INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE
GERIATRIE „„ANA
ANAASLAN
ASLAN””
EXTRAS DIN LEGEA 46/2003 PRIVIND DREPTURILE PACIENTULUI
CAPITOLUL II
Dreptul pacientului la informatia medicalã
„ Art. 5 (2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe
care trebuie sã le respecte pe durata spitalizãrii. "
REGULI SI OBICEIURI CE TREBUIE RESPECTATE PE DURATA SPITALIZÃRII LA
INSTITUTULUI NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE „ ANA ASLAN “
 Pe parcursul internãrii, pacienţii nu au voie sã pãrãseascã incinta Institutului de Gerontologie şi Geriatrie „Ana
Aslan“ fãrã avizul scris al medicului curant ;
 Pe toatã durata internãrii, pentru prevenirea şi combaterea infecƫiilor nosocomiale şi a bolilor transmisibile,
pacienƫii sunt rugaƫi sã respecte întocmai regulile de igienã ce se impun , respectiv:
- pãstrarea curãƫeniei în incinta unitãƫii şi asigurarea permanentã a igienei personale;
- utilizarea corespunzãtoare şi menƫinerea curãƫeniei grupurilor sanitare în folosinƫã;
- gestionarea corespunzãtoare a deşeurilor generate.
 Pentru buna desfãşurare a activitãƫiilor curente în Institutului de Gerontologie şi Geriatrie „ Ana

Aslan“ ,

pacienƫii sunt rugaƫi :
- sã respecte programul spitalului privitor la orele de masã, de tratament, de odihna şi de primire a vizitatorilor;
- sã rãmânã în salon pe durata vizitei medicale;
- sã respecte programul de linişte în intervalul de timp : 14˚˚- 18˚˚ şi 22˚˚- 06˚˚;
- sã comunice vizitatorilor şi aparƫinãtorilor programul de vizite aprobat, respectiv:
LUNI-VINERI : 15˚˚ -20˚˚ şi SÂMBĀTĀ şi DUMINICĀ: 10˚˚ -

20˚˚,

pentru a facilita respectarea acestuia;

- sã facã demersurile necesare pentru limitarea accesului în unitate a vizitatorilor cu stare de

sãnãtate

alteratã (viroze, tuse, febrã etc.) ;
 Pentru îndeplinirea mãsurilor organizatorice dispuse la Sediul Otopeni al Institutului de Gerontologie şi Geriatrie
„Ana Aslan“ , pacienƫii vor proceda la plata diferenƫei de confort în

primele 48 de ore de la internare;

 Pentru buna comunicare cu pacienƫii, Sediul Otopeni al Institutului de Gerontologie Geriatrie „Ana Aslan“
înştiinƫeazã cu privire la faptul cã:
- masa asiguratã pacienƫilor nu intra în costul diferenƫei de confort, fiind suportatã de cãtre CASMB
- externarea pacienƫilor se face pânã la orele 12˚˚, cu predarea camerei cãtre personalul de
predarea camerei se face şi predarea

serviciu; odatã cu

cheiei şi telecomenzii :TV/AC;

- instituƫia nu rãspunde de obiectele de valoare deƫinute de pacient(bani,bijuterii,telefon mobil etc.);
- contravaloarea taxei de internare din cadrul Sediului Otopeni poate fi restituitã în urmãtoarele cazuri:

 ca urmare a transferului pacientului în alte unitãƫi sanitare;
 ca urmare a decesului persoanei internate;
 ca urmare a unor situaţii neprevãzute apãrute în familie (decese,accidente etc.);
 ca urmare a producerii unor calamitãţi naturale sau a altor evenimente nedorite, dar
pacientului.

justificate, la domiciliul

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE „ ANA ASLAN ”

MÃSURI DE SECURITATE SI SÃNÃTATE CE TREBUIE RESPECTATE DE CÃTRE PACIENTI PE DURATA
SPITALIZÃRII LA INSTITUTULUI NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE „ ANA ASLAN “
REGULI ABSOLUTE :

UTILIZAREA
APARATELOR
ELECTROCASNICE
PERSONALE ESTE
INTERZISÃ!

NU SMULGETI
CABLUL
DIN PRIZA !

NU INTERVENITI
ASUPRA
ECHIPAMENTELOR
IN UTILIZARE!

Va rugam sã reţineţi!
 În

incinta

unitãţii

spitaliceşti şi în curtea Institutului de Gerontologie şi Geriatrie „ Ana Aslan“ , fumatul este

interzis, conform Legii 349/2002;
 Introducerea în Institutul de Gerontologie şi Geriatrie „ Ana Aslan“ a bãuturilor alcoolice şi consumul acestora este
interzis;
 Este interzisã introducerea în Institutul de Gerontologie şi Geriatrie „ Ana

Aslan“

a animalelor de companie şi

hranirea celor fãrã stãpân;
 Este interzisã utilizarea aparatelor electrocasnice personale pe durata spitalizãrii;
 Este interzisã smulgerea din prize a cablurilor de alimentare a echipamentelor din dotarea camerelor;
 Este interzisã intervenţia de orice fel asupra echipamentelor în utilizare aflate în dotarea camerelor;
 Este obligatorie menţinerea programului de linişte în intervalul de timp : 14˚˚- 18˚˚ şi 22˚˚- 06˚˚;
 Este obligatorie pãstrarea curãţeniei în incinta Institutului de Gerontologie şi Geriatrie „ Ana Aslan“ ;
 Este interzisã deterioarea obiectelor de inventar din dotarea saloanelor ; costurile eventualelor deteriorãri vor fi
suportate de cãtre pacient;
 Pãstrarea în siguranţã a obiectelor de valoare personale (bani, bijuterii, telefoane mobile etc.) revine în sarcina
exclusivã a pacientului.

În caz de incendiu…

REGULI SI MÃSURI DE INTERVENTIE ÎN CAZ DE INCENDIU
 Păstrati-vă calmul !

 Telefon de urgenţã : 112 ;
 Telefon centralã telefonicã Sediul Otopeni: 0736634353 ;
 Telefon centralã telefonicã Sediul Central: 0736634352 ;
 Anuntati incendiul : CINE anunţã?/ CE s-a întâmplat?/ UNDE s-a întâmplat
 Anuntati personalul salariat al I.N.G.G. „ Ana Aslan“
 Anuntati Medicul de gardã la interior : 2520 –Sediul Otopeni; 135 –Sediul Central
 Dati alarma !

 Evacuati-vã în sigurantã!
 Îndreptati-vã cãtre locul de adunare!

 Urmati cãile de evacuare!
 Salvaţi persoanele aflate în pericol!

