
 

 

              Norme de conduită ale pacienților, aparținătorilor și vizitatorilor 

 

1) Să respecte orarul de activitate al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix; 

2) Să respecte programul de vizită și restricţiile impuse vizitatorilor privind accesul în anumite 

zone pentru a nu perturba desfășurarea activității medicale; 

3) Să respecte programul de masă; 

4) Aparţinătorii-vizitatori se vor conforma indicaţiilor şi restricţiilor venite din partea 

personalului medical; 

5) Să dețină la internare prosop, săpun, șampon, periuță de dinți, pastă de dinți, papuci de 

interior(de casă) și medicamente pentru tratamentul afecțiunilor cronice unde este 

cazul(cardiaci,diabetici, etc.); 

6) Să se ingrijească de igiena individuală iar dacă starea de sănătate nu le va permite, vor fi 

ajutați de către personalul auxiliar sau de către aparținători; 

7) Să folosească în mod adecvat bunurile care-i sunt puse la dispoziție, inclusiv instalațiile 

sanitare și electrice. Orice degradare a acestora este supusă regulilor de drept civil, urmând 

ca persoana care se face vinovată să suporte contravaloarea pagubelor aduse unității. În 

acest sens se va proceda la predarea-primirea bunurilor din dotarea salonului, atât la 

internare cât și la externare; 

8) Să evite risipa de apă şi energie electrică; 

9) Să aducă de îndată la cunoștință personalului de serviciu eventualele avarii la instalațiile 

electrice, sanitare sau de încălzire centrală; 

10) Să nu introducă în incinta spitalului reșouri, radiatoare electrice, aparate de călcat, 

fierbătoare; 



11) Să anunțe de îndată personalul de serviciu despre izbucnirea unui incendiu și să respecte 

indicațiile primite în astfel de situații; 

12) Să mențină ușa salonului închisă; aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe 

zi; 

13) Să nu depoziteze și să nu arunce deșeurile în alte recipiente decât cele puse la dispoziție de 

spital; 

14) Să mențină curățenia în salon și în celelalte spații pe care le folosește în timpul internării; 

15) Să respecte cu strictețe interdicțiile privind fumatul în unitățile sanitare; 

16) Să nu consume și să nu introducă băuturi alcoolice în spital; 

17) Să nu consume sau să depoziteze alimente perisabile din afara spitalului; 

18) Să nu depoziteze în salon ghivece cu flori sau flori tăiate păstrate în vase cu apă; 

19) Să nu folosească telefonul mobil în încăperile în care se află dispozitive medicale; 

20) Să respecte întocmai prescripțiile medicale; 

21) Să nu utilizeze medicamente fără indicația medicului curant; 

22) Să respecte regimul alimentar indicat de medicul curant; 

23) Să se adreseze în mod civilizat și decent personalului spitalului; 

24) Să depoziteze bagajele personale doar la garderoba spitalului; 

25) Să prezinte decenţă în comportament, limbaj şi vestimentaţie; 

26) Să nu desfăşoare activități comerciale pe parcursul spitalizării; 

27) Să aducă la cunoştinţa conducerii eventualele nemulţumiri; 

 

Am luat la cunoștință despre normele de conduită menționate mai sus și mă 

oblig să le respect întocmai. 

 

Nume:                                                                                                     Data: 

Prenume:                                                                                               Semnătura:     

                                                                                       


