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1.Scop  

 Prezenta  instructiune de lucru are scopul de a asigura informarea pacientului referitor la setul de date 

care trebuie transmise pacientilor in momentul si parcursul internarii in unitatea sanitara sanatoriala 

 
2. Definiţii şi prescurtări 
MG = Manager  

RMC = Reprezentantul Managementului Calitatii 

RA = Responsabil de activitate – secretarul  

CSAA = compartiment secretariat, avize arhiva 

CBR = Complex Balnear si de Recuperare CAA 

Instructiune de lucru=  defineaste complet, clar si univoc toate cerintele, conditiile, performantele, pe care 

trebuie sa le indeplineasca procesul de detaliat  Instructiunea  de lucru detaliaza si descrie clar modul in 

care se va desfasura lucrul si nivelul calitatii cerute 

 
3. Riscuri asociate procesului  

o Risc de a nu fi respectate cerintele legale referitoare la setul de date care trebuie aduse 

la cunostiinta pacientilor inaintea si pe parcursul internarii in cadrul unitatii sanitare  

 
4. Domeniu de aplicare 

Instructiunea de lucru se va aplica tuturor structurilor functionale astfele incat sa fie cunoscute 

modul de informarea  a pacientilor internati in cadrul unitatii sanitare sanatoriale.  
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5. Documente de referinta 

 

5.1.Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,  

5.2.Ordin 871/2016 pentru aprobarea procedurilor standardelor si metodologiei de evaluare si 

acreditare a spitalelor 

5.3. Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului 

5.4.Ordin 1199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1 

5.5.Ordin 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc 

servicii medicale în regim de spitalizare continuă respective Anexa 3 instructiuni privind 

completarea formularului Foaie de Observaţie Clinică Generală (FOCG) 

5.6.Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date.  

5.7.Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitătilor 

publice. 

5.8.Ordinul 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor 

medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor 

administraţiei publice locale  

5.9.Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare 

și acreditare a spitalelor; 

5.10.Ordinul nr. 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare 

acreditate referitoare la siguranta pacientului. 

5.11.Regulamentul de organizare si functionare al unitatii sanitare sanatoriale 

5.12.Regulamentul intern al unitatii sanitare sanatoriale 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
INSTRUCTIUNE DE LUCRU  IL – AD - 09 

INFORMAREA PACIENTULUI  
Ed:1/  

07.01.2019 
Rev:1/ 

01.10.2019 
Pag.4/8 Ex.nr.: 1 

COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L. 
 

 

 

 

 

6. DESCRIEREA INSTRUCTIUNII DE LUCRU 

 

A. GENERALITATI PRIVIND INFORMAREA PACIENTULUI 

In cadrul CBR CAA pacientului are dreptul la informare si dreptul la îngrijirea cu respect şi 

consideraţie faţă de valorile, convingerile şi intimitatea pacientului. Prezenta instructiune de lucru 

descrie modalitatile de informare a pacientilor si apartinatorilor acestora, asupra drepturilor ce le au 

in calitate de pacient si asigurat, obligatiilor ce le revin ca pacient al spitalului, precum si asupra 

serviciilor medicale oferite, tratamentului aplicat si a oricarei interventii directe sau indirecte a 

personalului angajat. 

B. ASIGURAREA SI RESPECTAREA INFORMARII PACIENTULUI IN CMHM   

 

1. Informarea pacientului este un drept recunoscul legislativ si trebuie efectuata de catre 

personal medical specializat ori de cate ori acest lucru este posibil (situatia in care pacientul este 

constient sau are in preajma sa apartinatori care pot intelege informatia, ajuta in procesul de 

consimtire dar numai atunci cand pacientul agreeaza participarea acestora si, in unele cazuri ii 

delega sa ia decizii in locul lui). 

2. Urgenta medicala nu scuteste medicul de informarea pacientului asupra starii sale de 

sanatate si a procedurilor ce urmeaza a fi aplicate pentru ameliorarea acuzelor de natura medicala. 

Atat timp cat pacientul poate comunica si este constient si apt de a lua o decizie, informarea este 

necesar sa fie realizata. Refuzul unui pacient de participare la un act terapeutic trebuie respectat, 

dar in cazul in care aceasta nu reprezinta cel mai bun interes al sau, el isi asuma, in scris, 

responsabilitatea deciziei sale.  

3. Legea drepturilor pacientului (legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003), la capitolul II, prevede 

dreptul pacientului de a primi informatii cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la 

modul de a le utiliza, la identitatea si statutul profesional al furnizorilor serviciilor de sanatate, la 

restrictiile si regulile impuse de spitalizarea intr-un centru medical. Pacientul are, de asemenea, 

dreptul de a beneficia de informatii cu privire la starea lui de sanatate, la interventiile medicale care 

ar ajuta la restabilirea sau imbunatatirea starii sale de sanatate si de a fi sau nu informat asupra 
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afectiunii pe care o prezinta, daca dezvaluirea i-ar putea produce suferinta. Pacientul poate indica 

daca doreste ca o alta persoana sa primeasca informatii in numele sau. 

