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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei 
în cadrul ediţiei procedurii de sistem 
 
 Elementele 

privind 
responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele şi 
Prenumele 

Funcţia Data Semnătură 

0 1 2 3 4 5 
1.1 Elaborat Petrea Ramona 

Mihaela  
Secretar 
dactilograf  

31.08.2021  

1.2 Verificat Dr. Călimănescu 
Iulia   

Director medical 31.08.2021  

 Verificat ( 
pentru 
conformitate)  

Stanciu Andreea 
Liliana 

Secretar CM 31.08.2021  

1.3 Avizat  Munteanu Oana 
Alina  

Vicepreședinte 
CM 

31.08.2021  

1.4 Aprobat Bârgu Ciprian  Manager 31.08.2021  
 
2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor in cadrul procedurii de sistem  
 
 Ediţia sau, după 

caz revizia din 
cadrul ediţiei 

Componenţa 
revizuită 

Modalitatea 
reviziei 

Data la care se aplică 
prevederile ediţiei sau 
reviziei ediţiei 

0 1 2 3 4 
2.1 Ediţia I  

 
13.04.2015 

2.2 Revizia 1    
2.3 Revizia 2    
2.5 Ediţia II * 

 
14.01.2019 
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2.6 Revizia 0   14.01.2019 
2.7 Revizia 2 Completare    
2.8 Ediţia III   30.09.2019 
2.9 Revizia 0   30.09.2019 
2.10. Revizia 1   31.08.2021 
 
3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 
procedurii de sistem  

 
4. Scopul procedurii de sistem  
Reglementarea “ Informarea și comunicarea ” are ca principale scopuri: 
 Stabilirea modului în care Spitalul Municipal Adjud identifică principalele tipuri de informaţii, 

comunicare internă şi externă, astfel încât conducerea şi salariaţii să îşi poată îndeplini în mod eficace şi 
eficient sarcinile, iar informaţiile să ajungă complete şi la timp la utilizatori. 
 Descrierea modului de acces a pacientului, aparținătorilor legali sau diverse instituții la rezultatele 

investigațiilor și procedurilor medicale, accesul la actele medico-legale, eliberarea copiei FOCG. 
 Stabilirea tipului de informații ce pot fi oferite telefonic, cu privire la pacient. 
 Asigurarea modului de comunicare cu mass-media astfel încât să se asigure informarea publicului şi 

promovarea spitalului, cu respectarea prevederilor legale modalitatea de acces al mass-mediei în instituţie 
şi la pacienţi; 

 Scopul 
difuzării 

Ex
. 
nr.     

Compart
iment 

Funcţia Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

0 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 Aplicare 
/Arhivare  

1 Comitet 
Director 

Manager 
Dir 
financiar 
Dir med 

Bârgu 
Ciprian 
Munteanu 
Oana 
Călimănescu 
Iulia  

31.08.2021  

3.2 Aplicare 2 Sectii/ 
Comparti
mente 

Director 
medical 

Călimănescu 
Iulia 

31.08.2021  

3.3 Evidenţă  1 BMCSS RMC Banarie L. 
Manuela 

31.08.2021  

3.5 Alte 
scopuri 

1 Audit 
extern 
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 Stabilirea unor reguli unitare care stabilesc competențele comunicării personalului cu mass-media; 
 Stabilirea regulilor generale, metodologiei și a responsabilităților privind efectuarea demersurilor 

pentru menținerea protocoalșelor existente, actualizarea acestora și extinderea colaborării și cu alte 
institușii din județul Vrancea, dar și la nivel regional, național ori din spațiul comunitar.  
 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;  
 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţiile de fluctuaţie a personalului; 
 Sprijină auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, 

în luarea deciziei.  
 

5. Domeniul  de  aplicare 
5.1. Procedura pentru implementarea standardului 12 - Informarea si comunicarea stabileşte 
activităţile ce trebuie realizate în vederea implementării şi dezvoltării acestei proceduri și se aplică de 
către toate structurile spitalului. 
5.2. În implementarea Procedurii pentru implementarea standardului 12 - Informarea și comunicarea 
sunt implicate urmatoarele structuri: 
 Comisia de monitorizare; 
 Conducerea spitalului; 
 Serviciul Juridic și Admnistrativ ; 
 Persoanele cu atribuţii de informare şi relaţii publice; 
 Conducătorii locurilor de munca; 
 Salariații spitalului. 
5.3. Principalele activități derulate în vederea implementării și dezvoltării procedurii pentru 
implementarea standardului 12 - Informarea și comunicare sunt: 
 Dezvoltarea unui sistem de comunicare internă și externă; 
 Stabilirea unui sistem adecvat de comunicare prin care sefii structurilor functionale si personalul de 
executie din cadrul acestora sa fie informatii cu privire la proiectele de decizii si initiative, adoptate la 
nivelul altor structuri functionale care le-ar putea afecta sarcinile si responsabilitatile; 
 Analizarea eficacitatii comunicarii catre angajati a sarcinilor si responsabilitatilor. 
 Modalitatea de eliberare a informației din dosarele medicale, de către spital, în scopul accesului 
pacientului la propriile date cu caracter medical și garantarea confidențialității informațiilor ce țin de 
secretul medical 
 
6. Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale 
6.1. Legislaţie primară 
 Ordinul preşedintelui A.N.MC.S. nr. 8/2018 privind aprobarea instrumentelor de lucru utilizate de 
către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate  în cadrul celui de al II-lea Ciclu de 
acreditare a spitalelor, cu modificările și completările ulterioare, care prevede următoarele liste de 
verificare și anume : 

 L.V.nr. 4 ( Pagina de internet a spitalului  
 L.V.nr. 5 ( Managementul organizației (atribuțiile managerului și ale comitetului director)) 
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 L.V.nr. 6 ( Managementul calității (atribuțiile SMC)); 
 L.V.nr. 7 ( Managementul activităților medicale la nivel de spital ( Atribuțiile Directorului 

medical și ale Consiliului Medical)); 
 L.V.nr. 15 ( Managementul resurselor umane); 
 L.V. nr.  17 ( Suport juridic) 
 L.V.nr.35- Observare directă – CPU;  
 L.V.nr.38-Observare directă – ATI 

 
 Cerinta 01.05.04.02 -Accesul la informații, prelucrarea și protecția acestora sunt reglementate pentru 
fiecare categorie profesională care subscrie indicatorii :  
 01.05.04.02.01- Accesul la datele din sistemul informatic este reglementat la nivelul spitalului. 
 01.05.04.01.03- Este reglementată modalitatea prin care proprietatea datelor este asigurată în raport 
cu terţii colaboratori. 
 01.05.04.02.05-RI conține prevederi specifice asupra condițiilor de acces la informații/date, 
prelucrarea și protecția acestora, pentru fiecare categorie profesională în parte. 
 Cerinta 01.05.04.05- “ Păstrarea și arhivarea documentelor, informațiilor și înregistrărilor asigură 
confidențialitatea, integritatea și securitatea datelor “ , care subscrie indicatorii:  
 01.05.04.05.01-Accesul la documentele medicale privind pacienții aflați într-un proces de evaluare 
și/sau tratament este reglementat la nivelul spitalului. 
 01.05.04.05.02- Documentele medicale ale pacienților aflați într-un proces de evaluare și/sau 
tratament sunt păstrate în spații amenajate și dotate.  
 Cerinta: 01.06.01.02 – „Spitalul îndeplineşte procedurile necesare externării și asigurării 
continuității îngrijirilor.”, care subscrie indicatorul:  
 01.06.01.02.14.- Reglementarea accesului mass-media în spital este afișată pe pagina de internet a 
spitalului. 
 Cerința: 01.06.01.05 – „Comunicarea cu mass-media asigură informarea publicului și promovarea 
spitalului.”, care subscrie indicatori:  
 01.06.01.05.01 – “ Spitalul are purtător de cuvânt nominalizat”  
 01.06.01.05.02 -  “Accesul mass-media este reglementat la nivelul spitalului. ” 
 01.06.01.05.03 – “La nivelul spitalului este nominalizată o persoană responsabilă de comunicarea cu 
mass-media în situații de criză. ’ 
 Cerința : 01.06.01.08 – „ Spitalul are organizată comunicarea cu alte unităţi sanitare şi alte structuri 
administrative”, care subscrie indicatorii :  
 01.06.01.08.01 - Spitalul participă în parteneriat cu organizații de profil pentru educația 
pacienților/aparținătorilor. 
 01.06.01.08.02 - La nivelul spitalului există evidența unităților sanitare și administrative cu care 
spitalul colaborează. 
 01.06.01.08.03 - La nivelul spitalului sunt definite situațiile care impun comunicarea cu alte unități 
sanitare și administrative. 
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 01.06.01.08.04 - La nivelul spitalului este reglementată modalitatea de comunicare cu alte unități 
sanitare și administrative. 
 01.06.01.08.06 La nivelul spitalului este reglementată modalitatea de comunicare cu asociații ale 
pacienților. 
 Cerința : 01.06.02.01:  „ Spitalul are implementate modele de comunicare profesională între membrii 
echipelor medicale „, care subscrie indicatorii :  
 01.06.02.01.01 - La nivelul spitalului este reglementat modul de comunicare între membrii echipelor 
medicale. 
 01.06.02.01.02 - Evaluarea implementării modului de comunicare interprofesională se face periodic. 
 Cerința : 01.06.02.02 – „ Spitalul are stabilite și utilizează protocoale de comunicare specifică între 
profesioniști „ care subscrie indicatorul:  
 01.06.02.02.01 - La nivelul spitalului sunt definite situațiile medicale care necesită comunicare 
specifică. 
 Cerința 01.06.03.01–„ Comunicarea personalului cu pacientul/aparținătorii urmărește educarea 
acestora în vederea implicării în luarea și respectarea deciziilor terapeutice”, care subscrie indicatorul :  
 01.06.03.01.02 - La nivelul spitalului este reglementat modul de comunicare cu pacienții internați, 
nevorbitori de limba română. 
 Cerința : 01.06.03.02 – „ Spitalul analizează anual eficiența și eficacitatea comunicării ” care 
subscrie urmatorii indicatori :   
 01.06.03.02.01 Comunicarea cu pacienții/aparținătorii este obiectiv urmărit la evaluarea anuală a 
personalului.  
 01.06.03.02.02 - Spitalul are reglementată limita de competență a personalului în domeniul 
comunicării cu pacientul. 
 Cerința: 03.01.02.01 - ,, Spitalul utilizează proceduri unitare privind asigurarea confidențialității și 
verifică respectarea acestora de către personalul medical.ˮ care subscrie indicatorii: 
 03.01.02.01.01-  La nivelul spitalului este reglementată modalitatea de comunicare a datelor medicale 
ale pacienților către terți. 
 03.01.02.01.03 – Situația în care nu se comunică pacientului informațiile despre starea sa de sănătate 
este reglementată. 
 03.01.02.01.05 –  Accesul și utilizarea bazei de date privind pacienții, în scop de cercetare, studii, 
analize, documentare este reglementat  
 Cerința : 03.02.02.01 ,,Spitalul reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziţia 
pacientului/aparţinătorilor/împuterniciţilor documentele medicale solicitateˮ care subscrie indicatorul: 
 03.02.02.01.01 - La nivelul spitalului există reglementare cu privire la condițiile specifice de eliberare 
a documentelor medicale solicitate de către pacienți/aparţinători/împuterniciți 
 Cerința: 03.02.04.01– „Spitalul reglementează modalitatea de acces al mass-mediei în instituţie şi la 
pacienţi“, care subscrie urmatorul indicator:  
 03.02.04.01.01-   “Accesul mass-media la pacienți este reglementat” 
 Cerința: 02.15.02.01– „ Spitalul îndeplineşte procedurile necesare externării și asigurării continuității 
îngrijirilor.pacienţi“, care subscrie urmatorul indicator:  
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 02.15.01.02.02-   “Comunicarea cu medicul de familie în vederea asigurării continuității îngrijirilor 
este reglementată.” 
 Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administratia publica;  
 Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003, privind procedura aprobării tacitecu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Hotărârea Guvernului nr. 1.723/2004, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea 
birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Ordin nr. 1.054 / 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea şi 
supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului 
de control intern managerial la entităţile publice; 
 Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Ordin nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003 
 Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată în Monitorul Oficial nr. 947 din 9 
noiembrie 2018; 
 Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
 H.G. 548/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru 
situaţii de urgenţă ; 
 Ordin nr. 1.142din 3 octombrie 2013privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi 
medicali generalişti*) 
 ORDIN Nr. 1.365din 25 iulie 2008privind organizarea serviciului de pază şi a regimului de acces în 
unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice 
 O.M.S. nr. 1.091 din din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al 
pacientului critic ( în specialiatea psihiatrie), cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 272 republicată, din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 H.G. 1.103 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce 
revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi 
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intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare ; 
 Legea asistenței sociale nr. 292 din 20 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 
2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007; 
 Legea nr. 448 republicată, din 6 decembrie 2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 95 republicată, din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Ordin comun al MS și CNAS nr. 397/2018 nr. 836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019*) 
 Ordin nr. 25 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 
sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane,  cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Ordinul nr. 1384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de 
management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu 
modificările și completările ulterioare;   
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public –  
 HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
6.2. Legislaţia secundara 
 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificări şi completări ulterioare 
 ISO 9001/2015 Standardul 12-Informarea și comunicarea 
6.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale spitalului 
o Regulamentul de organizare şi funcţionare a Spitalului Municipal Adjud ; 
 

7. Definiţii  şi  prescurtări ale termenilor utilizați in procedura de sistem  
7.1. Definiții ale termenilor din procedura de sistem    
7.1.1. Procedură - prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a 
regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea 
responsabilităţilor;  
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7.1.2. Procedură de sistem - procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la 
nivelul tuturor compartimentelor din cadrul entităților publice; 
7.1.3. Ediţia a unei proceduri de sistem - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de 
sistem, aprobată şi difuzată. 
7.1.4. Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare, sau alte asemenea, 
după caz, a unei sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 
fost aprobate şi difuzate. 
7.1.5. Diagrama de proces - schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării 
unui proces sau unei activități.  
7.1.6. Comunicare  - transmiterea şi schimbul de informaţii (mesaje) între persoane; proces prin care 
un emiţător transmite o informaţie receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce 
asupra receptorului anumite efecte. 
7.1.7. Informaţie cu privire la datele personale - orice informaţie privind o persoană fizică 
identificată sau identificabilă. 
7.1.8. Instituție publică - instituţie ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, aflată 
sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale 
şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar. 
7.1.9. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activitatea spitalului 
sau rezultă din activităţile spitalului, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a 
informaţiei.  
 
