
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI 

(Legea nr. 95/14.04.2006) 

 

Drepturile asiguraţilor:  

 să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi 

casa de asigurări de sănătate la care se asigura, în condiţiile 

prezentei legi şi ale contractului-cadru;  

 sa fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl 

solicită, daca îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, 

suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru 

un medic din alta localitate; 

 să îşi schimbe medicul de familie ales numai după 

expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele 

acestuia; 

 să beneficieze de servicii medicale, medicamente, 

materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod 

nediscriminatoriu, în condiţiile legii; 

 să efectueze controale profilactice, în condiţiile 

stabilite prin contractul-cadru; 

 să beneficieze de servicii de asistenţă medicală 

preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru 

depistarea precoce a bolilor; 

 să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în 

spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de 

sănătate; 

 să beneficieze de servicii medicale de urgenţă; 

 să beneficieze de unele servicii de asistenţă 

stomatologică; 

 să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de 

recuperare; 

 să beneficieze de dispozitive medicale; 

 să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la 

domiciliu; 

 să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în 

special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul; 

 să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor 

medicale; 

 să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări 

sociale de sănătate în condiţiile legii. 

          Asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 80/1995 privind 

statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi în Legea nr. 360/2002 privind Statutul 

poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, 

beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii 

medicale, medicamente şi dispozitive medicale, suportate 

din fond, în condiţiile contractului-cadru şi din bugetele 

ministerelor şi instituţiilor respective, în condiţiile plăţii 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 

 

 

Obligaţiile asiguraţilor:  

 să se înscrie pe lista unui medic de familie;  

 să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar 

modificări în starea lor de sănătate; 

 să se prezinte la controalele profilactice şi periodice 

stabilite prin contractul-cadru; 

 să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi 

casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate 

sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o 

anumită categorie de asiguraţi; 

 să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile 

medicului; 

 să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-

sanitar; 

 să achite contribuţia datorată fondului şi suma 

reprezentând coplata, în condiţiile stabilite prin contractul-

cadru; 

 să prezinte furnizorilor de servicii medicale 

documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat. 

          Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat 

beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor 

medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-

epidemic şi cele prevăzute în Programul naţional de 

imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, 

servicii de planificare familială în condiţiile art. 223, în 

cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin 

contractul-cadru. 

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR 

(Legea nr. 46/21.01.2003) 

 

Pacientul are dreptul: 

 la îngrijiri medicale de cea mai înalta calitate, în 

conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale. 

 de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o 

discriminare. 

 de a fi informat cu privire la serviciile medicale 

disponibile, precum şi la modul de a le utiliza. 

 de a fi informat asupra identităţii şi statutului 

profesional al furnizorilor de servicii de sănătate. 

 de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care 

trebuie să le respecte pe durata spitalizării. 

 de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a 

intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale 

fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile 

propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi 

nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire 

la date despre diagnostic şi prognostic. 

 de a decide dacă mai doreşte sa fie informat în cazul în 

care informaţiile prezentate de către medic iar cauza 

suferinţa. 

 de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege 

o altă persoană care să fie informată în locul său. Rudele şi 

prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia 

investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul 

pacientului. 

 de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală. 

 să solicite şi să primească, la externare, un rezumat 

scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi 

îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării. 

 să refuze sau să oprească o intervenţie medicală 

asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa.    

 În cazul în care pacientul necesită o intervenţie 

medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal 

nu mai este necesar. Consimţământul pacientului este 

obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor 

produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea 

stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta 

este de acord. 

       Consimţământul  pacientului este obligatoriu în cazul 

participării sale în învăţământul medical clinic şi la 

cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare 

ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime 

voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la 

reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în 

interesul pacientului. 

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate 

medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în 

care imaginile sunt necesare diagnosticului sau 

tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale. 

 la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a 

pacientului; Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi 

furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă 

consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod 

expres. Pacientul are acces la datele medicale personale. 

