SPITALUL ORAŞENESC HAŢEG
Str. T.Vladimirescu, nr.7, Haţeg, 335500,
Tel:0354408894/5; Fax:0354802466
spitalhateg@deva.rdsnet.ro
spital_hateg@yahoo.com

CONSIMŢĂMÂNT PACIENT

Copilul……………………………………………………………………………...,
CNP copil:

Subsemnaţii……………………………………………………………………………...,
CNP :
CNP :
(se completează CNP-urile părinţilor sau aparţinătorilor)

Domiciliaţi în str…………………………………………., nr. …, bl. …, sc. …, et. ….., ap. ……,
sector.….., localitatea.………………………., judeţul.……………………., telefon……………….,
în calitate de reprezentant legal al copilului .........................................................................................,
diagnosticat cu ......…….........................................................................................................................
sunt de acord să urmeze tratamentul cu .................................................................................................
Am fost informaţi asupra importanţei, efectelor şi consecinţelor administrării acestei terapii
cu produse biologice.
Ne declarăm de acord cu instituirea acestui tratament precum şi a tuturor examenelor clinice
şi de laborator necesare unei conduite terapeutice eficiente.
Ne declarăm de acord să urmeze instrucţiunile medicului curant, să răspundem la întrebări şi
să semnalăm în timp util orice manifestare clinică survenită pe parcursul terapiei.

Medicul specialist care a recomandat tratamentul:
…………………………………………………………………………………………………………
Unitatea sanitară unde se desfăşoară monitorizarea tratamentului
SPITALUL ORASENESC HATEG

Data

Semnătura pacientului / părinţilor sau aparţinătorilor
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OBLIGATII PACIENTI
Pacienţii internaţi în cadrul spitalului trebuie sa respecte urmatoarele reguli :
 să acorde încredere în tratamentul şi îngrijirile recomandate de medici si sa respecte
recomandarile medicale si tratamentul;
 să se comporte civilizat şi politicos cu personalul medical
 să respecte regulile de igienă personală zilnic ;
 să-şi exprime acordul cerut de personalul medical în situaţiile prevăzute prin legislaţia în
vigoare ;
 sa completeze, daca doresc, „Chestionarul de opinie al pacientului”, pe care l-au primit in
momentul internarii, in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor medicale;
 să-şi amintească orice amănunt în legătură cu boala lui, chiar dacă li se pare de minimă
importanţă ;
 în sprijinul stabilirii diagnosticului cât mai repede, este util să aducă la internare
buletinele analizelor de laborator şi ale examenelor radiologice efectuate anterior, precum şi alte
documente în legătură cu boala ;
 sa se prezinte la internare cu medicatia aferenta bolilor cronice de care sufera si este deja
diagnosticat, medicatie eliberata pe reteta de medicii de familie, sau specialisti
 să nu pretindă examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le consideră
necesare ;
 să respecte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncărurile cu
care este obişnuit în familie;
 să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider) ;
 să stea în spital atât timp cât este necesar, să nu insiste să rămână mai mult decât trebuie,
iar dacă doreşte externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie
răspundere şi sub semnătură;
 să nu consulte dosarul său medical pentru a evita neînţelegerea unor temeni şi să solicite
informaţii doar personalului calificat ;
 fumatul este strict interzis, amenda intre 100 -500 lei si bolnavii vor fi externaţi ;
 să aducă la cunoştinţa familiei programul de vizită ;
 atât pacienţii, cât şi persoanele care îi vizitează pe aceştia, sunt obligaţi să păstreze cu
stricteţe curăţenia şi liniştea ;
 să pastreze curăţenia în saloane, integritatea echipamentuilui, curăţenia în grupurile
sanitare şi să nu degradeze instalaţiile, să nu arunce pansamente, vată şi alte obiecte sau resturi
(alimentare ori de altă natură) ;
 să umble în ţinută vestimentară îngrijită, decentă, când iese pe coridoare sau afară în
curtea spitalului;
 să respecte circuitele spitalului şi să nu circule prin locurile interzise pacienţilor în
vederea protecţiei proprii împotriva unor agenţi patogeni sau noxe;
 să nu provoace neînţelegeri sau altercaţii cu personalul medical sau alţi pacienţi ;
 în situaţia în care există nemulţumiri, pacientul poate să facă reclamaţie scrisă sau se
poate adresa medicului şef de secţie sau conducerii spitalului; pentru reclamatii scrise exita cutii
speciale de colectare pe fiecare etaj;
 în urma externării, are obligaţia să se prezinte cu scrisoarea medicala si copii după
documentele primite din spital la medicul de familie şi să respecte întocmai indicaţiile medicului
curant, revenind la control la termenele indicate
In cazul in care aceste obligatii sunt incalcate ,pacientul va fi externat (indiferent de starea
de sanatate si stadiul bolii) asumandu-si CONSECINTELE SI RISCURILE medicale ulterioare.
Certific că am citit, am înţeles şi accept pe deplin cele de mai sus şi ca urmare le semnez.
AM LUAT LA CUNOSTINTA
NUME, PRENUME(CITET) ,

SEMNATURA
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