 7.2. Abrevieri ale termenilor din procedura de sistem  
 

Nr. Crt. Abrevierea Termenul abreviat 
1. PO Procedură operațională 
2. E Elaborare 
3. V Verificare 
4. A Aprobare 
5. Ap. Aplicare 
6. Ah. Arhivare 
7. Preș. Președinte   
8. BMCSS Biroului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate 
9. CM Comisie de Monitorizare 
10. RMC Responsabilul cu managementul calitatii (  RMC ) 
11. RMM   

 
Responsabilului mass-media 

12. SMA Spitalul Municipal Adjud 
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8 .Descrierea procedurii de sistem  
8.1.  Generalități   
8.1.1. Prezenta procedură de sistem stabileşte un set de reguli şi operaţiuni unitare, precum şi 
responsabilităţi în activitatea de implementare a Standardului 12 – Informarea si comunicarea.  
8.1.2. Informatiile furnizate trebuie sa se situeze la nivelul necesar luarii deciziilor adecvate, sa fie 
oportune, corecte si sa permita monitorizarea activităţilor, precum şi luarea de decizii pentru remedierea 
problemelor apărute.  
8.1.3. Pentru comunicarea externă, în cadrul Spitalului Municipal Adjud, este desemnat un responsabil 
cu mass-media al Spitalului Municipal Adjud și anume, Directorul medical, care comunică informații la 
cerere sau din oficiu, având următoarele activități: 
 Informarea presei; 
 Informarea publică directă a persoanelor; 
 Informarea internă a personalului; 
 Informarea interinstituţională. 
 Informarea pacientului/aparținătorilor  
8.1.4. Sistemul de comunicare interna si externa care se urmareste a fi dezvoltat trebuie sa asigure 
circuite informaţionale adecvate, care permit o difuzare rapidă, oportună, fluentă şi precisă a 
informaţiilor la utilizatori. 

a) Comunicarea cu mass-media - asigură informarea publicului şi promovarea spitalului, cu 
respectarea prevederilor legale incidente în vigoare aplicabile în unități militare din rețeaua sanitară a 
Ministerului Sanatatii; 
b) Comunicarea în scris a informaţiilor medicale și a informațiilor de interes public solicitate - 
Responsabilul cu mass-media are obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes 
public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie 
de: 
 Dificultatea informaţiilor solicitate 
 Complexitatea informaţiilor solicitate; 
 Volumul lucrărilor documentare analizate pentru furnizarea informaţiilor solicitate;   
 Urgenţa solicitării.  
 În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi comunicarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 
zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în 
scris despre acest fapt în termen de 10 zile. 
 În cazul în care se constată că informaţiile solicitate exced cadrului legal, refuzul comunicării 
informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiei. Informaţiile 
şi relaţiile de interes public pot fi furnizate şi în format electronic, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice 
necesare. 
 Cererile pentru solicitarea informaţiilor de interes public sunt adresate Responsabilul cu mass-media 
și aprobate de către manager  
 Cererile pacienților privind eliberarea copiei FOCG sunt adresate managerului prin completarea 
cereri-tip și sunnt eliberate de către secretariat.  
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b) Comunicarea informaţiilor solicitate verbal - în cazul în care se solicită verbal informaţii publice 
responsabilul cu mass-media are obligatia, să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la 
informaţiile de interes public şi poate comunica pe loc informaţiile solicitate. 
c) Comunicarea informaţiilor din oficiu - Responsabilul cu mass-media are obligaţia să comunice din 
oficiu următoarele informaţii de interes public: 
 Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea spitalului 
 Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe 
al spitalului; 
 Numele şi prenumele persoanelor din conducerea spitalului  şi ale funcţionarului responsabil cu 
difuzarea informaţiilor publice; 
 Coordonatele de contact ale spitalului, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa 
de e-mail şi adresa paginii de Internet; 
 Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 
 Programele şi strategiile proprii; 
 Lista cuprinzând documentele de interes public; 
 Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; 
 Programul de audiențe; 
 Rapoarte de activitate; 
 Declarații de avere; 
 Declaratii de interes 
 Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se 
consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate; 
 Formularul de reclamații pacienți. 
 

 
 
Aceste informaţii trebuie să fie postate pe pagina de internet a spitalului. 
 
 
 
 

d) Comunicarea internă - Comunicarea internă se asigură de către Serviciul Juridc și Administrativ  
prin transmiterea către toţi angajaţii a informaţiilor utile (acte normative, dispozitii cuprinse in 
reglementarile interne care vizeaza desfasurarea activitati structurilor functionale ale spitalului) prin 
intermediul poştei electronice, prin încărcarea informaţiilor în serviciul de stocare OneDrive a spitalului 
sau prin transmitere directă a documentelor realizate pe suport de hârtie. 
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8.2. Modul de lucru   
8.2.1. Modul de comunicare a datelor medicale 
8.2.1.1. Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, 
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia. Informațiile 
cu caracter personal pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul ( PO-210-
03/F1- Consimţământul informat general al pacientului) prin completarea anexei la FOCG. 
8.2.1.2. Orice pacient sau fost pacient are acces la toată documentația medicală din serviciile unde a fost 
îngrijit, cu excepția cazurilor în care dezvăluirea unor asemenea documente ar putea să fie în detrimentul 
sănătății sale fizice și mintale , acest fapt fiind stabilit de către medicul – șef sau de către medicul curant.  
8.2.1.3. La internare personalul medical informează pacientul că are dreptul de a desemna, printr-un 
acord consemnat în anexa la FOCG, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, 
cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din FOCG. 
8.2.1.4. Accesul la documentele medicale privind pacienții aflați într-un proces de evaluare și/sau 
tratament presupune derularea următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități și 
anume:  
8.2.1.4.1. În cadrul Spitalului Municipal Adjud pacienții se pot interna în regim de spitalizare continuă 
sau regim de spitalizare de zi, prin Biroul Internări sau C.P.U. situație în care se emite o F.O.C.G. sau 
F.S.Z, după caz. În această situație, acces la respectivele documente medicale îl au, după caz – în  
funcție de compartimentul în care se emit respectivele documente medicale,  operatorii care emit 
respectivele documente din Biroul internări și C.P.U.,medicul de gardă din C.P.U., asistenții medicali 
din C.P.U. care realizează triajul precum și care acordă îngrijiri după caz. În această situație, accesul la 
F.O.C.G. se limitează la completarea datelor inițiale necesare internării propriu-zise a pacienților în 
cadrul Spitalului Municipal Adjud. Fișele C.P.U. emise în C.P.U. precum și celelalte documente 
medicale  cu care se prezintă pacienții în C.P.U. se păstrează pe timpul procesului de evaluare şi/sau 
tratament al acestora în spaţii/dulapuri amenajate şi dotate astfel încât să nu fie permis accesul la acestea 
al persoanelor străine. 
8.2.1.4.2. Pacienții care urmează să fie internați în regim de spitalizare continuă/de zi sunt însoțiți în 
structurile medicale cărora li se adresează, de către personal care are aceste atributii in fisa postului din 
cadrul fiecărei structuri medicale. Respectivul personal răspunde de integritatea documentelor medicale 
care sunt eliberate de către Biroul de internari/C.P.U. pe timpul însoțirii pacienților din Biroul de 
internari/C.P.U. până în structurile medicale în care aceștia se internează. La prezentarea în structurile 
medicale, personalul care însoțește pacienții are obligația de a preda documentele medicale asistentei 
șefe sau medicului curant al pacientului. Respectivele documente medicale sunt înregistrate la nivelul 
structurilor medicale în registre de evidență dedicate acestui scop. 
8.2.1.4.3. Pe toată durata internării în regim continuu/de zi a pacienților, F.O.C.G.-urile /F.S.Z.-urile 
pacienților sunt păstrate la nivelul structurilor medicale în care aceștia sunt internați, în spaţii/dulapuri 
amenajate şi dotate astfel încât să nu fie permis accesul la acestea al persoanelor străine la acestea.  
8.2.1.4.4. Pentru a accesa dosarul personal, pacientul se adresează secretariatului spitalului, care va 
pune la dispoziția solicitantului cererea  necesară, și anume , Solicitarea privind eliberarea 
documentelor medicale personale ( PS- 18/F15).  
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8.2.1.4.5. În cazul minorilor ori a persoanelor declarate incapabile, persoanele care le reprezintă și 
solicită eliberarea copiei FOCG, depun atașat la cererea de eliberare copie FOCG, după caz copia 
certificatului de naștere pentru pacientul sub vârsta de 18 ani, respectiv copia hotărârii judecătorești prin 
care solicitantul este desemnat de instanță tutore/curator special. Persoanele amintite mai sus, vor primi 
de la secretariatul spitalului cererea necesară si anume -Solicitarea privind eliberarea documentelor 
medicale personale ( împuterniciți)   ( PS- 18/F16).  
8.2.1.4.6. În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, 
implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.  
8.2.1.4.7. La primirea informațiilor solicitate, persoanele în cauza, vor completa și o declarație, și anume 
Declarație primire documente medicale – PS- 18/F17.   
8.2.1.5.Accesul la documentele medicale este permis, după caz, următoarelor categorii de personal:  
 Șefii de structuri medicale – au responsabilitatea verificării modului de completare a documentelor 
medicale; 
 Medicii curanți – care au obligația de a înscrie, funcție de cazuistică, anamneza, tabloul clinic, 
investigații și rezultatele acestora, diagnostice, tratamentul (igieno-dietetic, etiologic, patogenetic, 
simptomatic, chirurgical, de urgență), prescripții/recomandări pe timpul internării/după externare etc.; 
 Medicii care efectuează consulturi interdisciplinare – conform prevederilor PO-210-07 
“Modalitatea de desfășurare a consulturilor interdisciplinare interne sau externe/Protocoale de 
colaborare între secții” 
 Medicii din serviciile paraclinice – în limita solicitărilor medicilor curanți; 
 Medici care exprimă ”o a doua opinie medicală” - se realizează la solicitarea pacienților, prin 
aplicarea prevederilor PO-210-14 „ Modalitatea în care pacientul poate solicita ”a doua opinie 
medicală” altor medici angajaţi ai spitalului precum şi din afara acestuia, inclusiv  în legătură cu 
consultul medico-chirurgical de specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate”. 
 Fiziokinetoterapeuții – înscrierile acestora în documentele medicale se realizează în limitele 
îngrijirilor efectuate potrivit competențelor profesionale; 
 Psihologii – se realizează la solicitarea medicilor curanți, prin aplicarea prevederilor PO-204-
08”Reglementarea modalității de preluare și rezolvare a cazurilor cu particularități 
psihocomportamentale și socioeconomice”  
 Asistenții medicali – completează planurile de îngrijiri. Completarea de către aceștia și a altor 
înscrisuri în F.O.C.G./F.S.Z. se realizează numai în situația delegării acestei responsabilități de către 
medicii curanți. Responsabilitatea respectivelor înscrisuri efectuate de către asistenții medicali în 
F.O.C.G./F.S.Z revine exclusiv în sarcina medicilor curanți, care au obligația ca în această situație să 
verifice aceste înscrisuri, să aplice parafa și să le semneze. 
 Infirmieri – completează după caz date din planul de mobilizare a pacientului; 
 Registratori medicali - culeg din F.O.C.G./F.S.Z informații necesare întocmirii condicilor de 
medicamente, decontului de materiale sanitare și informații privind procedurile medicale efectuate în sala 
de operație și terapie intensivă. 
 Personalul medico-sanitar care însoțește pacienții la consulturi interdiciplinare sau analize 
paraclinice răspunde de integritatea documentelor medicale pe timpul însoțirii pacienților. La înapoierea 
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în structurile medicale, personalul care însoțește pacienții are obligația de a preda documentele medicale 
asistentei șefe sau medicului curant al pacientului. 
 Medicii din Ambulatoriu integrat completează documentele medicale ale pacienților care se 
adresează pentru consulturi medicale în cadrul Ambulatoriului integrat. Respectivele documente se 
păstrează în spaţii/dulapuri amenajate şi dotate astfel încât să nu fie permis accesul la acestea al 
persoanelor străine la acestea. 
 În cadrul Farmaciei cu circuit închis din cadrul spitalului, farmaciștii și asistenții de farmacie au 
acces la condicile de medicamente solicitate din cadrul structurilor medicale, în baza cărora eliberează 
medicația prescrisă de medicii curanți pentru fiecare dintre pacienții internați.  
8.2.1.6.  Informația din documentația de evidență medicală se eliberază personal pacientului, iar pentru 
persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani, precum și cele declarate incapabile se eliberează 
reprezentanților lor legali (părinților minorului, rudelor apropiate). În cazul în care pacientul nu dorește să 
fie personal informat, la solicitarea acestuia informația se prezintă unei persoanei nominalizate de către 
pacient. 
8.2.1.7. În cazul solicitării informației despre datele cu caracter medical a unui pacient decedat, 
informația se eliberează rudelor apropiate, cu condiția ca în acordul informat anexa la FOCG, ( PO-210-
03/F1- Consimţământul informat general al pacientului), semnat în timpul vieții de către pacientul 
decedat să nu existe indicată expres dorința acestuia referitor la păstrarea confidențialității absolute a 
datelor despre sănătatea sa. 
8.2.1.8. La solicitarea motivată a organului de urmărire penală, a instanței judecătorești în legătură cu 
efectuarea urmăririi penale sau a procesului juridic, informarea privind propriile date medicale se 
eliberează la solicitarea scrisă a acestora. 
8.2.1.9. Unitățile de poliție, unitățile de pompieri, unitățile medicale din cadrul sistemului medical 
public și privat, medicii de familie și celelalte autorități publice competente să cerceteze accidente de 
autovehicule sau alte evenimente, dupa caz, vor comunica, la cererea asiguratorilor, în termen de cel mult 
30 de zile de la solicitare, actele și datele cu privire la cauzele și împrejurările producerii riscurilor 
asigurate și la pagubele provocate, în vederea stabilirii și plății de către asigurători a indemnizațiilor de 
asigurare." 
8.2.1.10. Dupa aprobarea solicitărilor de către managerul unitații și cu avizul compartimentului juridic, 
persoana responsabilă de eliberarea informației din dosarul medical, desemnată de manager, va asigura 
eliberarea informației solicitate în termenele menționate anterior. 
8.2.1.11. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul sau, cu 
excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectarii 
unei culpe medicale. 
8.2.1.12. Cu toate acestea spitalul se asigură de obținerea consimțământului scris a pacientului, prin 
completarea anexei "Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unității sanitare – 
PS- 31/F9) în orice altă situație. 
8.2.1.13. Accesul  la informațiile de interes public presupune derularea următoarelor activități și 
exercitarea următoarelor responsabilități și anume:  
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8.2.1.13.1. Asigurarea de către SMA a accesului la informaţiile de interes public se face DIN OFICIU, 
conform PS-18/F18 - Lista informațiilor de interes  public comunicate  din  oficiu,  potrivit   art.  5 din  
Legea  nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes  public, cu modificările și 
completările    ulterioare, sau LA CERERE , conform PS-18/F19 - Lista informațiilor de interes  
public comunicate  la cerere,  potrivit   art.  6 din  Legea  nr. 544/2001 privind liberul acces la 
inforrnațiile de interes  public, cu modificările și completările    ulterioare prin intermediul site-ului 
spitalului, prin afișarea și consultarea la sediul acestuia și prin Secretariat. 
8.2.1.13.2. Informațiile care sunt exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului 
confidențialității sunt enumerate în PS- 18/ F20 – Lista informațiilor exceptate de la comunicare, 
pentru respectarea principiului confidențialității. 
8.2.1.13.3. În aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001,respectiv,a respectarii obligatiei de a comunica 
din oficiu informaţii de interes public, SMA publica şi actualizeaza anual un buletin informativ care va 
cuprinde informaţiile prevăzute la art.5 alin.(1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. Buletinul va fi publicat pe pagina proprie de internet. 
8.2.1.13.4. Orice persoană are dreptul să solicite în scris şi să obţină de la SMA, în condiţiile prezentei 
legi, informaţiile de interes public. 

