilor ar putea sa va lamureasca sau sa va 

îndrume pentru solutionarea problemelor dumneavoastra, sau sa vă ofere informații 
despre modul în care puteti face o plângere/sesizare. 
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Cum să faceți o plângere 
       
       Înainte sa faceti o plângere este bine sa va gânditi la rezultatul pe care doriti să-l 
obțineți și să cereți                     clar acest lucru încă de la început.  
 
        Ați putea: 

- să vreți să vi se ceară scuze; 
- să doriți să vi se explice ceea ce s-a întâmplat; 
- să propuneți anumite schimbări sau îmbunătățiri; 
- să vreți să vă asigurați că oamenii își recunosc greșelile; 
- să vă asigurați că nu se va întâmpla din nou aceeași greșeală. 
 

       Puteti face o plângere în cazul în care sunteți pacient și ați fost sau ați putea fi afectat în 
vreun fel de către un serviciu de care ați beneficiat sau vi s-a refuzat în spital. 
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Ghidul Pacientului 

 

CONTACT  
Denumire Telefon 

Secția Medicină internă 0786089307 

Secția O.G. 0786089305 

Compartiment Neonatologie 0786231227 

Secția Chirurgie Generală 0786089312 

Secția Boli Infecțioase 
0786089311 

ET.I 0787344662 
ET.II 0787390404 

Secția Cardiologie 0786089309 

Secția Reumatologie 0786089313 

Secția Pediatrie 0786089310 

Compartiment Primiri Urgențe 
CPU 0786231224 

                Laborator analize medicale 0786089314 

Laborator  radiologie  și  imagistică  
medicală 

0752180786 

Centrala telefonică 0233/790824 
Ambulatoriu de specialitate 0233/790824 

 

 
Spital Orășenesc Sf.Dimitrie Tg.Neamț 
Coordonate GPS 47.207142306639916, 26.359747567805886 
 
Mail   office@spital-tirguneamt.ro 

Web   www.spital-tirguneamt.ro 
Telefon  0233790824 
Fax   0233790933 