 Pacientul, la internare, va semna un acord privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal, conform 
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și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date, în scopuri care țin de actul 

medical. 

 la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 

 pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al 

prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot 

parcursul îngrijirilor medicale.  

La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, 

mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape 

de cel familial. 

 la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării 

sale de sănătate sau până la vindecare. După externare 

pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile. 

 să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, în 

program continuu. 

        Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale 

acordate de către un medic acreditat din afara spitalului. 

        Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare 

nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de 

presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze 

altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul 

unităţii respective. 

        Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost 

îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii. 

         Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a 

confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii 

actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale 

pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, 

răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, 

conform prevederilor legale. 

 

Pacientul are obligaţia: 

 să prezinte la internare actul de identitate, precum şi 

documentele justificative care să ateste calitatea de asigurat; 

 să respecte programul spitalului; 

 de a respecta ordinea și liniştea,să păstreze curăţenia în 

saloane, săli de mese, coridoare, grupuri sanitare; 

 nu este permisă tulburarea liniștii; 

 de a respecta regulile de igienă personale şi colective; 

 de a manifesta grijă faţă de bunurile din dotarea 

spitalului; 

 pacienții sunt datori să respecte unitatea sanitară, 

personalul medical și de îngrijire, precum și pe ceilalți 

pacineți; 

 pacienții internați sunt obligați să respecte 

regulamentulde ordine interioara al spitalului; 

 este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul 

în incinta spitalului; 

 pacienții internați sunt obligați să poarte ținuta 

regulamentară de spital pe durata internării; 

 este interzisă circulația balnavilor în alte secții decât 

cele în care sunt internați, cu excepția cazurilor care necesită 

investigații; 

 pacienții internați nu pot părăsii unitatea sanitară în 

ținută de spital, este interzisă circulația pe străzi sau în 

parcuri în ținută de spital; 

 degradarea mobilierului și a bunurilor din dotarea 

spitalului va fi suportată de persoanele direct implicate; 

 introducerea în instituție de aparatură audio-vizuală 

este posibilă numai cu acordul medicului șef de 

secție/compartiment. 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI MILITAR 
DE URGENŢĂ “DR. ALEXANDRU GAFENCU” CONSTANȚA 

 
- Secţia chirurgie generala            75 paturi 

din care: 

- compartiment oftalmologie  5  paturi 

- compartiment O.R.L  5 paturi 

- compart. ortopedie şi traumatologie 

 14  paturi 

- compartiment urologie 5  paturi     

- compart.  chirurgie plastică  5 paturi 

- Secţia A.T.I.    15 paturi 

- Secţia medicină internă 82  paturi 

        din care: 

- compartiment neurologie   14 paturi 

- comp. dermatovenerologie  8 paturi 

- compartiment cardiologie 7 paturi 

- compartiment gastroenterologie 5 paturi 

- compartiment diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice  5 paturi 

- compartiment  reumatologie    5 paturi 

           -   compartiment psihiatrie  8 paturi 

-   Compartiment boli infecțioase    5  paturi 

-   Compartiment pneumologie TBC 12 paturi 

- Compartiment Primire Urgenţe (CPU)  - 5 paturi 

TOTAL                                   190 paturi 

- Spitalizare de zi             10 paturi 

- Bloc operator  

- Sterilizare 

- Unitate de transfuzie sanguină (UTS)  

- Farmacie  

- Laborator analize medicale 

- Laborator  radiologie şi imagistică medicală 

- Compartiment endoscopie digestivă 

- Compartiment endoscopie bronşică 

- Serviciul de  anatomie patologică  

- compartiment citologie 

- compartiment histopatologie 

- compartiment prosectură  

- Compartiment prevenire şi control al infecţiilor IAAM 

- Cabinet oncologie medicală 

- Cabinet boli infecţioase 

- Serviciu de evaluare şi statistică medicală 

 

Tipuri de spitalizare 

Serviciile medicale spitalicești se acordă prin 

următoarele tipuri de spitalizare: 

(1) Discontinuă: 

a) spitalizare de zi - forma de spitalizare prin care se 

asigură asistenţa medicală curativă și de recuperare, care 

concentreaza într-un număr maxim de 12 ore efectuarea de 

examinări, investigaţii și acte terapeutice; 

(2) Continuă: 

a) totală - forma de spitalizare prin care se asigură 

asistenţa medicală curativă și de recuperare neîntrerupt; 

Durata optimă de spitalizare este considerată durata 

medie de spitalizare la nivel naţional, constatată în anul 

precedent pe categorii de spitale și pe secţii. 