8.2.1.13.5. Pentru a facilita redactarea solicitării, SMA gratuit la dispoziţie persoanei interesate 
formulare-tip și anume Cerere-tip pentru solicitarea informaţiilor de interes public conform Legii 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - ( PS- 18/ F1) . Utilizarea formularelor-
tip este facultativă. Nu constituie motiv de refuz al accesului la informaţiile publice dacă solicitarea este 
redactată într-o altă formă decât modelele prevazute in anexe. 
8.2.1.13.6. Acestea sunt afişate pe pagina proprie de internet şi  sunt distribuite, la cerere, persoanelor 
interesate, prin intermediul Secretariatului spitalului . 
8.2.1.13.7. Cererile depuse vor fi înregistrate într-un registru și anume “ Registrul cererilor şi 
răspunsurilor privind  accesul la informaţiile de interes public „ PS-18/F2.  
8.2.1.13.8. Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: 
a) instituţia publică la care se adresează cerererea 
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită instituţiei publice identificarea informaţiei deinteres 
public; 

c)  numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea 
răspunsului. 

8.2.1.13.9. Cererea se depune la Secretariatul spitalului. Secretara va înregistra cererea și o va depune în 
mapa managerului. 
8.2.1.13.10. Managerul o va repartiza spre soluționare, responsabilului cu accesul la informațiile de interes 
public. 
8.2.1.13.11. Responsabil cu accesul la informațiile de interes public va răspunde în scris la solicitarea 
informaţiilor de interes public, în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea 
solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa 
solicitării. 
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8.2.1.13.12. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate 
depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării 
acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. 
8.2.1.13.13. Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5zile de 
la primirea petiţiilor. 
8.2.1.13.14.  În cazul in care, informatiile de interes public nu sunt conforme, solicitanții lor, pot depune, 
tot la secretariatul spistalului, o reclamație la cererea tip, și anume  - Reclamație administrativă în cazul 
lipsei de răspuns – PS-18/ F8 . 

8.2.2. Tipul de informații ce pot fi oferite telefonic  
A) În situația în care comunicarea se face telefonic cu aparținătorii pacienților internați se stabilesc 
următoarele reguli: 
1. Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat consemnat ( PO-210-03/F1- 
Consimţământul informat general al pacientului)  în anexa la foaia de observație clinică generală, o 
persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după decesul pacientului, la 
informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație. 

2. Comunicarea informațiilor medicale despre pacientul internat se face doar de către medicul curant și 
doar la numărul de telefon indicat (în FOCG) și persoanei desemnată de pacient indicată în acordul 
informat anexă la FOCG  pentru a primi aceste informații.  

3. Medicul curant are obligația de a se asigura ca nu comunica informații confidențiale despre starea de 
sănătate a pacientului altor persoane care nu au acest drept stabilit de către pacient. 

4. Medicul curant are obligația de a comunica telefonic , aparținătorului/persoanei desemnat/desemnate 
de pacient în acordul informat anexă la FOCG, următoarele informații: 

 Informații legate de starea sa de sănătate ( evoluție ) 
 Investigații efectuate sau propuse a fi efectuate 
 Conduita terapeutica 
 Transferul pacientului 
 Degradarea stării pacientului sau diagnosticul de faza ireversibila  
 Decesul pacientului 

 
B) Toate discuțiile, informarea familiei, deciziile legate de întreruperea/îndepărtarea unei modalități 
terapeutice, cât și neinstituirea alteia noi, vor trebui riguros justificate / documentate / înregistrate în 
F.O.C.G., dovedind astfel transparența actului medical cât și prezența unui document medico-legal 
justificativ în cazul unui posibil litigiu (malpraxis) cu familia.  
C) Dacă pacientul/familia doresc să plece la domiciliu, medicul curant va consemna acest aspect în 
documentele medicale, cu obligația transportului din partea spitalului, (în cazul pacienților confirmați 
pozitiv cu virusul SARS-CoV-2) cu autosanitara dotată corespunzător și cu personal de însoțire. 
8.2.2.1. Alte informații ce pot fi oferite telefonic:  
A) Informații generale: 

 programul de vizită al paciențiilor 
 programul de audiente al conducerii spitalului 
 serviciile spitalului 
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 telefonul serviciului de urgență 
B) Informații personale: 

 Dacă pacientul este internat în spital (dacă pacientul este externat ) se oferă doar informația că 
nu/ este internat în prezent ! ) 

 Secția sau compartimentul unde a fost / este internat pacientul /salonul 
 Salonul unde este internat pacientul 
 Numele medicului curant 
 Numele asistentei șefe de secție 
 Numărul telefonic de interior al secției sau se oferă legătura cu pacientul 
8.2.2.2. Informații care nu se comunică 

 Dacă necesită a se anunța familia sau aparținătorul despre data externării, spitalul va apela la 
numărul de telefon înscris pe FOCG – se evită astfel a se da informații care pot fi folosite în alte 
scopuri 

 Nu se ofera informații referitoare la diagnostic, eventuale intervenții programate/efectuate, 
rezultatele analizelor, investigatiilor 

 Date referitoare la evoluție și prognostic 
8.2.3. Comunicarea în situații deosebite/excepționale 
8.2.3.1.  Reglementarea procesului de comunicarea în situații deosebite/excepționale stabilește 
modalitatea de comunicare specifică între profesionişti în cadrul spitalului în cazul producerii unor 
situații de urgență: dezastre, calamități, epidemii, accidente, sabotaj ori alte situații 
deosebite/excepţionale și asigură crearea unor deprinderi corecte de prevenire şi reactie la hazarduri. 
8.2.3.2. Situațiile deosebite/excepționale sunt situații de urgență, incluzând aici şi protecţia civilă şi 
apărarea împotriva incendiilor. Situațiile de urgență reprezintă evenimente produse pe neașteptate care 
prin posibilele consecințe poate afecta viața, valorile, bunurile materiale și valorile sociale, iar pentru 
contracararea acestora este nevoie de luarea de măsuri urgente și angajarea resurselor materiale și umane 
avute la dispoziție. 
8.2.3.3.O comunicare adecvată este vitală pentru creșterea capacității de răspuns a spitalului la aceste 
situații, aceasta contribuind la realizarea următoarelor obiective: 
 Planificarea şi implementarea unui sistem de comunicare coordonat pe timpul situaţiilor de urgenţă, 
care să contribuie la îmbunătăţirea şi eficientizarea comunicării atât între microstructurile Spitalului 
municipal Adjud, dar şi cu mass-media şi populaţia afectată; 
 Stabilirea unor reguli cu scopul de a eficientiza comunicarea și de a preveni difuzarea unor informații 
contradictorii; 
 Comunicarea eficientă în timpul şi după producerea situaţiei de urgenţă; 
 Furnizarea cadrului normativ pentru dezvoltarea asigurarea resurselor necesare comunicării eficiente 
în timpul unei situații de urgență; 
 Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a planifica şi de a gestiona comunicarea privind hazardele şi 
situaţiile de risc, prin integrarea comunicării la toate nivelurile şi prin stabilirea/delimitarea 
responsabilităţilor; 
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 Stabilirea mijloacelor de comunicare utilizate în situaţii de urgenţă; 
 Transmiterea în timp util a informațiilor necesare luării celor mai adecvate măsuri de protecție; 
 Asigurarea unității de mesaj la toate nivelurile implicate în managementul situației de urgență 
respective; 
 Creşterea capacităţii de acţiune a personalului propriu şi a populaţiei prin informare, în scopul 
prevenirii producerii situaţiilor de urgenţă, dar şi în scopul autoapărării; 
 Creşterea nivelului de înţelegere privind riscurile majore, precum cutremure, inundaţii, alunecări de 
teren, şi a capacitatii individuale de reacţie în situaţii de urgenţă pentru personalul spitalului; 
 Dezvoltarea unei colaborări reale cu societatea civilă şi implicarea acesteia în mod planificat în 
programele de informare şi voluntariat. 

 8.2.3.4. Situațiile de urgență care necesită o comunicare specială (PS-18/F11 - Situațiile medicale (cu 
risc) care necesită comunicare specifică între profesioniști)  se referă la:  
a) Hazardurile (astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor H.G. 548/2008 privind aprobarea 
Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă) produse în apropierea 
Spitalului sau în zona de acoperire a acestuia (municipiu/județ): 
 Hazardurile naturale determinate de: 
-  Interacţiunea factorilor naturali, a celor demografici, sociali şi antropici, respectiv elemente de 
infrastructură, cum ar fi construcţii, şosele, căi ferate; 
- Modificările climatice legate de tendinţele globale de încălzire care generează incertitudini referitoare la 
intensitatea şi frecvenţa hazardurilor, dar şi la apariţia unor fenomene noi, cum ar fi tornadele sau 
deşertificarea; 
- Epidemii/epizotii/zoonoze, dar şi cu ameninţări de pandemii (exemplele elocvente sunt neuroinfecţia 
West Nile în anul 1996, meningita cu Enterovirus Echo în 1999, antrax în 2000, apariţia infecţiei gripale 
cu un nou serotip gripal sau ameninţarea epidemiei de gripă aviară H5N1, pandemia cauzată de virusul 
SARS-Cov2 – Covit - 19) 
 Hazardurile hidrologice:  
- viituri şi inundaţii; 
- alunecări de teren determinate de viituri şi inundaţii; 

  Hazardurile seismice 
 Hazardurile tehnologice produse de: 
- Erorile de proiectare a instalaţiilor industriale, de gradul ridicat de uzură al acestora şi/sau de 
managementul defectuos practicat de proprietarii acestora; 
- Transportul substanţelor periculoase; 
- Ruperi de baraje sau explozii ale unor instalaţii cauzate de factori naturali; 
 Evenimentele sau accidentele în care apar scurgeri de substanţe radioactive; 
 Evenimentele sau accidentele din industria chimică; 
 Evenimentele sau accidentele determinate de gradul ridicat de uzură sau proiectarea 
necorespunzătoare a instalaţiilor din industria energetică şi din reţeaua de distribuţie şi transport al 
hidrocarburilor; 
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 Evenimentele sau accidentele din industria miniera cauzate de prăbuşiri ale galeriilor de mină, 
alunecări şi lichefieri ale haldelor de steril insuficient consolidate şi ruperi ale iazurilor de decantare; 
 Evenimentele sau accidentele la construcţiile hidrotehnice cauzate de cedarea parţială sau distrugerea 
digurilor şi a barajelor, care pot fi produse de viituri puternice şi sunt urmate de inundaţii cu efecte 
devastatoare; 
 Distrugerea infrastructurii pentru transport cauzată de cedarea podurilor de cale ferată sau transport 
rutier. 
b) Căderi de obiecte cosmice; 
c) Eșecul utilităților publice; 
d) Situaţii medicale deosebite care necesită comunicare specifică, pot fi de următoarea natură: 
 Cazuri medicale ce implică patologii rare; 
 Accidente care au ca urmări victime multiple politraumatuzate; 
 Cazuri medicale cu patologii ce depăşesc nivelul de competenţă a spitalului şi care prezintă urgenţe 

care nu pot fi transferate din anumite motive (de exemplu: supraaglomerări ale unităţilor sanitare  din 
zona de acoperire a spitalului); 
 Cazuri medicale foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită; 
 Morţi subite 
e) Atacuri teroriste; 
f) Exerciții în caz de alarmare, antrenamente şi exerciţii de mobilizare, instituirea stării de asediu, 
mobilizare totală/parţială, demobilizare, război. 
8.2.3.5.  Etapele efective ale procesului de comunicare în situații deosebite/excepționale se deruleaza 
conform Planului de interventii la dezastre.   
 
