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OBLIGAȚIILE PACIENTULUI 

 În cadrul Spitalului de Boli Pulmonare Breaza pacienții pe timpul spitalizării au urmatoarele obligații: 

La internare: 

- să semneze de luare la cunoștință de obligațiile ce îi revin; 
- să predea fără întârziere hainele sau îmbrăcămintea la garderobă; 
- să ofere datele necesare cerute de personalul medico-sanitar pentru completarea documentelor 

obligatorii la internare. 

 În timpul internării: 

- obligația de a se conforma programului spitalului : program de masă, program de administrare a 
tratamentului, de odihnă a celorlați pacienți ;  

- să creeze o atmosferă de înțelegere și întrajutorare între pacienți, de respect reciproc,  
- să păstreze ordinea și curățenia ;  
- să nu deterioreze bunurile spitalului;  
- să nu parăsească spitalul fără acordul medicului ;  
- să poarte echipamentul specific spitalului;  
- să nu fumeze, să nu consume băuturi alcoolice , să nu practice jocurile de noroc;  
- să aibă  o comportare corectă în relațiile cu ceilalți bolnavi și cu personalul medico-sanitar, evitând 

încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniștii și orice manifestare necunviincioasa, neadecvată sau 
agresivă.  

- să respecte personalul medical și de îngrijire, precum și pe ceilalți pacienți;  
- să poarte ținută regulamentară de spital pe durată internării;  
- să nu se plimbe în alte secții decât cele în care sunt internați, cu excepția cazurilor care necesită 

investigații;  
- să nu parasească  unitatea sanitară în ținută de spital, fiindu-i interzisă circulația pe străzi sau în parcuri în 

această ținută;  
- au datoria să respecte ordinea și liniștea, să păstreze curătenia în saloane, săli de mese, coridoare, grupuri 

sanitare;  
- să respecte regulile de igiena personală;  
- să nu deterioreze  mobilierul și  bunurile din dotarea spitalului, in caz de nerespectare contravaloarea lor  

va fi suportată de persoanele direct implicate;  
- de a citi consimtământul informat al pacientului aplicat în unitate și de a-l semna;  
- de a respecta cu strictețe planul de tratament și să discute despre orice schimbare pe care o doresc, sau 

care intervine din cauze externe, cu medicii curanți sau cu medici din aceeași arie de specializare cu cei 
care au stabilit tratamentul;  

- de a-și asume întreaga responsabilitate pentru consecințele ce apar în cazul refuzului de a urma 
tratamentul, instrucțiunile și recomandările personalului medical; 

- de a  informa personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la 
tratamentul sau medicamentele prescrise. 

La externare: 

- să restituie la garderoba spitalului echipamentul de spital primit la internare; 

 

          Am luat la cunoștiință 