Forma de spitalizare este hotărâtă de medicul curant.  

 

 

 



Modalităţi de internare în spital: 

Internarea în spital se face pe baza următoarelor acte: 

a) biletului de internare din partea medicului de 

familie/unitate la care este înscris pacientul, a medicului de 

specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, a medicilor din 

unităţile de asistenţă medico-socială, a medicilor din 

dispensarele TBC, laboratoarele de sănătate mintală, 

cabinetele de planificare familială, cabinetele medicale de 

boli infecţioase, cabinetele de medicină dentară care nu se 

află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 

Pentru cei internaţi cu afecţiuni psihice, biletul de internare 

va fi însoţit de o notă de relaţii cuprinzând observaţiile 

medicului unităţii, caracterizările șefilor direcţi/nemijlociţi 

ai celui în cauză și declaraţiile persoanelor din anturaj care 

au asistat la manifestările patologice ale bolnavului, precum 

și alte documente medicale anterioare. Biletul de internare 

se avizează de șeful de secţie/compartiment unde urmează să 

se facă internarea; 

 b) documentelor de identitate (BI/CI, Pașaport, etc.); 

 c) documentelor care să ateste calitatea de asigurat: 

cupon de pensie, adeverinţă de salariat cu precizarea 

numărului de zile absente de la program din motive 

medicale în ultimele 12/24 luni, adeverință de șomaj/copie 

carnet de somaj, copie carnet de elev/student vizat sau 

adeverință de elev/student, chitanță plătitor de asigurări 

sociale de sănătate pe 3 luni începând cu luna în care se face 

internarea, adeverință de la Casa de Sănătate Constanța 

pentru coasigurați, adeverinţă de veteran, invalid sau văduvă 

de război. 

d) cardul de sănătate activat sau adeverinţă de 

înlocuire card. 

În cazul internărilor pentru urgenţe medico-

chirurgicale fără documente de internare, acestea se vor 

completa până la externarea bolnavului.  

În cazul internărilor pentru urgenţe medico-

chirurgicale fără documente de internare, acestea se vor 

completa până la externarea bolnavului.  

Persoanele neasigurate se pot interna în spitalele 

militare doar cu aprobarea comandantului, la propunerea 

șefului de secţie/compartiment, cu suportarea cheltuielilor 

de spitalizare de către acestea. 

 

 

 

Externare din spital 

Documente care se elibereaza pacientului:  

 Biletul de externare 

 Bilet trimitere, in cazul  in care pacientul externat 

trebuie monitorizat. 

 Reteta compensata / gratuita dupa caz 

 Scrisoarea medicala catre medicul de familie sau 

medicul de specialitate din ambulatoriu 

 Concediul medical (după caz) 

Programul medicilor in ambulatoriu 

Nr. 

Crt 
Specialitatea 

Nume si 

prenume 

medic 

Program de 

activitate in 

Ambula-

toriu 

1 

CHIRURGIE 

GHIȚĂ 
CONSTANTIN 

Luni, Marti, 
Miecuri, Joi, 

Vineri -07.30-

08.30; 11.30-
12.30 

2 MINEA LAURENȚIU 

Luni, Miecuri, – 

08.30-

09.30;13.30-

14.30, Marți, 

Joi, Vineri – 

8.30-9.30, 
14.30-15.30 

3 GHEORGHE ALINA 

Luni, Marti, 

Miecuri, Joi, 
Vineri – 09.30-

10.30; 12.30-

13.00 

4 MITU CRISTINA 

Luni, Marti, 
Miecuri, Joi, 

Vineri – 10.30-

11.30; 13.00-
13.30 

5. 
CHIRURGIE 
PLASTICA 

 