8.2.4.   Modul de comunicare cu pacienții internați, nevorbitori de limba română  
8.2.4.1. La nivelul spitalului este întocmit de către fiecare șef de structură un ”Tabel – nominal 
cuvorbitorii de limbi străine” ( PS-18/F4).  Respectivul tabel-nominal conține următoarele informații 
pentru fiecare dintre  persoanele cunoscătoare de limbi străine: numele și prenumele, funcția, numărul de 
telefon, limbi străine cunoscute, nivelul de cunoștere al limbii/limbilor străine cunoscute pentru 
înțelegere, vorbit și scriere (utilizator începător; utilizator elementar; utilizator experimentat; utilizator 
post – intermediar ; utilizator avansat; utilizator profesionist;); 
8.2.4.2. După ce toate datele au fost centralizate de către secretarul CM, respectivul tabel se postează 
într-un director pe serverul spitalului (care se va comunica la raportul de gardă) și se distribuie  ca și 
document de lucru atât asistentelor șefe cât și pentru fiecare dintre liniile de gardă existente în cadrul 
Spitalui Municipal Adjud; 
8.2.4.3. În timpul programului orar de dimineața, în situația în care se constată că un pacient internat sau 
prezentat în C.P.U. are nevoie de un translator, asistenul coordonator /registratorul medical sau medicul 
șef de gardă pe spital (anunțat de oricare dintre medicii din liniile de gardă), după caz (funcție de 
momentul din zi în care apare această necesitate) va lua legătura telefonică cu una dintre persoanele 
înscrise pe ”Tabelul – nominal cu vorbitorii de limbi străine”, apelând la aceasta să se prezinte la 
structura medicală în care se află internat / prezentat pacientul. 
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8.2.4.4.În afara programului orar de dimineața din zilele lucrătoare, în situația în care se constată că un 
pacient internat sau prezentat în C.P.U. are nevoie de un translator, asistentul de serviciu sau medicul șef 
de gardă pe spital (anunțat de oricare dintre medicii din liniile de gardă), vor solicita aprobarea 
Managerului de a lua legătura telefonică cu una dintre persoanele înscrise pe ”Tabelul – nominal cu 
vorbitorii de limbi străine” și de a-i solicita să se prezinte la structura medicală în care se află internat 
pacientul.   
8.2.4.5. Indiferent de momentul zilei în care se constată necesitatea chemării la program a uneia dintre 
persoanele  înscrise pe ”Tabelul – nominal cu vorbitorii de limbi străine” asistentul de serviciu sau 
medicul șef de gardă pe spital vor solicita prezentarea la spital a uneia dintre persoanele înscrise pe 
”Tabelul – nominal cu vorbitorii de limbi străine” luând în considerare următoarele criterii de 
prioritizare: 
 Existența la programul orar a respectivei persoane; 
 Se va verifica dacă aceasta se află în spital/localitate sau dacă beneficiază de concediu de odihnă, 
concediu pentru incapacitate temporară de lucru, învoiri, etc; 
 Diagnosticul prezumtiv al pacientului, pentru a identifica specialitatea medicală căreia i se adresează 
patologia pacientului pentru care este necesar să se asigure translația; 
 Profesia / funcția pe care este încadrată persoana înscrisă pe ”Tabelul – nominal cu vorbitorii de limbi 
străine”. Ordinea în care se va apela la serviciul de translator va fi: 1. Medic; 2. Asistent medical; 3. Alte 
profesii; 
 Nivelul de cunoaștere al limbii străine în care este necesar să se facă translația, de către persoanele 
înscrise pe ”Tabelul – nominal cu vorbitorii de limbi străine”. 
8.2.4.6. Prezentarea la program în afara timpului normal de lucru a persoanei solicitate în vederea 
efectuării de translație se va consemna, după caz, în ”Tabel – nominal cu vorbitorii de limbi străine” sau 
în Registrul Raport de gardă ( PO- 210- 19/F1), urmând ca timpul lucrat peste program (la care se adaugă 
timpul necesar deplasării de la / la domiciliu la / de la spital) să fie recuperat ulterior de către respectiva 
persoană la solicitarea acesteia. 
8.2.4.7. Personalul Biroului RUNOS are obligația de a actualiza permanent ”Tabelul – nominal cu 
vorbitorii de limbi străine” existent la coordonatorul Ambulatoriului integrat /asistentele șefe și la fiecare 
dintre liniile de gardă, pe măsura completării dosarelor personale/certificatelor originale ale salariaților / 
salariaților cu competențe care certifică dobândirea de competențe lingvistice, precum și în situația 
încadrării funcțiilor vacante de personal. 
8.2.4.8. În situaţia în care nu există personal propriu din cadrul Spitalui Municipal Adjud, cunoscător al 
limbii străine în care este necesar să se realizeze conversaţia cu pacientul nevorbitor de limbă română sau 
nivelul de cunoaştere al respectivei limbi străine este insuficient, spitalul va apela la traducători autorizaţi 
cu care are încheiate contracte de colaborare/convenții de colaborare. 
 
8.2.5. Modul de comunicare între membrii echipelor medicale  
8.2.5.1.  Comunicarea între membrii echipelor medicale (medic, asistent medical, infirmier, 
kinetoterapeut, îngrijitor, registrator medical etc.) presupune derularea următoarelor activități și 
exercitarea următoarelor responsabilități: 



21 
 

8.2.5.2. Toți membrii membrii echipelor medicale din cadrul Spitalului Municipal Adjud trebuie să fie  
conștienți de faptul că procesul de comunicare reprezintă un aspect major al practicii medicale în 
domenii cum sunt consultare, consiliere, lucru în echipă, sarcini de conducere, educaţie pentru sănătate şi 
învăţământ. Personalul medical trebuie să recunoască, să ştie şi să practice tehnici adecvate de 
comunicare cu oamenii aflaţi în cadrul de îngrijire a sănătăţii: pacienţi, membrii familiei acestora, colegi 
şi alţi profesionişti în domeniu. Scopul comunicării medicale implică stabilirea relaţiei terapeutice, 
înţelegerea perspectivei pacientului, explorarea gândurilor şi emoţiilor acestuia şi ghidarea acestuia în 
rezolvarea de probleme. Comunicarea între membrii echipei medicale este esențială pentru o îngrijire 
optimă centrată pe pacient. 
8.2.5.3.Comunicarea eficientă în echipa medicală interdisciplinară influenţează atât funcţionarea echipei, 
cât şi calitatea îngrijirii pacientului. Cooperarea şi comunicarea eficientă între membrii echipei care 
tratează şi îngrijesc pacientul sunt decisive pentru realizarea unui plan de îngrijire corespunzător şi 
pentru obţinerea satisfacţiei pacientului şi familiei, pe de o parte, dar şi a medicului şi celorlalţi membrii 
ai echipei, pe de altă parte. O comunicare eficientă a echipei medicale: 
 Creşte abilităţile de diagnostic şi apreciere a prognosticului, precum şi planificarea corectă a 
tratamentului pacientului (comparativ cu profesionistul medical care acţionează singur)  
 Creşte controlul simptomelor 
 Scade perioada de spitalizare a pacientului  
 Conduce la satisfacţia pacientului şi familiei acestuia 

8.2.5.4.  Factori care fac dificilă comunicarea în echipa medicală: 
 Îngrijirea complexă, evoluţia imprevizibilă a pacienţilor,  
 Profesionişti de diferite specialităţi implicaţi şi care interacţionează cu pacientul în diferite momente 
ale zilei, uneori în locaţii diferite, fără o interacţiune sincronă 
 Profesioniştii care pot avea o viziune diferită asupra nevoilor de îngrijire 
 Ierarhia din domeniul medical (medici versus alte specialități medicale şi nemedicale) duce la 
inhibiţia unor membrii ai echipei în prezentarea propriilor viziuni şi indicaţii de îngrijire;  
 Diferenţa în educaţia profesională, vârsta. 
8.2.5.5. Pentru realizarea unei comunicari eficiente în cadrul echipelor medicale din cadrul Spitalului 
Municipal Adjud , este necesară  respectarea următoarele reguli principale:  
 Procesul de comunicare să se constituie într-o relaţie de tip participativ 
 Să sprijine şi să încurajere iniţiativa personală în limitele competenţei 
 Formularea şi comunicarea cerinţelor să fie efectuată în mod clar şi precis, pentru a nu lăsa loc 
interpretărilor eronate 
 Din partea membrilor echipei cu poziţii superoare (medici, asistenţi medicali şefi, coordonatori) nu 
sunt indicate: 
- Comportament dictatorial 
- Controlul excesiv al modului în care sunt îndeplinite sarcinile 
- Criticile excesive 
- Colaborarea profesională şi comunicarea să fie în interesul pacientului 
- Limbajul utilizat pentru comunicare să fie profesionist, concis, la obiect  
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- Comunicarea se fie făcută pe un ton amabil, profesional 
- Comunicarea cu medicul de specialitate se face în scris (indicaţii medicale, tratamente etc.) 
  Dacă există divergenţe de opinie, acestea nu se discută de faţă cu pacientului, oricare ar fi tipul de 

relaţie, cadru medical-restul echipei medicale, trebuie înţeles că autoritatea nu presupune lipsa politeţii, 
iar amabilitate nu înseamnă slăbiciune.  
8.2.5.6.  Pentru o comunicare eficientă este de preferat o comunicare faţă-în-faţă, precum și în cadrul 
întâlnirilor echipei interdisciplinare/ multidisciplinare. În cadrul acestor întâlniri asistenții medicali au 
rol central, cu nivel înalt de interacţiune atât cu medicii cât şi cu alţi participanți la furnizarea serviciului 
medical.  

8.2.5.7. Emiterea verbală sau telefonică a ordinelor şi indicaţiilor medicale, rezultatelor de laborator etc. 
trebuie efectuată cu atenție pentru a nu se pierde din informațiile furnizate. În acest caz procesul de 
comunicare este constituit din  patru faze: 
- ASCULTARE – Receptorul ascultă indicaţia sau rezultatul complet 
- SCRIERE – Receptorul scrie informaţia într-un format propriu, pe care are posibilitatea de a-l 
recunoaște ușor (gen „Registru de indicaţii verbale şi/sau telefonice pentru ingrijiri medicale”); 
- CITIREA – Receptorul citeşte emiţătorului informaţia aşa cum a scris-o; 
-  CONFIRMAREA – Emiţătorul confirmă că ceea ce este scris şi citit de către receptor, este corect. 
8.2.5.8.   Personalul medical transferă informații în etape şi situații diferite pe parcursul furnizării 
asistenţei medicale. Un pacient poate fi potenţial tratat de o serie de medici şi diverşi alţi specialişti. 
Pacienţii se mişcă destul de des între zona de diagnostic, zona de tratament şi zona de îngrijire regulată 
şi se pot întâlni cu mai multe ture de personal pe zi. În acest context, breşele în comunicare pot provoca 
grave întreruperi în continuitatea îngrijirilor, un tratament inadecvat şi leziuni sau dauna potenţială a 
pacientului. Din acest motiv comunicarea între unităţi şi între echipele medicale trebuie să includă toată 
informația esenţială şi aceasta să fie furnizată într-un limbaj care să nu permită o interpretare incorectă. 
Limbajul trebuie să fie clar și normalizat, evitând sau clarificând (dacă este necesar) termeni care pot fi 
ambigui. În acest sens, membrii echipelor medicale din cadrul Spitalului Municipiului Adjud, au 
obligația de a solicita precizări în situații de incertitudini care privesc procesul de comunicare. 
8.2.5.9. Pentru o bună comunicare, la nivelul Spitalului Municipiul Adjud, informația se transmite 
formal prin intermediul documentelor medicale ale pacientului (foaie de observaţie, fişe de evaluare 
iniţială şi de evoluţie, rezultate ale investigaţiilor şi consulturilor interdisciplinare, planuri de îngrijiri, 
rapoarte de predare-primire etc) și utilizând codificări acceptate de domeniu (codificare diagnostice, 
codificare proceduri medicale/investigații, simboluri și definiții standardizate), de exemplu: 
- Diagnosticele se codifică în conformitate cu clasificarea RO.vi.DRG.  
- Procedurile documentate se codifică conform Listei codurilor de identificare ale procedurilor de 

