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OBLIGAŢIILE PACIENTULUI

ANEXA 5

Pacienţii Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş” au următoarele OBLIGAŢII si 
RESPONSABILITĂŢI:

•  Să prezinte la internare:
• biletul de trimitere de la medicul de familie / specialist 
- actul de identitate
• adeverinţa de salariat / student / talonul de pensie / dovada de asigurat
• Să respecte personalul medico-sanitar.
• Să păstreze asupra să doar strictul necesar, iar pentru bunurile de valoare, însemnând ceas, telefon, 
bijuterii, bani etc. îşi asumă răspunderea.
• Să respecte şi să păstreze curăţenia din salon, coridoare, grupuri sanitare şi din incinta Institutului, în 
ansamblu.
• Să respecte liniştea, programul de odihnă, servire a mesei şi primire vizitatori, sau cel instituit în situaţii 
de carantină.
• Să nu tulbure liniştea celorlalţi pacienţi şi nici activitatea medicală de pe secţie, printr-un comportament 
neadecvat, care ar putea determina externarea disciplinară.
•  Să nu se plimbe prin spital/ Să nu părăsească salonul fără avizul personalului medical abilitat (medic, 
asistentă).
•  Să respecte cu stricteţe prescripţiile medicului curant, inclusiv privind regimul alimentar.
• Să nu deterioreze şi să nu înstrăineze obiectele din proprietatea spitalului, în caz contrar având 
obligaţia să plătească daunele respective.
•  Să păstreze la frigider alimentele aduse de familie.
•  Să respecte programul de odihnă, servire a mesei şi primire vizitatori, sau cel instituit în situaţii de 
carantină.
•  Să semnaleze asistentei şefe sau medicului şef de secţie orice deficientă intervenită pe parcursul 
internării sale.
• Să nu părăsească spitalul pe durata internării, decât dacă are avizul medicului şef de secţie.
•  Să nu arunce pe fereastra salonului nici un obiect (alimente, gunoaie), ci doar în locurile special 
amenajate.
• Să nu fumeze, să nu consume droguri, să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în incinta 
INBIMB, sub sancţiunea externării disciplinare, în cazul în care nu constituie o urgenţă medicală.
Parcarea autovehiculului propriu în incinta Institutului se face doar cu aprobarea managerului, cu obligaţia 
de a achita contravaloarea aferentă duratei internării.
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