
Atenționare! 
 

Despre posibile întârzieri sau reprogramări ale consultațiilor, operațiilor si controalelor: 
 
 
Principala activitate a Clinicii Zetta si a Dr Zamfirescu este cea chirurgicală, si deoarece durata 

operațiilor este uneori greu de estimat cu exactitate, iar alteori pot apărea intraoperator situații 

imprevizibile sau greu previzibile (particularități anatomice, complicații anestezice sau chirurgicale, etc) 

care prelungesc intervenția, exista posibilitatea întârzierii/reprogramării consultațiilor, controalelor, sau 

a altor operatii. 

Prioritatea a noastră este siguranța pacientului care se afla in plină operație si speram că, punând-

va in locul acestuia, veți fi îngăduitori cu eventualele întârzieri sau reprogramări ale dumneavoastră. 

Daca s-ar întâmpla un eveniment care sa prelungească operația dumneavoastra, suntem siguri ca nu ați 

dori ca Dr Zamfirescu sa părăsească sala de operatii si sa vada controalele sau consultațiile programate.  

Pentru a diminua la minim impactul eventualelor prelungiri ale duratei efective a operațiilor 

asupra programărilor la controale, sau consultatii, sau a altor operatii consecutive, Dr Zamfirescu 

stabilește o perioada de buffer de siguranță in care nu se fac programări decât cu acordul pacienților 

avertizați de posibilele întârzieri.  

Exista situații (rare) in care Dr Zamfirescu este solicitat de urgentă in alte spitale pentru operații de 

complexitate si gravitate extremă (de exemplu transplant de ficat de la donator viu). In aceste condiții 

primează viată unui pacient aflat într-o situație critica si Dr Zamfirescu va acorda prioritatea acelui caz. 

Clinica Zetta are obligația sa anunțe imediat pacienții programați când apar astfel situații si sa 

încerce sa găsească cea mai buna rezolvare – amânare sau reprogramare la o data cat mai apropiată. 

Uneori exista si situatia in care o consultatie programata pentru un anumit interval orar, se 

prelungește datorita complexității cazului medical, a cantității de informatii preluate de la pacient, sau 

a prezentării soluțiilor terapeutice de către Dr Zamfirescu. In aceste situații, pacientul va plăti un 

supliment de cost pentru depasirea timpului alocat inițial, iar pacientii care au fost decalați sunt rugați 

sa înțeleagă situatia. 

Pentru pacienții care au ajuns la ora programata fără sa fie anunțați înainte de posibilitatea 

decalării, iar consultația începe dupa mai mult de 60 de minute de întârziere, se va acorda o reducere 

de 50% din prețul consultației (daca pacientul hotărăște sa reprogrameze consultația la o data ulterioara, 

aceasta va fi gratuita). Daca întârzierea este mai mare de 90 de minute, consultația va fi gratuită. 

Pentru a diminua la minim impactul prelungirii duratei reale a operațiilor asupra programărilor 

la controale, sau a altor operatii consecutive, Dr Zamfirescu își stabilește o perioada de buffer de 

siguranță in care nu se fac programări decât cu acordul pacienților avertizați de posibilele întârzieri. 

Aceasta perioada de buffer este de aproximativ 1-2 ore. In acest interval se pot face programări numai 

daca pacientii accepta riscul de a aștepta, sau a fi văzuți de un coleg de al Dr Zamfirescu, sau a fi 

reprogramați. Acest tip de control se numește control in buffer si se face doar la cererea pacientului.   

Indiferent de cauza întârzierilor sau reprogramărilor, dr Zamfirescu si Clinica Zetta își cer scuze in 

avans pentru eventualele neplăceri. 

 

Mulțumim pentru înțelegere 

 

Dr Zamfirescu si echipa Zetta  


