
Regulament privind drepturile și obligațiile bolnavilor Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

Drepturi: 

• Primeşte tratament, ȋngrijire şi alimente conform recomandărilor medicului. 

• Primeşte la internare pijama şi lenjerie de pat curate. 

• Primeşte la ieşire hainele personale depuse la garderoba unităţii, ȋn stare corespunzătoare de 

ȋntreţinere şi curăţenie. 

• Are voie să fie vizitat zilnic ȋn cadrul programului de vizită: zilnic 14:00 – 18:00. 

• Are voie să facă baie la internare şi apoi zilnic. 

• Are dreptul să foloseasca parcul pentru plimbare ȋn aer liber ȋntre orele: 11:00 – 12:30 şi 15:00 

– 17:00. 

• Are dreptul să aducă la cunoştinţa medicului curant nemulţumiri sau alte probleme de rezolvat. 

Obligații: 

• Să cunoască şi să respecte ordinea interioară a sectiei ȋn care este internat şi programul 

bolnavilor. 

• Să respecte tratamentul indicat de medici şi dieta prescrisă. 

• Să respecte regulile de politeţe şi disciplină ȋn relaţiile cu ceilalti bolnavi şi cu personalul 

unităţii. 

• Să declare la ȋntocmirea foii de observaţie toate problemele legate de starea sa de sănătate. 

• Să predea la garderoba unităţii efectele de ȋmbrăcăminte şi obiectele personale care nu sunt 

necesare ȋn timpul spitalizării. 

• Să ceară la ieşirea din spital lămuriri necesare privind conduita după externare. 

• Să păstreze curăţenia ȋn saloane, coridoare, sala de mese, WC-uri şi curte. 

• Să se comporte ȋn aşa fel ȋncât să nu deranjeze pe ceilalti bolnavi. 

• Să nu fumeze ȋn incinta spitalului. 

• Să nu părăsească saloanele decât imbrăcaţi corespunzător. 

• Să nu introducă ȋn spital băuturi alcoolice. 

• Să nu sară gardurile. 

• Să nu umble la instalaţiile sanitare, electrice şi de gaz. 

• Să ȋnchidă uşile şi ferestrele saloanelor ȋn caz de vânt sau ploaie. 

• Să păstreze cu grijă toate bunurile din dotarea saloanelor. 

• Vinovaţii răspund material pentru distrugerile sau pagubele cauzate. 

• Respectarea prezentului regulament este obligatorie. 

 


