Anexa nr. 2
la Regularnentul de Organizare 5i Funclionare

CODUL DE CONDU|TA AL PACTENTILOR $I VIZITATORTLOR
DIN SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

CAPITOLUL

I

DOMENTUL DE APLICARE gt oBtEcTtvE GENERATE
Art.1. Domeniul de aplicare
Normele de conduitd prevezute de prezentul cod de conduitS sunt obligatorii pentru pacienfii
interna!i la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Bragov;i vizitatorii acestora.

Art.2. Obiective
obiectivele prezentului cod de conduiti urmiresc si asigurer cre5terea calitdlii
actului medical,
o buna administrare in realizarea interesului public, precum cregterea satisfacfiei paciengilor
5i
pi aparlindtorilor acestora fald de serviciile medicale
oferite in spital.
CAPITOLUL II
DREPTURTLE PACTENTTLOR
,Art. 3
1in conformitate cu Legea nr. 46/2003
- privind drepturile;lacientului, pacientrii au dreptul
ingrijiri medicale de cea mai inaltd calitate de care societatea dispune, in conformitate

la

cu

resursele umane, financiare 5i materiale.
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoand umand, fdri nici o discriminare.
Pacientulare dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum
gi la modul de a le utiliza.

o
o

o

o
o

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitdgii
si statutului profesional al
furnizorilor de
de sdnitate.
Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regutilor gi obiceiurilor pe
care
trebuie sd le
pe durata spitalizirii.
Pacientul are
de a fi informat asupra stirii sale de sdndtate, a intervenliilor
medicale propuse, a riscuritor potentiale ale fiecdrei proceduri, a alternativelor
existente
la procedurile
inclusiv asupra neefectudrii tratamentului gi nerespecterii
recomanddrilor
, precum gi cu privire la date despre diagnostic Ai prognostic.
Pacientul are
de a decide daci mai doregter sd fie informat in cazul in care
informaliile
de cdtre medic i-ar cauza suferintd.
Pacientul are
si solicite 5i si primeascd, la externare, un rezumat scris al
investigaliilor,
lui, tratamentului gi ingrijirilor acordate pe perioada
spitalizdrii.
ConsimlSm6ntul
tului este obligatoriu pentru recoltarea, pistrarea, folosirea
tuturor produselor
prelevate din corpul sdu, in vederea stabilirii diagnosticului
sau a tratamentului
care acesta este de acord.
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'
o
t
o
o
o
o
o
o

o
o

Toate informatiile privind starea pacientului, rezurltatele investiga!iilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenliale chiar
5i dupd decesul
acestuia.

lnformatiile cu caracter confidenlial pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul igi
dd consimtdm6ntul explicit sau daci legea o cere in rnod expres.
in cazul in care informaJiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditali,
implicatri in tratamentul pacientului, acordarea consim!imSntului nu mai este
obligatorie.
Pacientul are acces la datele medicale personale.
Dreptul pacientului la informalia medicali.
Pacientul are dreptul si refuze sau sd opreascd o intervenlie medicali asum6ndu-5i, in
scris, rdspunderea pentru decizia sa; consecinlele refuzului sau ale opririi actelor
medicale trebuie explicate pacientului,
Dreptul la confidentrialitatea informaliilor gi viala priv,atd a pacientului.
Drepturile pacientului la tratament gi ingrijiri medicale.
in situalia in care pacientul asigurat, pe perioada interndrii in spital, in baza unor
documente medicale intocmite de medicul curant din seclia in care acesta este internat
5i avizate de Seful de seclie 5i managerul spitalului, rsuporte cheltuieli cu medicamente,
materiale sanitare 5i investigalii paraclinice la care ar fi fost indreptSlit fdri contribulie
personalS, in condiliile contractului cadru, spitalul ramburseazi contravaloarea acestor
cheltuieli la cererea asiguratului.
lnformatiile se aduc la cunostint5 pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazuli'n care pacientul nu cunoagte limba
rom6n5, informaliile i se aduc la cuno5tin!5 ?n limba maternd orl in limba pe care o
cunoagte sau, dupd caz, se va ceuta o altd

formi de comunicare.
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat in spital firi consim!5m6ntul sdu scris, cu
exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare rJiagnosticului sau tratamentului
Si
evitirii suspectdrii unei culpe medicale.