sistem/operaţionale aferente domeniilor de activitate existentă în spital. 
- Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator. 
8.2.5.10. Este necesar ca membrii echipelor medicale din cadrul Spitalului Municipiului Adjud să acorde 
o importanță deosebită procesului de comunicare în momentul transferului informației specifică 
pacientului de la o echipă de ingrijire la următoarea, de la un furnizor de îngrijire medicală la altul și/sau 
de la furnizorii de ingrijiri către pacient și familia acestuia, cu scopul de a asigura continuitatea 
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îngrijirilor și siguranța sănătății pacientului. Informația care se partajează constă, în general, în date 
referitoare la starea actuală a pacientului, schimbări recente ale stării sale, tratamentul în curs și 
posibilele complicații care pot apare. O bună comunicare în situația transferurilor presupune: 
- Transmiterea informației prin utilizarea unei structuri standard concise care să minimizeze confuzia; 
- Acordarea de timp suficient pentru comunicarea informației importante și pentru ca personalul să 

formuleze și să răspundă întrebărilor fără întrerupere, întotdeauna când este posibil (în procesul de 
transfer trebuie incluse secvențe de timp pentru repetare și recitire); 
- Asigurarea informației referitoare la starea pacientului, medicamentelor sale, planurilor de tratament, 

direcțiilor anticipate și oricăror schimbări relevante ale stării sale; 
- Limitarea interschimbului de informații la ceea ce este necesar pentru prestarea unor ingrijiri sigure 

pacientului 
8.2.5.11. O importanţă majoră a modului de comunicare în cadrul echipei medicale trebuie acordată de 
către membrii echipelor medicale din cadrul SMA pe perioada transferului pacientului, în următoarele 
situații: 
- Transferul de la o tură la alta – în acest sens, medicii, asistenții medicali și infirmierele utililizează 
registre de  predare-primire a gărzii/turei  
- Transferul intraclinic, între secţii sau specialităţi, transfer pentru investigaţii paraclinic 
- Transferul în alte unităţi medicale 
- Externarea pacientului 
8.2.5.12. De asemenea, prin grija șefilor de secții medicale, în procesul de comunicare medicală în 
zonele de activitate critice (blocul operator, C.P.U., proceduri anestezice) se dezvoltă permanent liste de 
verificare și alte documente tipizate, cu rol de a facilita transferul cu acuratețe a informațiilor medicale 
între membrii echipelor medicale și de monitorizare a schimbului de informații.  
8.2.5.13. Anual, de regulă în luna aprilie, directorul medical evaluează implementarea modului de 
comunicare interprofesională, întocmind în acest sens o analiză care se constituie ca anexă la un raport 
de analiză ce cuprinde concluziile privind analiza datelor şi propunerile/ recomandările rezultate din 
concluziile privind analiza datelor, acestea fiind prezentate în ședință a Consiliului medical. 
 
 
8.2.6. Accesul şi utilizarea bazei de date privind pacienții, în scop de cercetare, studii, analize, 
documentare  
8.2.6.1. Pentru utilizarea datelor arhivate despre pacienți în vederea unui studiu de cercetare, se va 
solicita aprobare de la Consiliul Etic al spitalului și se va semna  un Protocol de colaborare pentru 
folosirea arhivei medicale a Spitalului Municipal Adjud în scop de cercetare - PS-18/F6 
8.2.6.2. Personalul medico-sanitar din cadrul Spitalului Municipal Adjud sau din afara acestuia care 
doreşte să aibă acces şi să utilizeze baza de date privind pacienții, în scop de cercetare, studii (inclusiv 
de nursing), analize, documentare, va depune la  secretariatul spitalului, o cerere scrisă -Solicitarea 
privind eliberarea documentelor medicale personale ( PS- 18/F15), în care va menţiona documentele 
medicale (constituite în unități arhivistice) la care doreşte să aibă acces, perioada pentru care solicită 
accesul (aceasta nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice) şi motivul solicitării. 
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8.2.6.2. Secretara  prezintă, în maxim 24 ore, propune spre aprobare, Managerului spitalului, cererea de 
studiere a documentelor medicale. 
8.2.6.3. Pentru personalul medico-sanitar din cadrul Spitalului Municipal Adjud care a întocmit cererea 
menţionată la paragr. 8.2.6.1. , aceasta se avizează de către șeful ierarhic al acestuia, Directorul medical 
şi se aprobă de către Managerul Spitalului Municipal Adjud care, în rezoluţie, va desemna în sarcina 
responsabilului arhivei punerea la dispoziţia solicitantului a unităţilor arhivistice solicitate. 
8.2.6.4. Pentru personalul medico-sanitar din afara Spitalului Municipal Adjud care a întocmit cererea 
menţionată la paragr. 8.2.6.1., aceasta se aprobă, după caz, de către Managerul Spitalului Municipal 
Adjud numai după primirea unui aviz favorabil din partea Consiliului medical care va analiza respectiva 
solicitare în proxima ședință care se desfășoară ulterior depunerii cererii în discuție. 
8.2.6.5. În adoptarea unei conduite adecvate în speță, Consiliul medical va avea în vedere următoarele 
criterii: 
 Respectarea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate (se va solicita în acest sens avizul 
structurii de securitate a spitalului, responsabilul arhivă); 
 Respectarea confidenţialităţii datelor pacienţilor ; 
 Scopul studiului să nu contravină normelor de etică profesională ;  
 Numele Spitalului Municipal Adjud să fie menţionat în cursul lucrării finale 
 Spitalul Municipal Adjud să aibă acces la rezultatele studiului prin înmânarea unui exemplar al lucrării 
finale. 
8.2.6.6. În situaţia în care Consiliul medical dă aviz favorabil cererii, va fi completat un protocol de 
studiu, semnat de către solicitant şi Managerul spitalului, respectiv locțiitorul Managerului - Director 
medical. 
8.2.6.7. După obţinerea aprobării, responsabilul cu arhiva va prelua cererea aprobată, va extrage din 
arhivă unitatea arhivistică/unitățile arhivistice în cauză şi va comunica solicitantului locul unde poate fi 
aceasta/acestea studiat/e şi următoarele condiţii pe care trebuie să le respecte: 
 Studiul documentelor ridicate din arhiva medicală se va face în spații adecvate dispuse în structura 
din care face parte personalul propriu al Spitalui Municipal Adjud sau altă locaţie din interiorul 
spitalului, conform aprobării date de Manager și/sau directorul medical; 
 Pentru personalul medico-sanitar din afara Spitalului Municipal Adjud Consiliul medical, va 
desemna o persoană din structura spitalului responsabilă cu arhiva care va supraveghea respectarea de 
către solicitant a condiţiilor cuprinse în protocolul de studiere a documentelor din arhivă; 
 Studiul documentelor poate consta în lecturarea acestora, luarea de notiţe sau copierea scrisă de părţi 
din document; 
 Este interzisă fotocopierea, prin orice procedeu a documentelor ridicate din arhiva medicală; 
  Persoana care ridică documentele din arhiva medicală este responsabilă de integritatea acestora pe 
perioada cât le are în studiu; 
  Este interzisă scoaterea din spital a documentelor originale luate din arhiva medicală. 

8.2.6.8.   Solicitantul va semna de primirea unității arhivistice/unităților arhivistice solicitate în ”Registru 
de consultare a dosarelor” deținut de responsabilul arhivei spitalului; 
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8.2.6.9. În perioada de timp în care se află în posesia documentelor primite din arhiva medicală 
personalul medico-sanitar din cadrul Spitalului Municipal Adjud va înregistra respectivele documente în 
propriul registru de evidență a documentelor; 

8.2.6.10. După studierea documentelor, cu încadrare în perioada aprobată, cercetătorul va restitui 
gestionarului arhivei medicale documentele medicale, la returnarea documentelor atât solicitantul cât și 
responsabilul arhivei, semnând de restituire în Registrul de evidenţă a documentelor; 

8.2.6.11. Atât la ridicarea cât și la depunerea documentelor medicale constituite în unități arhivistice 
din/în arhiva medicală, gestionarul arhivei/responsabilul arhivei împreună cu persoana care 
ridică/depune respectivele documente, vor verifica integritatea unităților arhivistice prin numărare filă cu 
filă. 

8.2.6.12. Anual, la nivelul Spitalului Municipal Adjud, locțiitorul Managerului – Director medical va 
organiza evaluări periodice cu privire la cunoştinţele şi atitudinea personalului medical legate de 
respectarea normelor etice şi legale aplicabile păstrării confidenţialităţii datelor medicale. 
 

  8.2.7. Informarea pacientului privind intervenţia medicală 
8.2.7.1. Pacientul are dreptul, instituit prin legislația incidentă în vigoare, de a fi informat asupra stării 
sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a 
alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării 
recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic si prognostic și de a refuza sau 
să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa. 
8.2.7.2.  Pacientul, poate refuza sau opri o intervenție medicală, prin completarea unui  consimțământ 
informat in functie de particularitatile sectiei/comp./cabinetului utilizate la nivelul spitalului, conform 
prevederilor PO-210-03 - Modalitatea de obținere a consimțământului informat al pacientului/ 
Modalitatea de abordare a pacientilor care refuza investigatii/tratamente.  
 

8.2.8. Modul de comunicare cu prioritate a rezultatelor cu valori critice ale investigațiilor 
8.2.8.1. Reglementarea modului de comunicare cu prioritate a rezultatelor cu valori critice ale 
investigațiilor are ca scop asigurarea diagnosticării de urgență și luarea cu celeritate a unor măsuri 
terapeutice / de îngrijire a pacienților internați de către medicii prescriptori; 
8.2.8.2. Etapele procesului de comunicare cu prioritate a rezultatelor cu valori critice ale investigațiilor 
presupun derularea următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități: 
8.2.8.3. Anual, de regulă în primul trimestru, şeful laboratorului de analize medicale/radiologie si 
imagistica medicala face propuneri Consiliului medical cu privire la rezultatele cu valori critice ale 
investigaţiilor de laborator ce se comunică cu prioritate medicilor curanți.  
a) După adoptare de către Consiliul medical a  „Listei cu valori critice ale investigaţiilor de 
laborator ce se comunică cu prioritate” ( formularul F-PG-18-02) din procedura generala  PG-18-
Raportarea si eliberarea rezultatelor  si a Listei cu valori critice a Laboratorului de radiologie si 
imagistica medicala PO-202-02/F1 din procedura operationala PO-202-02 Justificarea practicii si 
comunicarea cu prioritate a valorilor critice. .Postarea acestor documente se comunică personalului în 
cadrul proximei întruniri a personalului la raportul de gardă cu participare lărgită. 
b) Ulterior acestor etape, personalul Laboratorului de analize medicale are obligația de comunice 
telefonic medicilor curanți, cât mai urgent posibil, rezultatele cu valori critice ale investigaţiilor de 
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laborator care se încadrează în „Lista cu valori critice ale investigaţiilor de laborator ce se comunică cu 
prioritate”. Concomitent cu această activitate, personalul Laboratorului analize medicale va înregistra 
fiecare dintre aceste comunicări/anunțuri telefonice în „Caietul de anunţuri rezultate critice  ale 
analizelor de laborator” . 
c) Fiecare medic curant caruia i s-a comunicat telefonic un rezultat cu valori critice ale 
investigaţiilor de laborator, are obligația de a înscrie și  parafa respectivul rezultat în foaia de observație 
clinică generală a pacientului pentru care s-au efectuat investigațiile de laborator respective. De 
asemenea acestia trebuie să implementeze imediat măsurile necesare în vederea diagnosticării, efectuării 
tratamentului și/sau îngrijirilor necesare pentru pacientul ale caror rezultate au fost comunicate, dupa 
caz. 
8.2.8.4. Rezultatele tuturor investigațiilor din spital care se efectuează în cadrul spitalului vor fi 
comunicate cu prioritate în următoarele cazuri: 

  Valori anormale care pun  viața pacientului în pericol  – se comunică imediat telefonic, în format 
electronic și pe format hârtie în toate secțiile spitalului. 
 

8.2.8.5. Asistentul medical care recepționează rezultatele trebuie să anunțe imediat medicul curant/de 
gardă. 

 
8.2.9. Relația spitalului cu mass media  - RESPONSABILUL CU MASS - MEDIA 
8.2.9.1. În cadrul Spitalului, relaţia cu mass-media este asigurată NUMAI prin intermediul 
Responsabilului mass-media (Directorul medical).   
8.2.9.2. Excepţie la prezenta regulă fac următoarele cazuri: 
- Accesul delegaţiilor cu acordul managerului, când aceştia vor fi însoţiţi de manager, purtător de cuvânt 
sau persoană(e) numite prin decizie de  către Manager. 
- Accesul delegaţiilor Ministerului, numai când aceştia îşi asumă răspunderea pentru Reprezentantul 
mass-media care îi însoţesc. 
8.2.9.3. În vederea asigurării accesului în spital, acreditarea reprezentanților mass-media se face, 
conform “ Regulamentului privind acreditarea jurnaliștilor la Spitalul Muncipal Adjud “ – PS- 18/ 
F15,  pe baza aprobării Managerului, la cererea instituției de presă al cărui angajat este jurnalistul. În 
cererea pentru obținerea unei acreditări, instituția de presă solicitantă din România va prezenta 
următoarele documente: 
 Formularul de acreditare  
 Fișa personală a jurnalistului/ jurnaliștilor propuși pentru a fi acreditați;  
 Copie dupa cartea de identitate a jurnalistului/ jurnaliștilor propuși;  
 Declarație pe propie răspundere a jurnalistului 
 Copie dupa legitimația de presă;  
 Motivația avută în vedere pentru solicitarea accesului în Spitalului Municipal Adjud. Dacă motivul 
pentru care solicită accesul mass-media în cadrul spitalului este acela de intervieva un pacient se vor 
menționa toate detaliile considerate necesare, acestea urmând a fi prezentate pacientului în vederea 
obținerii în prealabil a acordului scris al acestuia. 