OPRESCU ANCA 

Luni, Miercuri -

14.30-16.30, 
Marți, Joi, 

Vineri 13.30-

14.30 

6. ORTOPEDIE IVAN MIHAI 

Luni, Marti, 

Miecuri, Joi, 

Vineri – 08.00-
12.00 

7 DIDENCO OLEG 

Luni, Marti, 

Miecuri, Joi, 

Vineri - 12:00-

15:00 

8 UROLOGIE 
VARGAU 

MARIAN 

Luni, Marti, 

Miecuri, Joi, 

Vineri - 08.00 - 
12.00 

9 

OFTALMOLOGIE 

ȚURU DANIEL 

Luni, 

Marți,Miecuri, 

Joi, Vineri – 
11.00-15.00 

10 VOICU ANCA 

Luni, Marți, 

Miercuri, Joi, 
Vineri –08.00-

14.00  

11 

O.R.L. 

MOCANU 

CARMEN 
LILIANA 

Luni, Marți, 
Miercuri,Joi, 

Vineri- 08.00-

15.00 

12 
TĂTARU DANA 

SIMONA 

Luni, Miecuri,  
Vineri-12.00-

19.00, Marți, 

Joi-08.00-15.00  

13 

PSIHIATRIE 

PETCU 

NICOLETA 

Luni, Marti, 
Miecuri, Joi, 

Vineri – 12.00-

15.00 

14 
CĂRĂVAN 

ELENA 

Luni, Marți, 

Miercuri, Joi, 

Vineri 08.00-
15.00 

15 
BOLI 

INFECTIOASE 

GEILEANU 

VIOLETA 

Luni, Marti, 

Miecuri, Joi, 

Vineri – 10.00-
14.00 

16 

NEUROLOGIE 

ISTRATE 

RALUCA 

Luni, Miercuri- 

12,00-19,00 
Marti, Joi, 

Vineri 08,00-

15,00 

17 
GHIȚESCU 

FLORENTINA 

Luni, Marți, 
Miercuri, Joi, 

Vineri- 10.00-

14.00 

18 ONCOLOGIE 
ROGOJINOIU- 

SANDU OVIDIU 

Luni, Marți, 

Miercuri, Joi, 

Vineri-08.00-
12.00 

19 DERMATOLOGIE RUS ADRIAN 

Luni, Miercuri, 

Vineri- 12.00-

19.00 Marți, 
Joi-08.00-15.00 



20 NOCIVIN DANIEL 

Luni,  Miecuri,  
Vineri – 10.00-

13.00, Marți, 

Joi- 15.00-18.00 

21 REUMATOLOGIE 
ANDRONACHE 

IULIA- TANIA 

Luni, Marti, 
Miecuri, Joi, 

Vineri - 12.00-

14.00 

22 PNEUMOLOGIE TRAICU DIANA 

Luni, Marti, 

Miecuri, Joi, 

Vineri – 11,00-
13,00 

23 

CARDIOLOGIE 

NEDELCU 

CRISTINA 

Luni,  

Miecuri,Joi, 

Vineri – 11.00-
13.00, Marți 

08.00-11.00 

24 
ARSENIE  
BOGDAN 

Luni, Miercuri, 
Vineri 08.00-

10.00 

Marți, Joi -
10,00-11,00 

25 NEFROLOGIE 
COSTEA 

ANDREEA 

Luni, Marți, 

Miercuri, Joi, 
Vineri-10.00-

12.00 

26 
GASTROENTERO

LOGIE 
RAGEA ANDREI 

Luni, Marti, 

Miercuri, Joi, 

Vineri 
09.00-13.00 

27 

 

 

 
MEDICINA 

INTERNA 

 