C. DREPTUL LA INFORMARE ASUPRA ASISTENTEI MEDICALE:  

1. Pacientii au dreptul de a fi informati asupra serviciilor si metodelor terapeutice de care au 

nevoie si de posibilitatile spitalului de a le oferi;  

2. Pacientii au dreptul la adresabilititate libera la asistenta medicala, conform prevederilor 

legale;  

3. Pacientii au dreptul de a cunoaste identitatea, statutul profesional si calificarea celor care 

asigura servicii de sanatate; 

4.  Pacientii au dreptul de a fi informati asupra facilitatilor de care dispune spitalul pentru 

asistenta personala, siguranta si confortul sau;  

5. Pacientii au dreptul de acces la informatiile de natura medicala legate de persoana lor prin 

intermediul persoanelor din echipa medicala si al biletului de externare 

6.  Pacientii au dreptul de a fi informati in legatura cu starea sanatatii lor, cu procedurile 

terapeutice propuse, cu diagnosticul si prognoza afectiunii  

7. informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-o maniera adecvata capacitatii lui de 

intelegere; in cazul cetatenilor straini, acestia au dreptul de a primi informatii intr-o limba oficiala, 

sau prin intermediul unui traducator daca nu cunosc o limba oficiala;  

8. Pacientii au dreptul de a exprima liber opiniile cu privire la ingrijirile acordate in spital;  

 

D. INFORMAREA PACIENTILOR 

CBR CAA informare cuprinde urmatoarele activitati: 

1. Informare asupra CBR CAA in ansamblu, serviciilor oferite, prezentarea sanatoriului si 

conducerii unitatii, prin inmanarea „Pliantului” de prezentare a unitatii sanitare sanatoriale in 

momentul consultatiei la internare. 

2. Informare asupra drepturilor si obligatiilor personei asigurate in ceea ce priveste pacientul 

internat in unitate. Pentru aceasta spitalul a afisat la vedere in toate saloanele si cabinetele 

medicale, o Lista cu drepturile si obligatiile pacientului internat. 

3. Acordul informat al pacientului– acest document este prezentat pacientului la internare, 

acesta fiind rugat sa citeasca si sa-si dea acordul informat asupra interventiilor care se vor desfasura 
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in cursul internarii. Pacientul trebuie sa isi dea acordul asupra efectuarii interventiilor medicale, iar 

personalul medical este obligat sa explice consecintele refuzului sau opririi actelor medicale.  

7. RESPONSABILITATILE  PESONALULUI ANGAJAT 

1.  In vederea aplicarii acestei instructiuni de lucru, directorul medical va instrui semestrial personalul 

medical asupra atributiilor. Fiecare instruire se va consemna intr-un proces verbal. 

2.   Aceste atributii sunt consemnate in fisa postului a personalului responsabil: 

 Medicul specialist are obligatia de a informa pacientul despre diagnostic, prognostic, 

investigatii si tratamentul aplicat; de asemenea este obligat sa prezinte alternative la 

solicitare si recomandari specifice; 

 Asistenta medicala are obligatia de a inmana Pliantul spitalului in momentul internarii, 

atat pacientului cat si apartinatorilor. 

 Asistenta medicala are obligatia de a prezenta drepturile si obligatiilor pacientului. 

3.La cabinetele medicale, consultatia se face individual; in cazul consultului a doi membri din 

aceeasi familie se  apeleaza la delimitarea spatiului cu ajutorul paravanului.   

4. Afisarea la intrarea in cabinetele medicale si a celorlalte cabinete a urmatorului anunt: ,,NU 

INTRATI - SE CONSULTA”, pacientul va fi invitat in camera de consultatie de catre personalul 

medical.  

5. Existenta grupurilor sanitare semnalizate corespunzator prin pictograma. 

6. Existenta noptierelor in imediata vecinatate a paturilor pentru depozitarea obiectelor personale 

de igiena si a altor obiecte de stricta necesitate pe parcursul spitalizarii 

7. Existenta suportului spiritual prin înţelegeri cu preoţi, îndrumători spirituali, in functie de 

confesiunea pacientulu 

8. Existenta de diete speciale pentru respectarea practicilor religioase si a diagnosticului pe 

parcursul spitalizarii, dupa caz. 

9.  Pacientului are dreptul la intimitate și la confidențialitatea tuturor informațiilor legate de 

afecțiunea sa. 

10. Pacientului are dreptul la îngrijirea cu respect şi consideraţie faţă de valorile, convingerile şi 

intimitatea sa. 
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8. VALORIFICAREA INSTRUCTIUNII DE LUCRU PRIN RAPORT ANUAL DE ANALIZA 

 

   Instructiunea de lucru va fi supusa valorificarii anuale prin  indicatorul de eficienta :  

Numar de incidente legate de informare a pacientilor /  Numar totat de pacienti  x 100[%] 

 

 Instructiunea de lucru va fi supusa valorificarii anuale prin  indicatorul de eficacitate : 

Modul ales de unitatea sanitara sanatoriale privind informarea pacientilor este unul eficace daca 

personalul implicat aplica corect instructiunea de lucru iar verificarea implementarii se face cel putin o data 

pe an prin audit intern. 

 

Raportul anual de analiza privind validarea instructiunii  va fi intocmit conform structurii formularului 

F-IL-AD-09-1 va fi trasnmis BMCSM.  

 

 

9. FORMULARE 

 

Nr.crt Denumire formular Cod formular  

3 Raport anual de analiza privind validarea procedurii de catre 

BMCSM pentru implementarea IL –INFORMARE 

PACIENTILOR in anul ___ 

F-IL-AD-09-1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
INSTRUCTIUNE DE LUCRU  IL – AD - 09 

INFORMAREA PACIENTULUI  
Ed:1/  

07.01.2019 
Rev:1/ 

01.10.2019 
Pag.8/8 Ex.nr.: 1 

COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L. 
 

 

 

 

 