CAPITOLUL III
oBLTGATilLE PACTENTTLOR

Art.4
Pacientul are urmdtoarele obliga!ii impuse de Regulamentul lntern al Spitalului Clinic de
Pneumoft iziologie Bragov:
' va sta internatin spital petoatd durata necesari recomandatd de mediculcurant;
' este interzisi invoirea pacientrilor internali in sec!iile r:u paturi din cadrul Spitalului Clinic
de Pneumoftiziologie din Bra5ov, pe perioada spitalizirii. Sunt exceptate situa!iile
considerate de cltre medicul curant ca fiind exceptionale, cazuri ?n care pacientrii pot fi
invoi!i pe baza biletului de voie, conform procedurii aprobate. invoirile nu pot depd5i
perioada cuprins5 intre doud tratamente succesive;
o in cazul plecdrii din spital fdri bilet de voie, pacienlii vor fi externali inainte de termen,
fdrE a se pune in pericol viala acestora;

' va pSstra integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului; in cazul constatirii
deteriordrii sau lipsei unor bunuri/obiecte, se va obligia sd pldteasci contravaloarea lor;
. va pdstra curSlenia in incinta spitalului (in salon, in pa,vilion, in curte);
' nu va consuma 5i nu va introduce in spital alcool sau droguri;
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a

nu va fuma in incinta spitalului 5i nu va introduce in s;pital produse din tutun;

a

va accepta si ia medicamentele in prezenla unui cadru medical pe toatS durata
interndrii, conform prescripliilor medicului curant 5i va respecta programul de

a

va coopera la efectuarea procedeelor de diagnostic;

a

va respecta circuitele funclionale ale secliei 5i ale spitalului, astfelinc6t s5 nu transmite
boala 5i altor pacienli gi nicisd nu se contamineze cu infecJii pe perioada interndrii;

administrare;

va respecta programul sectiei in care este internat (de investigalii, de tratament, de
vizitd);

in

in

care va incilca Regulamentul de Organizare pi Funcfionare pi/sau
Regulamentul lntern al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Bragov, pacientul va fi
cazul

externat.

Art.5
Pacientul este informat c5:

o
o
o

o
o

tinuta obligatorie in spital este pijamaua/cimaga de noapte;
efectele personale sunt pdstrate ?n garderobi;
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Bragov nu rdspunde de obiectele de valoare
depozitate la garderobd sau in salon;
datele personale sunt pdstrate in Registrul de interndri, precum gi alte documente
medicale 5i sunt utilizate doar la intocmirea raportdrilor statistice solicitate de
Ministerul Sdndtdtii, Casa de Asigurdri de SdnState pi/sau alte institulii publice cu
atributiiin domeniu;
datele obtinute sunt confidentiale gi nu vor fi comunicate in alte scopuri fdrd avizul
pacientului, dec6t in cazuri speciale la organele de cercetare gi control.

Art.6

in

conformitate cu normele de supraveghere, prevenire gi control al infecliilor asociate
asistenlei medicale, in cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Bra5ov, pacienlii gi
vizitatorii sunt obligali si respecte urmitorul Regulament de salon, afigat la loc vizibil, in fiecare
salon:

piepten, past5

Si

periu!5 de din1i, hdrtie igienic5, etc.

imobilizagi la pat cu ajutorul infirmierei)

administrare a medicamentelor.
a c6te 20

minute.

alimentele nu vor

fi depozitate intre geamuri sau in sertare l6ngd obiecte de igien6 gi

medicamente.
de stradd la magazia de haine specialamenajatd pentru paciengi.

flori tSiate in ap5.
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bolnavii s5 se deplaseze la consultatiile interclinice in pijama, ei vor fi protejali cu halat de
molton de protectie (personal sau din dotarea spitalului) gi insolili de personalul spitalului.

pdrisi salonul dec6t cu acordul personalului medical.

dupd ce vor primi halat sau pelerinE de proteclie, papur:i igienici gi dupi caz, masci facialS.
Este interzis pentru vizitatori sau insolitori si se a$eze pe paturile bolnavilor.

mobilierului gi lenjeriei din dotarea salonului.
asistentei medicale: la intrarea 5i iegirea din salon, dupS folosirea grupului sanitar,inainte
dupi mas5, dupd diverse activitSli,etc.

gi

imediat personalul medical: febr5, diaree, dureri de orice tip, etc,

Arl.7

in seclia de copii, datoritd specificului activitSlilor desf6;urate li se vor aduce la cunogtinla
pdrinlilor/tutorelui legal urmdtoarele reguli cu privire la internarea copilului/copiilor la Seclia
de Pneumoftiziologie Copii:

.

