SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI TROPICALE „DR.VICTOR BABEŞ” BUCUREŞTI

ANGAJAMENT
de respectare a normelor de conduită pe parcursul spitalizării (conf. art. 1 lit. c din Anexa la
Ord.nr.1410/2016) şi faţă de personalul medico-sanitar (conf. art. 231, lit. f din Legea 95/2006, republicată)
Subsemnatul: NUME ............................................................. PRENUME ...............................................................
NR. FO ............................................ BI/CI SERIA ............... NR. ........................................,
mă angajez să respect, pe perioada spitalizării, următoarele norme de conduită:

1. LA INTERNARE
1. Voi prezenta:
- Act de identitate;
- Documente justificative care atestă calitatea de asigurat (conf. art. 223 din Legea 95/2006, republicată,
privind reforma în domeniul sănătăţii), în maxim 24 ore de la internare (în caz contrar, voi plăti integral
costurile spitalizării);
- Bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist.
2. Mă voi supune prelucrării sanitare efectuate de personalul spitalului.

2. PE TOATĂ DURATA INTERNĂRII
În spital sunt strict interzise: fumatul (conf. Legii nr 349/2002), consumul de alcool, consumul de droguri,
introducerea de medicamente sau tratamente alternative din exterior.
Este strict interzisă filmarea, fotografierea în incinta spitalului cu orice fel de aparatură (cameră foto,
cameră video, telefon mobil, etc).
1. Voi avea o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar (art. 231, lit. f din Legea 95/2006,
republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii).
2. Voi respecta cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului (art. 231, lit. e din Legea 95/2006, republicată,
privind reforma în domeniul sănătăţii).
3. La nevoie şi la indicaţia medicului voi accepta mutarea în alt salon, pentru respectarea condiţiilor
epidemiologice.
4. Voi declara medicaţia personală pentru alte afecţiuni.
5. Voi respecta izolarea impusă de patologia spitalului (boli infecţioase transmisibile, pneumologie), astfel:
- Bolnavii din toate pavilioanele spitalului nu părăsesc saloanele în care se află internaţi.
- Accesul vizitatorilor la bolnavi este interzis.
- Date medicale despre bolnavi vor fi furnizate aparţinătorilor de către medicii curanţi conform orarului
afişat.
- Transmiterea unor pachete cu obiecte personale se va face doar prin intermediul personalului spitalului,
în intervalul orar afişat.
6. Voi respecta igiena personală şi a salonului.
7. Voi respecta programul de curățenie al saloanelor, care se efectuează conform procedurii și regulamentului
intern.
8. Voi respecta repausul la pat şi liniştea celorlalţi bolnavi.
9. Voi respecta ceilalţi pacienţi indiferent de condiţie socială, rasă, religie, vârstă.

3. LA IEŞIREA DIN SPITAL
1. Voi respecta data ieşirii din spital.
2. Mă voi supune prelucrării sanitare la externare.
3. Sunt de acord să plătesc:
- Taxa de însoţitor (în cazul copiilor cu vârste mai mari de 3 ani);
- Coplata pentru serviciile accesate;
- Serviciile furnizate integral (în cazul pacientului neasigurat/neînregistrat în SIUI–Sistemul Informatic
Unic Inregrat).
4. Voi plăti contravaloarea pagubelor, în cazul în care am produs daune dotărilor spitalului (mobilier, grup
sanitar, etc)
Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul angajament va atrage după sine sancţiuni
administrative: externarea din spital, plata spitalizării, recuperarea daunelor, etc.
Data: .............................
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Semnătura pacientului,
.....................................