8.2.9.4. În baza documentelor prezentate de către jurnalist/instituția de presă solicitant/ă, Spitalul 
Municipal Adjud va elibera, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data depunerii actelor, 
Acreditarea pentru presă – PS-18/ F14.  Refuzul acordării acreditării și/sau retragerea acreditării unui  
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juristul se comunică în scris și nu afectează dreptul organismului de presă de a obține acreditarea pentru 
un alt juristul. 
8.2.9.5. Managerul Spitalului  va numi prin decizie, o persoană Responsabilă în relaţia cu mass-
media - (RMM) și anume Directorul medical.  
8.2.9.6. Responsabilul în relaţia cu mass media îşi va însuşi prevederile prezentei proceduri, va 
pune în aplicare cerinţele acesteia si va răspunde de îndeplinirea tuturor prevederilor procedurii. 
8.2.9.7. Acordarea interviurilor în cadrul Spitalului Municipal Adjud se realizează numai de către 
Manager, RMM, precum și de către alt personal din cadrul spitalului care are aprobarea Managerului în 
acest sens, cu respectarea următoarelor reguli: 
 Declarațiile referitoare la o persoană se vor face respectând drepturile și libertățile fundamentale ale 

omului;  
 Informațiile cu privire la o persoană reținută pentru cercetări, arestată sau aflată în detenție se vor 

pune la dispoziția mass-media numai cu acordul scris al persoanei; 
 Nu va fi dezvaluită în nici un fel identitatea persoanei victimă a unei infracțiuni privitoare la viața 

sexuală cu excepția cazului în care aceasta și-a dat acordul scris; 
 Informațiile puse la dispoziția mass-media în cadrul interviului vor ține cont de dreptul la protejarea 

imaginii publice și a vieții intime, private și familiale ale pacientului în cauză; 
 Informațiile cu privire la persoanele aflate în tratament, date cu caracter personal sau privind starea de 

sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte 
diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispoziția reprezentanților mass-media 
numai cu consimțământul explicit al persoanei sau în cazul unei persoane care nu-și poate da 
consimțământul ori decedată, cu acordul familiei sau reprezentantului legal al acesteia. 
8.2.9.8. Accesul mass-media pe teritoriul Spitalului se realizează astfel:  
8.2.9.8.1. Delegaţii mass-media au obligaţia de a se prezenta la poarta instituţiei pentru identificare. 
Portarul SMA va solicita cartea de identitate a reprezentanţilor mass-media, ordinul de serviciu / 
legitimaţia de serviciu. Accesul reprezentanților mass-media în spital se face numai pe baza legitimației 
de acreditare și a documentului de identitate, precum si cu acordul Managerului spitalului. 
8.2.9.8.2. Portarul va nota în ” Registru de evidență a accesului persoanelor la obiectivul spitalul 
Municipal Adjud – PO-110-05/F2 , informaţiile prevăzute în rubricile acestuia și va pune la dispoziția 
acestora pe bază de semnătură “ Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media pe teritoriul 
Spitalului Municipal Adjud ” – PS – 18/ F12. 
8.2.9.8.3. Portarul va  anunţa RMM de prezenţa reprezentanţilor mass-media a pe teritoriul Spitalului. 
După ce au fost acreditați, conform subpct. 8.2.9.3. Acesta va însoți reprezentanții mass-media în cazul 
în care aceștia doresc intervievarea unui pacient/ aparținător/ reprezentant legal, dar va permite acest 
lucru numai după ce pacientul / aparținătorul / reprezentantul legal își va da în prealabil acordul în scris 
pentru intervievarea sa și, asistă pacientul aparținătorul/ reprezentantul legal pe tot timpul interviului și 
anume PS-18/ F13 - Acordul scris al pacientului / aparținătorului / reprezentantului legal pentru a 
acorda interviu/ a fi filmat/ a fi fotografiat. 
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8.2.9.8.4. După obținerea acordului de mai sus, RMM va transmite jurnalistului acreditat acceptul 
pacientului de a acorda interviul solicitat în cadrul spitalului, cu mentionarea datei și intervalului orar în 
care pacientul a acceptat acest lucru. 
8.2.9.8.5.  RMM  va avea grijă ca deplasarea reprezentanţilor mass-media în incinta Spitalului să se 
facă numai cu ecuson şi halat corespunzător. 
8.2.9.8.6. RMM va interzice cu desăvârşire accesul reprezentanţilor mass-media în  
compartimentele de A.T.I.  
8.2.9.8.7. Nerespectarea de către RMM a confidenţialităţii datelor despre un pacient şi a 
confidenţialităţii actului medical, precum şi prevederilor acestei proceduri atrage după sine sancţionarea 
disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale. 
8.2.9.8.8. RMM nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu camera ascunsă sau a unor 
interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanții mass-media, împotriva 
voinței pacientului/pacienților intervievat/i. 
8.2.9.8.9. Reprezentanţii mass-media vor avea  acces nelimitat în următoarele situaţii: 
 Când însoţesc o delegaţie oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora 
 Însoţiţi de Manager şi/sau ceilalţi Directori din Comitetul Director al Spitalului. 
 8.2.9.8.10.  Acordarea interviurilor în cadrul Spitalului Municipal Adjud se va face numai de către 
RMM  cu respectarea următoarelor reguli: 
 Privind drepturile copilului 
 -  Nu vor fi divulgate informaţii cu privire la copii sub 16 ani aflaţi sub tratament decât cu acordul 
în scris al aparţinătorilor (rude de gr. I). 
- Informaţiile puse la dispoziţia mass-media în cadrul interviului vor ţine cont de dreptul la protejarea 
imaginii publice şi a vieţii intime, private şi familiale ale copilului în cauză; 
- Nu vor fi făcute publice informaţii cu privire la indicii care ar putea duce la identificarea 
copilului în vârstă de până la 14 ani în situaţia în care acesta a fost victima unei abuz sexual, abuz 
fizic sau psihic, sau a fost acuzat de comiterea unor infracţiuni sau martor la săvârşirea acestora.  
Informaţii cu privire la identitatea copilului sau starea lui de sănătate vor fi făcute publice numai 
cu acordul scris al părinţilor, al persoanei în grija căreia se află copilul sau a unui reprezentant 
legal. 
 - Nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naţionalitatea, rasa sau religia copilului 
precum şi un eventual handicap al acestuia. 
 Privind demnitatea umană şi drepturile pacienţilor 
  Declaraţiile referitoare la o persoana se vor face respectând drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului . 
 Informaţiile cu privire la o persoană reţinută pentru cercetări, arestate sau aflate în detenţie se vor pune 
la dispoziţia mass-media numai cu acordul scris al persoanei. 
 Nu va fi dezvăluită în nici un fel identitatea unei persoane victimă a unei infracţiuni privitoare la viaţa 
sexuală cu excepţia cazului în care persoana a dat Acord scris 
 Nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naţionalitatea, rasa sau religia unei persoane 
precum şi un eventual handicap al acestuia 
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 Informaţii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de 
sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte 
diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii  se vor pune la dispoziţia reprezentanţilor mass-media 
numai cu acordul persoanei, sau în cazul unui persoane fără discernământ ori decedată, cu acordul 
familiei sau aparţinătorilor. 
8.2.9.8.11. Tipurile de reclamaţii care pot apărea sunt următoarele :  
 Reclamaţii privind divulgarea unor informaţii referitoare la un pacient (adult sau copil) fără acordul 
în scris al acestuia. 
 În cazul divulgării de către purtătorul de cuvânt al spitalului a unor informaţii cu privire la clauzele 
menţionate în procedură fără acordul în scris al persoanei atrage după sine sancţionarea disciplinară.  
 În cazul solicitării unor daune morale sau materiale de către un pacient în privinţa căruia sau divulgat 
informaţii de oricare natură fără acordul scris al acestuia vor fi suportate de către Purtătorul de cuvânt. 
 Reclamaţii cu privire la divulgarea unor informaţii sau imagini în legătură cu un pacient fără acordul 
scris al acestuia, obţinute de Reprezentanţi mass-media cu echipamente audio -video ascunse 
 În cazul unor astfel de sesizări pe baza imaginilor/înregistrărilor audio puse la dispoziţie de pacientul 
reclamant şi cu ajutorul acestuia se va identifica ziua şi ora la care înregistrarea a fost făcute. Din 
”Registru de evidență a accesului persoanelor la obiectivul Spitalul Municipal Adjud – PO-110-
05/F3”, aflat la portar (agent de paza) pe baza datei şi orei la care s-a constatat că a fost efectuată 
înregistrarea, se vor identifica Reprezentanţii mass-media care se fac răspunzători de situaţia creată.  
8.2.9.8.12. În cazul în care sunt reclamații măsurile luate sunt: 
 Se va aduce la cunoştinţă în scris Angajatorului reprezentanţilor mass-media ce se fac vinovaţi, fapta 

respectivă şi se va solicita în scris măsurile care au fost luate împotriva Reprezentanţilor mass-media 
reclamaţi;  
 Se va interzice pe viitor accesul Reprezentanţilor mass-media vinovaţi de situaţia creată pe teritoriul 

Spitalului. 
 Se vor aduce la cunoştinţa pacientului reclamant măsurile luate cu menţiunea că Spitalul este 

absolvit de orice vină pentru înregistrări audio/video efectuate cu camera ascunsă. 
8.2.9.10. Comunicarea cu reprezentanții mass-media în situații speciale  
 Comunicarea cu presa se poate baza pe mai multe tehnici și strategii de comunicare 
 Acordarea de interviuri şi/sau declaraţii de presă, precum şi participarea personalului la emisiuni de 
radio sau de televiziune se aprobă de către Managerul Spitalului/înlocuitorul legal, fără a se solicita alte 
aprobări de la eşaloanele superioare. 
 În cazuri speciale la întrebările mass-media poate raspunde in prezența responsabilului cu mass –

media si experti, specialisti in functie de complexitatea cazului  
   Răspunsurile trebuie să fie scurte și precise. 
 Nu mai mult de două minute. 
 Pe cât posibil ar trebui repetate răspunsurile la întrebările anticipate. 
 Participanții trebuie să se comporte ca și când microfoanele sunt deschise tot timpul, la fel și 

camerele de luat vederi.In functie de complexitatea cazuklui se va intocmi un comunicat de presa care 
va fi eliberat in 24-72 de ore. 
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 Desemnarea expertilor, specialistilor se va face pentru  fiecare incident de catre managerul 
spitalului . 
 Se va aloca un spațiu corespunzător (de preferință în interiorul unei clădiri). 
 Repsonsabilul mass-media trebuie să atingă mai multe scopuri și trebuie să fie capabil să 

răspundă la multe tipuri de întrebări. Cele mai dese ar fi: care este urgența și cât de severă este (cine, ce, 
unde, când, de ce, cum ?), Care este riscul pentru sănătate și siguranță pentru persoane și comunități ? 
 Se va aloca un spațiu corespunzător (de preferință  in sala de sedinte) 
 Purtătorul de cuvânt va comunica cu reprezentanții mass media astfel: 
- Va transmite periodic comunicate de presă după ce au fost aprobate de către manager. Aceste 

comunicate vor avea un format standard și vor fiarhivate. 
- Va anunța din timp Conferințele de presă care vor fi susținute de Repsonsabilul mass-media  
- Toate informațiile transmise vor fi transmise reprezentanților mass media doar după validarea de 

către manager  
 
8.2.10. Limita de competenţă a personalului în domeniul comunicării cu pacienţii 
8.2.10.1.  Stabilirea limitei de competenţă a personalului în domeniul comunicării cu pacienţii 
presupune derularea următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități: 
a) Potrivit legislaţiei în vigoare, pacientul are următoarele drepturi în ceea ce priveşte informaţia 
medicală: 
● Dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le 
utiliza; 
● Dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de 
sănătate; 
● Dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata 
spitalizării; 
● Dreptul 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; 
● Dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către 
medic i-ar cauza suferinţă; 
● Dreptul de a cere în mod expres sî nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată 
în locul său; 
● Dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală; 
● Dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, 
îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă 
performanţă, o singură dată. 

b) Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea 
terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc 
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la cunoştinţa în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de 
comunicare.  
c) În relaţia cu pacienţii, personalul Spitalului Municipal Adjud,  are obligaţia de a respecta 
următoarele norme de etică şi comunicare: 

o Pacientul va fi considerat ca fiind persoana cea mai importantă ! În acest sens: 
 pacienții vor fi salutați politicos; 

adresarea se va face cu numele de familie; 
când se vor face referiri la un pacient, personalul medical nu va folosi denumiri de boală sau organ 
bolnav; 
personalul medical va respecta valorile culturale și tradițiile fiecărui pacient; 
o Siguranța pacientului, sănătatea și bunăstarea sa vor fi protejate ! În acest sens: 
 comunicarea este esențială în desfășurarea procesului de îngrijire; 
 întreaga atenție trebuie concentrată asupra pacientului; 
 tonul vocii să fie ferm, plin de încredere, să arate respect față de pacient și adecvat cu gesturile și 
punctele de vedere exprimate; 
 ajutarea pacientului la participarea la diferite forme de relaxare și recreere; 
 nu trebuie să se pronunțe și nu se va aduce la cunoștință pacientului evoluția tratamentului sau 
prognosticul negativ al bolii; 
o Intimitatea fiecărui pacient și confidențialitatea informațiilor personale trebuie protejate! 