.
o
.
.
.
o
o
.
.
.
.
.

Copiii internati respecte regulile de igiend individualS, curdlenia salonului in care sunt
internali 5i a intregului spatiu din spital, sub supravegherea strictd gi indrumarea
personalului medical din secfie;
Este interzis fumatul ?n spital gi consumul de bduturi alcoolice sau alte substan{e
interzise;
Este interzisi pdstrarea 5i consumul de alimente in salon; cantit5li mici pot fi pdstrate in
frigiderul sectieiin pungi etichetate cu numele pacientului gi numdrul salonului;
Hainele se pdstreazi la garderoba secliei, pot fi pistrate in salon numai articole de
lenjerie absolut necesare (lenjerie intimi). Este interzisi depozitarea de bagaje in
saloane;

Copiii internali trebuie si aibi un comportament decent in spital, respectuos fata de
personalul medical si de intelegere fata de suferinta celorlaltricopii bolnavi.
Este obligatorie purtarea tinutei de spital pe toati durata internirii
Pe durata spitalizdrii, copiii bolnavi nu vor p5risi selclia fird permisiunea personalului
medical ;i neinsolili.
Nu este permisi pdstrarea in salon a telefonului mobil, acesta va fi pistrat in cabinetul
medical Si poate fifolosit de copiiin intervalul orar 19 - 20.
Copiii internati vor pistra integritatea bunurilor dlin patrimoniul spitalului. in cazul
constatirii deterioririi sau lipsei unor bunuri/obiecte, reprezentantul legal al copilului se
va obliga si plSteasci contravaloarea lor;
Copiii internali trebuie si ia medicamentele numai in prezenla unui cadru medical pe
toatd durata interndrii, nu au voie s5 pdstreze asupra lor sau in salon alte medicamente.
Copiii internali trebuie si coopereze la efectuarea procedeelor de diagnostic;
Copiii interna[i trebuie sd respecte circuitele func!ionale ale secliei 5i ale spitalului,
astfelinc6t si nu transmiti boala gi altor pacienli gi rrici sd nu se contamineze cu infecJii
pe perioada internirii;
Copiii internati trebuie si respecte programul secliei in care este internat (de
investiga!ii, de tratament, de viziti).
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CAPITOLUL IV
ACCESUL VIZITATORILOR

iN INCINTA

SPITALULUT

Art.8
(1) Accesul persoanelor striine este permis doar in perioada
in care se lucreazd cu publicul, cu
respecta rea normelor de conduiti corespunzdtoare.

(2) Pentru reprezentan!ii presei accesul se face numai cu acordul managerului,
care va
nominaliza in scris locurile in care se poate filma sau persoanele cdrora
li se ptt lua interviuri,

cu respectarea drepturilor angajalilor gi pacienlilor la intimitate
5i imagine. pentru aceasta,
anterior, reprezentanJii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale
in vederea obJinerii
acordului de principiu.
(3) Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat,
de fotografiat sau de ?nregistrat se
face numai cu aprobarea managerului.
(4) Este interzis accesul persoanelor care au asupra lor
armanrent, munilie, substanle explozive,
toxice sau stupefiante care ar putea pune in pericol via1a, integritatea corporali
sau sdndtatea
personalului, pacienlilor sau bunurilor spitalului. Exceptie f,ac persoanele
aflate in misiune de
proteclie a persoanelor sau a celor care asigurd paza persoanelor
internate gi care sunt private
de libertate, care pot purta armamentul individual de apdrare la vedere.
(5) in situafiile in care, pentru finerea sub control a focarelor
de infecgii nozocomiale, se
instituie regimul de carantinS conform prevederilor legislatiei in vigoare,
managerul poate
dispune interzicerea sau restrdngerea accesuluiin spital p.ntru respectiva perioadd.
(6) Urgenlele medicale au acces nerestricfionat, in orice
moment al zilei sau noplii, pe calea de
acces la camera de gardi a spitalului.
,Art. 9

'Accesul pacienlilor este permis cu respectarea funcfionalitSlii
:;pitalului, fiind interzisi circulalia in spital neinsolit.

