
 
 

 
Indicații generale pentru pacienti 

 
 
 

• Furnizați datele cerute de personalul din cadrul Recepției. Vă asigurăm de deplina 
confidențialitate a datelor furnizate și de faptul că ele sunt folosite numai în interesul și pentru 
siguranța dumneavoastră și a actului medical. 

• Informați medicul curant și personalul medical asupra oricăror altor afecțiuni de care ați suferit 
sau suferiți în momentul actual. 

• Informați medicul și personalul medical asupra tratamentelor pe care le-ați urmat sau le urmați 
în prezent. Tratamentele cronice indicate de alți specialiști vor fi continuate după informarea și 
cu acceptul medicului chirurg și anestezist și în ziua intervenției. 

• Informați medicul și personalul medical asupra alergiilor, sensibilităților deosebite la orice fel de 
medicament, aliment sau substanță, organică sau anorganică, precum și asupra eventualelor 
reacții deosebite apărute ca urmare a administrării sau contactului cu vreun produs. 

• Informați medicul curant și personalul medical asupra unor eventuale restricții de ordin medical 
impuse de opțiuni de conștiință sau de credință. 

• Informați din timp cu privire la orice alergie, hipersensibilitate despre care aveti cunoștință. 

• Informați din timp cu privire la anumite obiceiuri alimentare personale sau diete pe care doriți 
să le respectați pe perioada internării, pentru ca personalul să vi le poată asigura. 

• Fumatul este interzis pe teritoriul clinicii, cu excepția locurilor special amenajate, care vă vor fi 

indicate de personal. 

• Pentru buna desfășurare a activității și pentru confortul dumneavoastră vă rugăm să respectați 
recomandările personalului de la salon și de la sala de operație. 

• Personalul medical a fost ales pe baza competenței și a disponibilității de comunicare și se află 
la dispoziția dumneavoastră în permanență. Vă rugăm să informați asistenta șefă sau medicul 
asupra oricăror probleme apărute în relația cu personalul. 

• Conform legii drepturilor pacientului (nr 46/2003), dumneavoastră sunteți singurii care puteti 
hotărî dacă alte persoane pot fi informate cu privire la tratamentul, procedurile sau rezultatul 
investigațiilor și tratamentelor efectuate în cadrul serviciului nostru și care anume informații pot 
fi furnizate. 

• Așteptăm cu interes sugestiile și observațiile dumneavoastră în vederea continuei perfecționări 
a performanțelor noastre. 

 