În acest sens: 
 în spațiile publice sunt interzise discuții despre pacienți; 
 doar persoanele autorizate de spital și care sunt implicate în îngrijirea pacientului pot avea acces la 
dosarul medical; 
 informațiile privitoare la pacienți pot fi utilizate numai de către persoanele desemnate; 
 la cererea pacientului, accesul vizitatorilor va fi limitat; 
o Comportamentul întregului personal angajat în procesul de îngrijire va fi orientat spre 
satisfacerea nevoilor pacienților! În acest sens: 
 personalul de îngrijire trebuie să-și decline cu claritate identitatea și funcția; 
 personalul de îngrijire va raporta persoanelor abilitate orice abatere de la etica medicală, precum și 
omisiunile și erorile apărute în îngrijirea pacienților; 
 personalul nu are voie să discute cu pacienții probleme personale; 
 personalul nu are voie să angajeze discuții contradictorii cu pacienții; 
 personalul va evita intimități nepotrivite cu pacienții; 
o Comunicarea să se realizeze într-un limbaj adecvat, adaptat nivelului de înțelegere al pacientului 
și stării în care acesta se află! În acest sens-  comunicarea veștilor rele o va face medicul curant sau, în 
lipsa sau la indicația acestuia, de către asistentă medicală. 
d) În cadrul Spitalului Municipal Adjud limitele de competenţă  a personalului în domeniul 
comunicării cu pacienţii se stabilesc după cum urmează: 
o Medicii curanţi şi medicii care realizează consulturile interdisciplinare 
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 medicul este obligat să informeze pacientul despre starea sănătăţii acestuia, direct sau prin 
intermediul reprezentanţilor legali; respectivele informaţii competențelor profesionale determinate de: 
 Specialitatea medicală/specialitățile medicale în care fiecare dintre aceștia este/sunt confirmați 
prin ordin al ministrului sănătății; 
 Gradul profesional / gradele profesionale în care fiecare dintre aceștia este/sunt confirmați prin 
ordin al ministrului sănătății; 
 Confirmarea în grade universitare/didactice/de cercetare potrivit legislației incidente în vigoare; 
 Confirmarea în titluri de ”Doctor în medicină”; 
 Absolvirea unor supraspecilizări și obținerea unor atestate de studii complementare/competențe 
profesionale potrivit legislației incidente în vigoare 
 Relaţia medicului cu pacientul va fi una exclusiv profesională si se va clădi pe respectul acestuia 
faţă  de demnitatea umană, pe înţelegere şi compasiune faţă de suferinţă; 
 Medicul va solicita şi va primi consimţământul numai după ce, în prealabil, persoana respectivă, 
sau cea îndreptăţită să işi dea acordul a primit informaţiile adecvate;  
 Obligaţia medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv  faţă de membrii 
familiei care persistă şi după ce persoana a încetat să îi fie pacient sau a decedat;  
 Medicul va elibera persoanelor indreptăţite numai documentele permise de lege şi care atestă 
realitatea medicală; 
 Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, 
răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate 
pacientului,  dacă întreruperea tratamentului sau a îngrijirilor au drept consecință punerea în pericol a 
vieții pacientului. 

o Asistenţii medicali care asigură realizarea procedurilor de îngrijire a pacienţilor: 
      Nu au dreptul să dea informaţii medicale din F.O.C.G., la eventuale întrebări ale pacientului, în acest 
, indruma pe acesta sa cse adreseze medicului curant  
 Păstrează o atitudine de strictă neutralitate şi neamestec în problemele familiale ale pacientului, 
exprimându-şi părerea numai dacă intervenţia este motivată de interesul sănătăţii pacientului, cu 
consimţământul prealabil al acestuia; 
 Nu se pronunță și nu aduce la cunoștință pacientului evoluția tratamentului sau prognosticul 
negativ al bolii; 
 Nu discută cu pacienții probleme personale;  
 Nu are voie să angajeze discuții contradictorii cu pacienții,  va evita intimități nepotrivite cu 
pacienții; 
 Dacă pacientul se află într-o stare fizică sau psihică ce nu-i permit exprimarea lucidă a voinţei, 
aparţinătorii sau apropiaţii celui suferind trebuie preveniţi şi informaţi corect, pentru a hotărî în numele 
acestuia, cu excepţia imposibilităţii (de identificare, de comunicare, de deplasare, etc.), sau a 
urgenţelor. 
 Nu poate face discriminări pe baza rasei, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau 
sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale, faţă de pacienţi. 
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 Obiectul secretului îl constituie tot ceea ce asistentul medical/moaşa, a aflat direct sau indirect, în 
legătura cu viaţa intimă a pacientului, precum şi problemele de diagnostic, pronostic, tratament, 
circumstanţe în legătură cu boala şi alte diverse fapte, inclusiv autopsiei; informaţiile cu caracter 
confidenţial pot fi furnizate de către asistentul medical/moaşa numai în cazul în care pacientul îşi dă 
consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 

o În aplicarea prevederilor O.M.S. 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practică a 
asistenţilor medicali generalişti: 
 Pot da pacientului informaţii în ceea ce priveşte intervenţiile autonome, care pot fi prestate în cadrul 
rolului propriu de asistent medical; 
 În ceea ce priveşte intervenţiile delegate de către medic (efectuate sub prescripţie medicală), pot oferi 
pacientului informaţii cu respectarea limitelor stabilite de către medicul/medicii care a/au delegat 
realizarea respectivelor intervenţii, într-una din următoarele variante: 1.exclusiv la prescripţia medicului; 
2. exclusiv la prescripţia medicului, cu condiţia ca un medic să poată interveni în orice moment; 3. la 
prescripţia şi în prezenţa unui medic; 
 Pentru intervenţiile la care asistentul medical participă alături de medic, asistentul medical poate oferi 
informaţii doar fiind delegat de către medic şi în prezenţa acestuia, cu respectarea limitelor prevăzute de 
actul normativ sus-invocat. 
o Personalul sanitar auxiliar (infirmieră, îngrijitoare): 
   Nu are acces la F.O.C.G.; 
 Nu are dreptul să dea informaţii medicale din F.O.C.G.,  la eventuale întrebări ale pacientului în acest 
sens îndrumă pe acesta să se adreseze  asistentului medical;  
 Obiectul secretului îl constituie tot ceea ce infirmiera, a aflat direct sau indirect, în legătura cu viaţa 
intimă a pacientului, precum şi problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură 
cu boala şi alte diverse fapte, inclusiv autopsiei; 
 Informarea pacientului se face strict în legătură cu manevra ce urmează a fi executată, după caz: 

transport, hrănire, toaletă, schimbarea hainelor şi/sau a lenjeriei, alimentaţie, mobilizare;  
Se pronunţă doar prin a informa pacientul asupra activităţilor specifice din  Planul de îngrijiri conform 
fişei postului fiecăruia; 
 Nu discută cu pacienții probleme personale;  
 Nu are voie să angajeze discuții contradictorii cu pacienții,  va evita intimități nepotrivite cu 
pacienții. 
 Toate celelalte categorii de personal din cadrul Spital Municipal Adjud pot da informaţii 
pacienţilor şi aparţinătorilor acestora doar în domeniile în care îşi exercită atribuţiile înscrise în fişele de 
post, în măsura în care acestea nu constituie informaţii clasificate şi nu există prevederi normative 
interne sau aplicabile la nivel naţional care să limiteze difuzarea acestora. 
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În mod obligatoriu, la nivelul Spitalului Municipal Adjud, comunicarea cu pacienţii/ aparţinătorii 
este obiectiv urmărit la evaluarea anuală a personalului. 
 
 
 
 
8.2.11. Modul de comunicare mimico-gestual cu pacienții cu dizabilități (deficienţe de auz / vorbire) 
internați 
8.2.11.1. Reglementarea modalităţii de comunicare mimico-gestual cu pacienții cu dizabilități 
(deficienţe de auz) internați are ca principale scopuri: 
 Asigurarea de servicii medicale complete pacienţilor prin implicarea acestora în toate etapele de 
diagnostic, tratament şi îngrijire 
 Transformarea procesului de comunicare dintre personalul medical și pacient / familia acestuia, dintr-
un proces formal în sens unic – medic pacient, într-un dialog constructiv și participativ, care să 
responsabilizeze ambele pentru reușita actului medical 
 Educarea pacientului și a familiei sale pentru a putea lua decizii informate referitoare la procesul de 
îngrijiri; 
8.2.13.2. Etapele procesului de comunicare mimico-gestual cu pacienții cu dizabilități (deficienţe de 
auz/vorbire) internați presupun derularea  activităților  și exercitarea  responsabilităților conform PO-
204-07- PSIHO - Procedura privind comunicarea mimico-gestuală cu pacienții cu dizabilități 
(deficienţe de auz) internați.  
 
8.2.12. Situații în care nu se comunică pacientului informații despre starea de sănătate 
8.2.12.1. Reglementarea situatiei în care nu se comunică pacientului informațiile despre starea sa de 
sănătate, are ca principale scopuri:     
 Respectarea în toate situațiile a drepturilor pacientului instituite prin lege;     
 Face dovada preocupării personalului medico-sanitar de a identifica, evaluea și trata riscul infecțios 

al activităților de asistență medicală; 
  Asigură posibilitatea luării de măsuri pentru diminuarea efectelor vulnerabilităţilor identificate, 

referitoare la situația în care nu se comunică pacientului informațiilor despre starea sa de sănătate; 
8.2.12.2. Etapele reglementării situațiilor în care nu se comunică pacienților informații despre starea de 
sănătate  presupun derularea  activităților  și exercitarea  responsabilităților conform  prevederilor PO-
210-03 - Modalitatea de obținere a consimțământului informat al pacientului/ Modalitatea de 
abordare a pacientilor care refuza investigatii/tratamente.  
 
8.2.13. Modalitatea de comunicare cu alte unități sanitare și administrative 
8.2.13.1. Reglementarea procesului de comunicare cu alte unități sanitare şi administrative are ca 
principale scopuri: 
 Punerea la dispoziţia unităților sanitare şi administrative interesate de canale de comunicare variate; 
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 Asigurarea comunicării externe a spitalului care să răspundă atât nevoilor proprii cât și  nevoilor 
partenerilor externi ai acestuia; 
8.2.13.2. Etapele procesului de comunicare cu alte unități sanitare şi administrative presupun 
derularea următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități: 
 Comitetul director definește în cadrul unei ședințe a acestuia situațiile care impun comunicarea cu alte 
unități sanitare și administrative sau organizații de profil din domeniul de interes al spitalului, stabilind în 
acest sens o ”Listă de situații care impun efectuarea unei comunicări externe de către spital” – PS-
18/F7.   
 Modificarea și completarea ”Listei de situații care impun efectuarea unei comunicări externe de către 
spital” revine în exclusivitate Comitetului director. 
 Identificarea instituțiilor cu care se agrează a fi încheiate parteneriate / protocoale / acorduri de 
colaborare pentru fiecare dintre situațiile menționate în  ”Lista de situații care impun efectuarea unei 
comunicări externe de către spital” și încheierea efectivă cu acestea a respectivelor parteneriate / 
protocoale / acorduri de colaborare este de competența managerului/directorului medical, consiliați de 
juristul Spitalulului Municipal Adjud.  La încheierea respectivelor parteneriate / protocoale / acorduri de 
colaborare juristul va urmări pe cât posibil ca acestea să fie încheiate pe perioade nelimitate 
(multianual), prin aplicarea prevederilor incidente în vigoare, după caz. 
 
8.2.14. Modalitatea de comunicare cu asociații ale pacienților 
8.2.14.1. Necesitatea colaborării şi parteneriatelor pentru rezolvarea problemelor complexe cu 

care se confruntă astăzi comunităţile şi beneficiarii organizaţiilor neguvernamentale, trecând peste 
zidurile organizaţionale şi graniţele specializării fiecăruia. S-a dovedit că lucrând separat şi 
dezvoltând diverse activităţi în izolare una faţă de cealalată, organizaţiile nu au făcut decât să intre 
în concurenţă una cu cealaltă sau să aibă activităţi în paralel, fără prea mare impact, risipindu-şi 
eforturile şi resursele  
8.2.14.2. În contextul în care conducerea Spitalului Municipal Adjud conștientizează că asociațiile 
reprezintă vocea pacienților și militează pentru schimbarea aspectelor care afectează viețile lor și pe ale 
celor din jurul acestora, reglementarea procesului de comunicare cu asociații ale pacienților are ca 
principale scopuri: 
 De a sprijini dreptul pacienților la instrumente pentru îngrijirea sănătății și de a crește gradul de 
conștientizare cu privire la problemele care au un impact semnificativ asupra calității vieții comunităților 
locale; 
 De a oferi pacienților sprijin și oportunități de informare despre cum pot trăi cu afecțiunea pe care o 
au; 
 Asociaţiile de pacienţi este necesar să constituie o „verigă de legătură” între personalul medical al 
Spitalului Municipal Adjud şi pacienţi, care să funcţioneze în ambele sensuri: nu doar ca prin 
intermediul asociaţiilor să aflăm problemele cu care se confruntă pacienţii în tratarea afecţiunilor de care 
suferă, ci tot prin intermediul lor să transmitem pacienţilor noutăţile din sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate - 
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 De a susține campaniile de informare și educare, concepute pentru a atrage suportul publicului 
general, al profesioniștilor din domeniul medical și al autoriăților de reglementare. 