5i normelor de conduitd

ale

Art. 10
fll) Vizitarea bolnavilor se va face conform prevederilor Ordinului nr. 1,.2g4 din 2012 care
reglementeazi programul de vizite al aparlindtorilor pacienrlilor internali
in unitilile sanitare
publice gi pot fi completate de regulile stabilite de cdtre
conducerea unitdlii gi afigat la intrdrile
in pavilioanele spitalului.
(2) Pentru vizitatorii gi aparlinitorii pacienfilor accesul se
;:ermite zilnic, fird perceperea de
taxe in acest sens, aceasta fiind strict interzisd.
(3) Accesul in saloanele bolnavilor, in afara orelor de l,izitd, se va permite
cu acordul
pacientului, a personalului de serviciu din secfia respectivd,
fiiri a deranja programul de odihnd
arl pacien;ilor din salon gi pentru o durati nu mai
mare de o jumitate de ori.
(4) Vizitatorii sunt indrumali la patul bolnavilor de un cadru
medical desemnat de geful de
secfie sau de asistenta 5ef5' in situalia mai multor vizitatori, acegtia
vor fi introdu5i pe 16nd,
astfel ca numirul lor la un bornav sd nu depigeascd 3 persoane.
(5) Este interzis vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate
regimului dietetic al
b'olnavului sau in cantitate prea mare. Este interzisi gi introducerea
de bduturi alcoolice.
(tE) Vizitatoriivor evita disculiile neplScute
ce pot afecta pacienlii, vor respecta linigtea celorlalli
bolnavi internali. Pentru bolnavii deplasabili este recomandabil
ca vizita sd se desfd5oare in
holuri sau in camerele din seclii amenajate corespunzdtor.
(17) Vizitatorilor le este interzis fumatul
in unitate.
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(8) Vizitatorii trebuie sd respecte orele de vizitd sd dea curs indicaliilor medicilor, personalului
5i

sanitar sau de paz5.
(9) in cazul pacienlilor

in stare criticd sau terminalS, indiferent de seclia in care este internat,
familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de ord sau poate solicita prezenta
permanentd l6ngd pacient a unui singur membru al familiei, cu acordul medicului curant, daca
condiliile din seclie permit acest lucru, cu respectarea concligiilor de igieni gi a mediului septic
spitalicesc' in caz contrar, se va asigura accesul familiei pelriodic la pacient, asigu16ndu-se un
spafiu adecvat de agteptare in imediata apropiere a salonului.
(10) Pentru aparlindtori sau alte persoane din afara spitalului, accesul este interzis in loca{iile
de dispunere a spaliilor de sterilizare, a sililor de tratament, a spilStoriei, blocului alimentar, a
spaliilor previzute cu simbolul de acces restrictionat 5i in ::ona de dispunere a depozitelor de
deSeuri medicale periculoase pi a serverelor 5i este restrictionat pentru incdperile in care sunt
depozitate arhivele spitalului. Exceplie fac cazurile speciiale aprobate de gefii de secfie
9i
managerulspitalului.
Art. 11

in seclia de copii, datoritd specificului activitSlilor desfisurate li se vor aduce la cunogtinla

pdrinlilor/tutorelui legal urm5toarele reguli cu privire la vizitarea copilului/copiilor la Secfia de

Pneumoftiziologie Copii :
(1) Programul de viziti este:
marti, joi, sSmbitS 5i duminicd intre orelell-12.

