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Pacientii internali pentru tratament in cadrul
Spitalului Raional Ungheni au urmitoarele obligalii:
toate documentele solicitate de personalul medico-sanitar;

2. sa respecte unitatea sanitara si pe ceilalti pacienti;
3. si cunoascd gi si respecte regulile gi regulamentele care le sunt aplicablle pe durata
4.
5.

spitalizirii;
si citeasci drepturile si obligafiile pacientului afigate in spital;

si cunoasci numele medicului curant, precum

gi al personalului nfedical implicat in

ingriiirea sa;
6.
7.

sd colaboreze cu echipa

medicali;

sd respecte programarea serviciilor medicale pentru a nu perturba desfdgurarea

activitdfii;
B. si ofere toate informafiile cu privire la starea lui de sindtate (istoricul medical,
alergii, medicamentele pe care le ia etc.);
9. si igi asume riscurile ce decurg din refuzul de a urma tratamentul recomandat de
medicul curant;
10. sd informeze personalul medical asupra oricirui simptom, semn (spre exemplu,
febri, alergii, diaree, virsituri, infe4ii ale pielii sau orice alte stdri de boali) sau
oricirei modificiri a stirii de sindtate, apirute in timpul tratamentului
administraq
11. sd puni intrebiri atunci cAnd nu inlelege procedurile sau planul de tratament
stabilit de medicul curant;
L2. sd solicite externarea la cerere, dupd ce, in prealabil, a fost informat asupra
eventualelor riscuri la care este expus gi numai cu acordul scris al medicului curanU
13. si trateze cu respect gi considerafie toate persoanele pe care le intdlnigte in spital
(personalul medico-sanitar, pacienfi gi familiile lor, alfi vizitatori ai spitalului);
14. sd respecte gi sd pdstreze ordinea, curifenia gi linigtea in saloane si in spital;
15. sd respecte intimitatea gi confidenfialitatea celorrarfi;
16. sd respecte toate acfiunile privind igiena gi curilenia desfdgurate in spital;
17. sd insugesci gi si respecte regulile de igiena personali comunicate de personalul
medical
si meargd insofit de personalul medical la consultaliile interdisciplinare gi de
, explorare recomandate de medicul curanU
19. si nu introducd in spital sau si consume biuturi alcoolice ori substanle periculoase
sau interzise de lege;
20. si nu fumeze in incinta, pe teritoriul spitalului
21. sd utilizeze cu atenlie gi si nu deterioreze bunurile spitalului;.
22. sA aibd griii de bunurile proprietate personali; bunurile de valoare pot fi predate
personalului din receptie pentru a fi pastrate in siguranta pe perioada spitalizarii;
23. sd se supuni misurilor de prevenire gi combatere a bolilor transmisibile, si
respecte intocmai normele de igiend gi sinitate publici, sd ofere informafiile
18.

solicitate gi si respecte misurile stabilite privind instituirea condi;iilor pentru
prevenirea imbolndvirilor gi pentru promovarea sdndtdfii;
24. sA prezinte medicului de familie biletul de iegire din spital gi scrisoarea medicali
primite la. externare gi si continue efectuarea tratamentului la domiciliu (dupi
externare), conform recomanddrilor medicului curant.

