Regulament de ordine interioara pentru pacienţi

-La internarea in spital, pacientul trebuie sa se schimbe la magazia de haine a
spitalului, in echipament de spital curat: pajama, papuci de interior. Toate
bagajele vor ramane in custodia magaziei de haine , pacientul va lua cu el minimul
necesar de lenjerie de corp si obiecte de igiena personala
- La externare, după ce primiţi formele de externare, veţi prelua hainele de la
magazia spitalului, unde va veţi schimba pentru a merge la domiciliu. Este interzis
sa stati in incinta secţiei cu haine de strada.
- nu se admite intrarea in secţie cu mancare din afara spitalului
-pacienţii au obligaţia sa respecte dieta impusa
- sa-si menţină igiena personala
-sa nu paraseasca secţia fara avizul personalului medical.Incalcarea acestei reguli
aduce după sine externarea disciplinara
- telefoanele mobile ,se închid in timpul vizitei medicale, si se vor păstră pe modul
silenţios toata durata spitalizării
- respectaţi programul de odihna al d-voastra si a celorlalţi pacienţi
- pacienţii au obligaţia sa păstreze o tinuta decenta
- este interzisa depozitarea alimentelor neconsumate in noptiera.
- in timpul internării insulina si medicatia , vor fi administrate numai de personalul
medical
- programul de vizita al aparţinătorilor este : zilnic intre orele 15-17,iar sambata si
duminica intre orele 13-17
- Aparţinătorii au obligaţia sa poarte papuci de protecţie pe toata perioada şederii
in spital
-La intrarea in secţie vor folosii Soluţia antiseptic pentru mâini

-este interzis aparţinătorilor sa se aşeze pe paturile pacienţilor
-vizita nu trebuie sa depaseasca 20 min, si este interzisa vizita a mai mult de doua
personae odata
- in conformitate cu legea 349/2002, prin care se interzice fumatul in incinta
unităţilor sanitare, va comunicam: pacienţii care incalca legislaţia de mai sus (
fumând in incinta spitalului), vor fi externaţi in următoarele 6 ore, in regim de
urgenta
-apartinatorii care fumeaza in spital vor fi îndrumaţi sa paraseasca unitatea, de
către serviciul de paza.
-menţineţi o atitudine civilizata cu cadrele sanitare