-

miercuri intre orele 17-18 (pirinlii care nu pot ajunge dimineata, simbdta

sau

duminica).
(2) Reguli pentru vizitatori:

-

-

respectarea programului de vizitS, nu sunt acceptate vizite in afara acestuia;

vizitele se desfSSoarS in spaliul special destinat, nu in salonul in care este internat
copilul;
fiecare vizitd este inregistrati
copiii pot fi vizitati de pSrinlii
2 simultan;
copiii nu au voie sd efectueze
pe timpul vizitei, plrintii pot

?n registrul de vizite;
acestora sau de alli mernbri aifamiliei, dar nu mai multri de

vizite neinsolili de adulrgi;
solicita personalului meldical s5 iasd in curtea spitalului cu
copiii' Pe perioada vizitei responsabilitatea supravegherii copiilor revine pdrinlilor
acestora;
dacd se oferd copiilor alimente, fructe sau dulciuri pe perioada vizitei, acestea vor fi
adecvate nevoilor copiilor gi corespunzitoare din punct de vedere calitativ cantitativ;
$i
alimentele care nu sunt consumate de cStre copii irr timpul vizitei, vor fi date ulterior
acestora, iar depozitarea temporard a acestor alimente se va face in frigiderul sec[iei, in
pungi etichetate;
vizitatorii trebuie sd aibd un comportament decent in spital, respectuos fatd de
personalul medical 5i de inlelegere falr de suferinla copiilor bolnavi;
vizitatorii copiilor bolnavi de TB necesiti in prealabil control radiografic in Dispensarul
TB de care aparlin;
nu se fac fotografii sau filmiri fir5 acordul managerrului, dupd o prealabili solicitare
scrisd gi avizatd de cdtre medicul ;ef seclie copii;
medicul curant oferi relalii despre copii in timpul programului de vizitd in zilele de
5i
marti Sijoi, intre orele 13-14.
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CAPITOLUL IV

TrucAlcnnEA REGULTLoR DE cArne pAcrENTrsr vrzrrAToRn AcEsroRA
Art. 12
incilcarea regulilor mai sus enuntate poate duce la urmdtoarele
sancliuni:
(1) in ambulatoriu :
o refuzul consultdrii persoanelor nedisciplinate, cu exceplia cazurilor de urgenfi;
' recuperarea pagubelor materiale pricinuite de pacienfi prin achitarea la compartimentul
financiar al unitdlii a contravalorii pagubei sau prin acliuni
civile in dezddunare. in
aceste situatii, bolnavului i se iau datele personale, domiciliul gi
se inainteazi referatul
asupra celor comise conducerii spitalului pentru luarea
mdsurilor de rigoare;
o rdspund de aceste mdsuri medicul curant gi asistenta medicald de serviciu.
(2)in secliile cu paturi:
o interzicerea accesuluivizitatorilor nedisciplinali sau evacuarea acestora din unitate;
o interzicerea vizitei la un anumit bolnav;
' externarea inainte de termen, fdrd a se pune in pericol viafa pacientuluiin cazul plecirii
din spital pe perioada interndrii, fdrd bilet de voie din partea
. recuperarea de la bolnav a pagubelor materiale produse; medicului curant;
o rispund de aceste misuri medicul curant, asistenta medicald de serviciu gi serviciul
de
paz5.

Art.13
Pacienfii gi vizitatorii acestora vor fi informafi cu privire prevederile
la
art. 109,

art. LL0, art.3s2

din Noul cod penal, referitoare la nerespectarea misurilor privitoare prevenirea
la
sau

combaterea bolilor infectocontagioase.

Art.14
(1) incdlcarea dispoziliilor prezentului cod de conduitd
atrage rdspunderea disciplinard ?n
conditiile legii.
(2) in cazurile in care faptele sivSr5ite intrunesc
elementele constitutive ale unor infracliuni,
'vor fi sesizate organele de urmirire penalr competente,
in condi[iile legii.
CAPITOLUL V

rDtsPoztTil FTNALE
/\rt.15
Pentru informarea pacienfilor gi vizitatorilor se va asigura
afi5area codului de conduitd pe site-ul
Sipita ul ui Clin ic de pneumoftiziologie Bragov.
I

l\rt.16
codul

de conduiti al pacienfilor

pi

vizitatorilor va fi prelucrart cu to[i pacien{ii la internare, pe
pirinlii/tutorii legali ai copilului/copiilor internali la secfia

sectii 5i compartimente, precum gi cu
cle Pneumoftiziologie Copii.
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