RĂDUNĂ 

MARIAN 

Luni, Marti, 

Miecuri, Joi, 

Vineri 11.00- 
13.00  

28 
BALACEANU 

LOREDANA 

Luni, Marti, 

Miecuri, Joi, 

Vineri 13.00-
15.00 

29 
BOLI 
INFECȚIOASE  

GEILEANU 
VIOLETA 

Luni, Marți, 

Miercuri, Joi, 
Vineri 10.00-

14.00 

30 GINECOLOGIE 
DOBRE MIHAELA 

ANCA 

Luni, Miercuri 

12.00-18.00, 

Marți, Joi, 
Vineri 08.00-

14.00 

31 DIABET 
CONSTANTINOIU  
TEREZA 

Luni-11.00-

14.00, Miercuri 

11.00-14.00 

 

 

Reguli de comportament in spital 

 să respecte programul spitalului; 

 de a respecta ordinea și liniştea,să păstreze curăţenia în 

saloane, săli de mese, coridoare, grupuri sanitare; 

 nu este permisă tulburarea liniștii; 

 de a respecta regulile de igienă personale şi colective; 

 de a manifesta grijă faţă de bunurile din dotarea 

spitalului; 

 pacienții sunt datori să respecte unitatea sanitară, 

personalul medical și de îngrijire, precum și pe ceilalți 

pacineți; 

 pacienții internați sunt obligați să respecte 

regulamentul de ordine interioara al spitalului; 

 este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul 

în incinta spitalului; 

 pacienții internați sunt obligați să poarte ținuta 

regulamentară de spital pe durata internării; 

 este interzisă circulația balnavilor în alte secții decât 

cele în care sunt internați, cu excepția cazurilor care necesită 

investigații; 

 pacienții internați nu pot părăsii unitatea sanitară în 

ținută de spital, este interzisă circulația pe străzi sau în 

parcuri în ținută de spital; 

 degradarea mobilierului și a bunurilor din dotarea 

spitalului va fi suportată de persoanele direct implicate; 

introducerea în instituție de aparatură audio-vizuală este 

posibilă numai cu acordul medicului șef de 

secție/compartiment. 

 

 

Serviciile medicale oferite de spital 

Spitalul Militar de Urgență ”Dr. Alexandru Gafencu” oferă 

servicii medicale pentru următoarele grupe de diagnostic: 

1. Afecţiuni ale aparatului circulator 

2. Afecţiuni ale aparatului digestiv 

3. Boli psihice 

4. Afecţiuni ale aparatului osteo-articular 

5. Boli ale sistemului nervos 

6. Leziuni, otraviri si alte consecinte ale cauzelor 

externe 

7. Afecţiuni ale aparatului genito-urinar 

8. Afecţiuni ale aparatului respirator 

9. Boli endocrine, de nutritie si metabolism 

10. Afecţiuni ale ochiului şi anexelor 

11. Afecțiuni ale urechii și apofizei mastoide 

12. Afecțiuni de natură chirugicală 

13. Afecțiuni ale pielii și țesutului celular subcutanat 

14. Alte afecţiuni 

15. Expertizarea medico-militară privind aptitudinea 

pentru îndeplinirea serviciului militar pentru 

M.Ap.N., M.A.I, S.R.I; S.I.E, A.N.P., precum și 

stabilirea încadrării în grad de invaliditate conform 

criteriilor stabilite prin HG nr. 56/2012. 

 

Drepturile și obligațiile aparținătorilor pacienţilor 

internaţi  

  1. Aparținătorii au dreptul de a vizita pacienții conform 

programului de vizite afișat în spital, specific fiecărei secții  

medicale sau cel instituit în situaţii de carantină; 

 2.Programul de vizită al aparținătorilor pacienților   

internați  în spital este de luni până vineri, între orele  

15.00 și 20.00, precum și sâmbăta și duminica, între  

orele 10.00 și 20.00. 

   3. La intrarea în spital, aparținătorii au obligația de a 

 prezenta  personalului de pază actul de identitate pentru a fi  

trecut in registru de vizitatori. Cu această ocazie este  

interzisă  perceperea  de taxe pentru vizitarea pacienților; 

  4. Un pacient internat într-un salon cu mai mult de trei 



 paturi  poate fi vizitat de maximum trei persoane. De  

 asemenea, în salon  pot fi simultan vizitatori pentru cel mult     

doi pacienți. Spitalul pot dispune ca durata vizitei să fie    

limitată  la 60 de minute, pentru a da posibilitatea vizitei și 

celorlalți pacienți internați în același salon dacă există 

solicitări în acest  sens. 

