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CONSILIUL JUOETEAN HUNEOOARA 

SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEO 
Str.Sanatoriului, Nr.8, Oras Geoagiu, Jud.Hunedoara , 3 

CUI 5069258, Tel: 0254248884, Fax: 02542489 
www.sanatoriulgeoagiu.ro, e-mail: info sanatoriul 

OBLIGATllLE PACIENTULUI 

1. Sa acorde incredere deplina in tratamentul ~i ingrijirile recomandate 

2. Sa se comporte civilizat ~i politicos cu personalul medical 

3. Sa respecte regulile de igiena personala zilnica 

4. Sa-~i experime acordul cerut de personalul medical in situatiile prevazute prin legislatie 

Operatqr de dat 
persmral Nr.148 

5. Sa participe la vindecarea lor prin respectarea recomandarilor medicale ~i tratamentului ~i sa respecte 

riguros ordinea interioara a unitatii 

6. Sa nu pretinda examene de laboarator sau radiologice pe care medicul nu le considera necesare 

7. Sa accepte regimui alimentar recomandat de medic, chiar daca difera de mancarurile cu care este 

obi~nuit in familie 

8. Sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise(frigider} 

9. Sa stea in spital atat timp cat este necesar, sa nu ramana mai mult decat trebuie, iar daca dore~te 

externarea inainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie raspundere ~i sub semnatura 

10. Sa nu consulte dosarul medical pentru a evita neintelegerea unor termeni ~i sa solicite informatii doar 

personalului calificat » Fumatul este stric interzis 

11. Sa pastreze curatenia in saloane integritatea echipamentului, curatenia in grupurile sanitare ~i sa nu 

degradeze instalatiile, sa nu arunce pansamente, vata ~i alte obiecte sau resturi alimentare 

12. Sa umble in tinuta vestimentara ingrijita, decenta cand iese pe coridoare sau afara in curtea spitalului 

13. Sa respecte circuitele spitalului ~i sa nu circule prin locurile interzise pacientilor in vederea protectiei 

proprii impotriva unor agenti patogeni sau noxe 

14. Sa nu provoace neintelegeri sau altercatii cu personalul medical. Tn situatia in care exista nemultumiri, 

pacientul poate sa faca reclamatie scrisa sau se poate adresa medicului ~ef de sectie sau conducerii spitalului 

lntocmit, 
Dir. Med. ( cu delegare de atributii ) 

Dr. Rosu Ra van-Alexandru 
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DREPTURILE PACIENTILOR 

1. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare; 

Opi!rutor de date cu caru.cter 
personal Nr.14118/18.0L2012 

2. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la servicii le medicale disponibile, precum ~i la modul de a le utiliza; 

3. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor 

potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusive asupra efectuarii 

tratamentu lui ~i nerespectarii recomndari lor medicale, precum ~i cu privire la date despre diagnostic ~ i pronostic; 

4. Pacientul are dreptul de a decide daca mai dore~te sa fie informat in cazul In care informatiile prezentate de catre 

medic i-ar cauza suferinta; 

5. lnformatiile se aduc la cuno~tinta pacientului lntr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de 

specialitate, In cazul In care pacientu l nu cunoa~te limba romana, informatiile i se aduc la cuno~tinta In limba romana 

sau in limba pe care acesta o cunoa~te, sau du pa caz se va cauta o alta forma de comunicare; 

6. Pacientul are dreptul de a cere In mod expres sa nu fie informat ~i de a alege o alta persoana care sa fie informata In 

locul sau ; 

7. Pacientul are dreptul de a cere ~i de a obtine o alta opinie medicala; 

8. Pacientul are dreptul sa solicite ~i sa primeasca la externare un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului ~i 

tratamentului ~i lngrijiri acordate pe perioada spitalizarii; 

9. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu -~i In scris raspunderea pentru decizia 

sa; consecintele refuzului sau a opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului; 

10. Cand pacientul nu l~i poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medica l are 

dreptul sa deduca acordu l pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia; 

11. Pacientul nu poate fl fotografiat sau filmat lntr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor In 

care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentu lui ~i evitarii suspectarii unei culpe medicale; 

12. Toate informatiile privind starea de sanatate a pacientului, rezultatele investigatilor, diagnosticul, prognosticul, 

tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar ~i du pa decesul acestora; 

13. Pacientul are dreptul de acces la datele medicale persona le; 

14. Pacientul are dreptul la lngrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate; 

15. Pacientul internat are dreptul ~i la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului; 

16. Personalul medical sau nemedical din unitate nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru al 

determina pe acesta sa-1 recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective; 

17. Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost lngrijit plalti suplimentare sau donatii, cu respectarea legii; 

18. Pacientul are dreptul la lngrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii de sanatate sau pana la vindecare; 

19. Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta ~i de 

servicii farmaceutice, In program continuu; 

Into cm it, 
Dir. Med. ( cu delegare de atributii ) 

DL Ros~exandc" 