    5. Pacienții din Secția A.T.I. pot fi vizitați zilnic doar de  

membrii familiei, respectiv părinți, copii, surori sau frați. La 

acești pacienți  pot  intra cel mult două persoane, care  

trebuie să respecte procedurile  interne  ale secției. 

     6. Secția A.T.I. este obligată să aibă un număr de telefon 

 prin  care  medicul curant sau cel de gardă să informeze   

familia despre  starea  pacientului.  

 Respectivul număr de telefon se pune la dispoziția aparțină- 

 torilor pacienților  la cererea acestora; 

      7.Familiile pacienților internați în oricare dintre secțiile  

unității  sanitare pot discuta direct cu medicul curant în tim- 

pul programului de lucru al acestuia,  în baza unui program  

stabilit de medicul șef de  secție sau de coordonatorul 

secției,  aprobat de directorul medical și  afișat la loc vizibil 

în fiecare secție. 

 

 

Codificarea vestimentară pe categorii de personal  

pe 

     8. Pacienții aflați în stare critică sau terminală pot fi 

vizitați la orice oră, indiferent de secția în care sunt internați.  

9. Un membru  al familiei poate  solicita să stea permanent 

lângă pacientul aflat  în stare critică sau în fază  terminală,  

dacă sunt condiții necesare în secția în care este  internat; 

10. Este interzisă întroducerea în spital de băuturi alcoolice, 

 droguri, arme, muniţii sau alte instrumente care, prin 

acţiunea  lor, pot afecta  integritatea fizică şi psihică a 

pacienților,  aparținătorilor şi a  personalului  unităţii; 

11. Pe timpul vizitei în spital este interzisă folosirea 

telefonului mobil cu camera foto, aparat de fotografiat sau 

alte aparate de înregistrare  și filmare; 

12. Este interzis accesul în spital a persoanelor aflate în stare 

de ebrietate; 

13. Copiii care își vizitează rudele în spital trebuie sa fie 

însoțiți  și supravegheați pe timpul vizitei de către un adult; 

14. Pe timpul vizitei aparținătorii au obligația de a avea un 

comportament  cuviincios în relaţiile cu personalul medico- 

sanitar  şi cu ceilalţi pacienţi  și aparținători. 

15. Aparținătorii au obligația să respecte şi să păstreze starea 

 de  curăţenie în salon, coridoare, grupuri sanitare, etc. 

16. Este interzisă deplasarea în interiorul spitalului în zonele 

 cu  acces restricţionat (acces limitat, acces interzis); 

17. Fumatul în incinta spitalului este strict interzis; 

18. Dacă sunteți răcit, aveți gripă sau nu vă simțiți bine, 

 este indicat să nu faceți vizite în spital. 

 

Unitățile sanitare cu care spitalul are încheiat 

protocol de colaborare în caz de urgență 

 

1. Spitalul Clinic Județean ”Sf. Apostol 

Andrei”     Constanța 

Contact:  Centrala 0241/662222 , 0241/503444 

 

 

Program de audiență:                                      

COMANDANT - Marți,  Joi 13,00-15,00 

Director Medical – Miercuri, Vineri 13,00-15,00  

             

                Program de  contravizită: 

               Secția Chirurgie Generală: 18.00-19.00 

               Secția Medicină Internă: 17.00-18.00 

CODUL CULORILOR PENTRU PERSONALUL MEDICAL ÎN SPITALUL 
MILITAR DE URGENȚĂ CONSTANȚA 

SECȚII / 
COMPARTIMENTE 

MEDICALE 

MEDIC ASISTENT INFIRMIE
RĂ 

BRANCAR
DIER 

ALB VERDE 
ALBASTR

U 
BLEUMA

RIN 

BLOC OPERATOR GRENA GRENA GRENA GRENA 

FARMACIE 
ALB ALB ALB ALB 