8.2.14.3. Comunicarea cu asociații ale pacienților se mai realizează și în cadrul organizării procedurii de 
alegere și desemnare a reprezentanților asociațiilor de pacienți în cadrul Consiliului etic. 
8.2.14.4. Îmbunătățirea continuă a calității actului medical sau de îngrijire medicală precum și menținerea 
la cel mai ridicat nivel a percepției aparținătorului / pacientului privind modul cum acestea răspund 
așteptărilor acestora sunt deziderate ale unui act medical responsabil asumat în acord cu rolul asumat. 
8.2.14.5. În cadrul colaborării, principalii parteneri sunt furnizori de servicii medicale/sociale 
publice/privațe care desfășoară activități în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, 
asistenței sociale sau în domenii complementare, precum și societatea civilă, prin intermediul 
organizațiilor non-guvernamentale și ONG-uri.  
8.2.14.6. Întreprinderea de măsuri și acțiuni comune care se realizează pentru a răspunde nevoilor sociale 
ale persoanei / familiei / copiilor abuzați sau neglijați de către părinții / violență familială / abandonul 
copiilor de vârstă mica 0-2 ani / persoanelor cu tentativă de suicid / persoanelor în stare de ebrietate / 
persoanelor victime ale violului / persoanelor aflate sub influența substanțelor psihotrope (droguri) / 
persoanelor în vârstă cu sau fără însoțitori cu semne  de neglijență, abuz, aflate în situații de dificultate 
socială, în scopul limitării sau prevenirii acestor situații care pot duce la marginalizare socială.  
8.2.14.7.   Dată fiind problematica atât de varstă corelată cu cea a persoanelor ajunse în caz nefericit de  
dizabilitate (handicap), având în vedere faptul că în pofida tendinței generale de scădere a sărăciei la 
nivel national, există încă în România anumite județe care au fost neglijate de anumiți factori de decizie 
atât la nivel național dar și locali, în lumina tendinței contemporane de presiune mediatică desfășurată 
asupra spitalelor, există categorii sociale care se confruntă cu cel mai ridicat risc de sărăcie, iar numărul 
prezentărilor în compartimentul primiri urgențe al Spitalului Municipal Adjud a persoanelor aflate într-o 
situație de nevoie socială datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau social este relativ 
crescut. 
8.2.14.8. Numărul organizaţiilor care formează parteneriate este în continuă creştere. Colaborarea, 
cooperarea şi lucrul în echipă, care toate stau la baza parteneriatelor, sunt teme importante, cercetate de 
cei care se ocupă astăzi de managementul organizaţiilor şi sunt considerate strategii de succes atât pentru 
organizaţiile neguvernamentale, cât şi pentru cele publice sau private. Finanţatorii sunt conştienţi de acest 
lucru şi pun din ce în ce mai des, ca o precondiţie a accesării fondurilor, formarea de parteneriate.  
8.2.14.9. Deci colaborarea şi parteneriatele de toate tipurile, cele intra-sectoriale între organizaţiile 
neguvernamentale sau cele extra-sectoriale cu organizaţii publice sau private, sunt benefice pentru 
sănătatea şi vitalitatea unei comunităţi. (Cadru instituțional pentru relația cu diferite organizații ale 
pacienților – PS-18/ F21) 
8.2.14.10. Acum ştim că pentru a fi performante instituţiile trebuie să fie concentrate pe un domeniu 
îngust de specializare, dar suntem conştienţi că în acest fel nimeni nu se mai preocupă de interesul 
general al comunităţii şi nimeni, separat, nu este în stare să rezolve problemele complexe ce trec dincolo 
de specializarea îngustă a fiecăruia. 
8.2.14.11. Tendinţa organizaţiilor de a fi autonome şi de a se specializa este motivată de creşterea 
performanţelor acestora, căci concentrarea asupra îndeplinirii unei singure sarcini clare pentru care şi-au 
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dezvoltat expertiza s-a dovedit a fi foarte eficientă. Chiar progresele făcute în diverse domenii ale 
cunoaşterii se datorează specializării din ce în ce mai înguste şi mai eficiente. În medicină s-au făcut 
progrese uriaşe datorită concentrării pe o anumită boală sau o anumită parte a corpului omenesc, care însă 
în acelaşi timp, a condus la ignorarea întregului 
8.2.14.12. Lista instituțiilor / organizațiilor / furnizorilor de servicii sociale/medicale pentru care există 
încheiate protocoale/acorduri/parteneriate/convenții ( Acorduri/Protocoale/Parteneriate de colaborare 
în domeniul medical – PS- 18/ F22)  sau care urmează a fi încheiate:  
a) Spitalul județean de urgență ,, Sf Pantelimonˮ Focșani 
b) Casa de Asigurări de Sănătate Județeană Vrancea 
c) Direcția de Sănătate Publică Județeană Vrancea 
d) Primăria Municipiului Adjud 
e) Serviciul de Stare Civilă al municipiului Adjud 
f) Direcția de Muncă și Protecție Socială a Județului Vrancea 
g) Direcția de Asistență Socială Focșani Județul Vrancea 
h) Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Vrancea 
i) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea 
j) Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea 
k) Poliția Municipiului Adjud 
l) Serviciul Județean de Medicină Legală Vrancea 
m) SC Expert Medical SRL 
n) Asociații ale Handicapaților Fizici din Județul Vrancea 
o) Bionurse Cuore SRL . Focșani 
p) Spitalul Județean de Urgență Bacău 
8..2.14.13. Lista instituțiilor furnizoare de servicii medicale regionale/județene: 
a) Spitalul Județean de Urgență Bacău 
b) Spitalul Clinic Județean de Urgență SF Spiridon Iași 
c) Spitalul Clinic de Urgență pentru copii ˮSfânta Mariaˮ Iași 
d) Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca) 
e) Spitalul Clinic de Urgență ˮBagdasar-Arseniˮ București 
f) Spitalul Clinic de Urgență pentru copii ˮMaria Sklodowska Curieˮ București 
g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș 
h) Serviciul Județean de Medicină Legală Vrancea 
 
8.2.14.14. Etapele procesului de comunicare cu asociații ale pacienților presupune derularea 

următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități: 
 Postarea pe site-ul spitalului de către personalul structurii de informatică a informațiilor cuprinse în  
”Catalogul asociațiilor de pacienți” – PS-18/F5 care se regăsește pe site-ul Ministerului Sănătății 
(http://www.infrastructura-sanatate.ms.ro/asociatii-pacienti)și care cuprinde o bază de date în care sunt 
prezente organizațiile de pacienți care au dorit să se înscrie pentru a fi găsite mai ușor de către cei 
interesați. Catalogul se dorește a fi un instrument de utilizat atât de către pacienții care doresc să caute 
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informații despre asociațiile de pacienți pe anumite patologii și din anumite zone, cât și de către alte 
instituții, furnizori de servicii medico-sociale, companii private, medici, etc. care au nevoie de informații 
despre organizațiile de pacienți. 
 Inițierea de către manager/directorul medical și juristul Spitalului Municipal Adjud de colaborări cu 
asociații ale pacienților se face  la cererea scrisă a unor pacienți ai spitalului care sunt diagnosticați în 
diferite boli comune domeniului de activitate a respectivelor asociații, în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la primirea în acest sens a avizului Consiliului medical, în condițiile în care respectivele 
asociații sunt înscrise în ”Catalogul asociațiilor de pacienți” care se regăsește pe site-ul Ministerului 
Sănătății. 
 În situația unui răspuns favorabil din partea respectivelor asociații, contractul / protocolul de 
colaborare încheiat cu acestea va avea ca  obiect de activitate schimbul de informații necesare îngrijirii 
sănătății pentru pacienții care se adresează Spitalului Municipal Adjud. 
 Din oficiu, în situația în care în cadrul spitalului datele statistice relevă la un moment dat o 
adresabilitate sporită din partea unor pacienți diagnosticați  în diferite boli comune domeniului de 
activitate a unor asociații de pacienți înscrise în ”Catalogul asociațiilor de pacienți” care se regăsește pe 
site-ul Ministerului Sănătății, cu avizul Consiliului medical se va proceda la încheierea unor contracte/ 
protocoale de colaborare cu respectivele asociații, fără a fi necesar să existe anterior solicitări ale 
pacienților în acest sens. 
8.2.14.15. În cadrul organizării procedurii de alegere și desemnare a reprezentanților asociațiilor de 
pacienți în cadrul Consiliului etic, managerul Spitalului Municipal Adjud este responsabil de invitarea 
asociațiilor de pacienti înscrise în registru în județul respectiv, prin invitații transmise prin fax sau 
scrisoare cu confirmare de primire și prin publicare pe site-ul spitalului. În vederea prezentării 
candidaturilor acestora, asociațiile de pacienți pot nominaliza un singur reprezentant, care trebuie să aibă 
domiciliul stabil în județul Vrancea. Desemnarea reprezentanților asociațiilor de pacienți în Consiliul 
etic al Spitalului Municipal Adjud se realizează de către acestea conform prevederilor normative 
incidente în vigoare. În absența unei candidaturi din partea asociațiilor de pacienți, Consiliul etic se 
consideră legal constituit. 
 
8.2.15. Comunicarea cu medicul de familie în vederea asigurării continuității îngrijirilor                 
8.2.15.1. Procesul de comunicare cu medicul de familie în vederea asigurării continuității îngrijirilor are 
ca scop stabilirea regulilor prin care se asigură îndeplinirea procedurilor necesare externării și asigurării 
continuității îngrijirilor pacienților; 
8.2.15.2. Etapele procesului de  comunicare cu medicul de familie în vederea asigurării continuității 
îngrijirilor presupun derularea următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități: 
 În cadrul Spitalului, comunicarea între medicul de familie și medicul specialist intervine în cazul în 
care afecțiunea pacientului are la bază funcțiile diferite ale celor două categorii de profesioniști. 
Exercitându-și rolul de filtru, în scopul asigurării asistenței medicale curente, medicul de familie 
abordează afecțiunile frecvente, cu criterii clare de diagnostic și tratament, prin urmare, el trebuie să 
pună diagnosticul (adică să identifice afecțiunea ca entitate, pe de o parte, și să stabilească apartenența sa 
la asistența medicală curentă, pe de altă parte) și, să inițieze și să monitorizeze tratamentul; pentru 
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această situație, nu este necesară comunicarea cu medicul specialist (ci doar comunicarea cu laboratorul 
de analize medicale). Solicitarea serviciilor medicului specialist apare în cazul în care pacientul se 
prezintă la medicul de familie cu o afecțiune care nu îndeplinește (unul sau mai multe dintre) criteriile 
enumerate anterior .      
  În cazul în care sunt necesare serviciile unui medic specialist, medicul de familie inițiază 
comunicarea cu acesta în scopul stabilirii diagnosticului și tratamentului. Ca urmare, medicul de familie 
va completa un bilet de trimitere ce va cuprinde în mod esențial diagnosticul prezumtiv,ultima rețetă 
compensată eliberată și/sau alte investigații efectuate .        
 La externare, pacienții primesc de la medicul specialist (curant): 
-    Scrisoare medicală, bilet de ieșire din spital, care conține toate informațiile din scrisoarea medicală; 
- La externare, pacienții primesc în mod obligatoriu prescripții medicale, în funcție de tratamentul 
indicat, și – după caz - certificat de concediu medical pe perioada internării și în continuare; 
- Decontul pe pacient, document care conține informații privind cheltuielile ocazionate de asistența 
medicală acordată pacientului; 
- Recomadari privind ingrijiri paleative sau de recuperare(dupa caz); 
- De la asistentii care au asigurat ingrijirea pacientului primesc Fișa cu situația îngrijirilor la externare. 
8.2.15.3. Scrisoarea medicală, care reprezintă răspunsul medicului specialist în urma consultului, 
trebuie să lămurească întocmai elementele necunoscute medicului de familie și care au determinat 
inițierea consultului, după structura menționată anterior, respectiv formularea diagnosticului și 
elementele de susținere a acestuia, indicatiile pentru tratamentul imediat și pe termen lung. Toate aceste 
elemente fac obiectul documentului medical adresat medicului de familie, sub forma scrisorii medicale. 
Evident, pacientul primește recomandările pentru tratamentul inițial sub forma rețetei (simple, 
compensate sau gratuite, după cum medicamentele prescrise sunt sau nu decontate de sistemul de 
asigurări de sănătate). Pentru conformitate, scrisoarea medicală trebuie să cuprindă, de asemenea:   
 Datele de identificare a pacientului (nume, prenume, vârstă, sex, adresa, cod numeric personal); 
 Date privind cadrul consultației (unitatea medicală, ziua, numărul de registru); 
 Date privind identitatea medicului consultant (nume, prenume, specialitatea, gradul profesional, codul 
de parafa). 

  8.2.15.4. Prescripțiile medicale: 
 Pentru pacienții cu boli cronice stabilizate, pentru care a fost realizată deja o schemă terapeutică, 
medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile (perioada este 
stabilită de comun acord de medicul prescriptor și asiguratul beneficiar al prescripției, aceasta fiind 
menționată sub rubrica aferentă CNP-ului/codului unic de asigurare; acești asigurați nu mai pot 
beneficia de o altă rețetă medicală pentru boala cronică, eliberată în aceeași perioadă); 
 Prescripția medicală eliberată de medicii din spitale la externarea bolnavului - în urma unui episod de 
spitalizare continuă/spitalizare de zi, cuprinde medicația pentru maximum 30-31 de zile. 
 

8.3. Documente utilizate în procedură 
8.3.1. Lista şi provenienţa documentelor  
 Cererile-tip pentrusolicitareainformaţiilor de interes public - ( PS-18/F1) ; 
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 Registrul cererilor şi răspunsurilor privind  accesul la informaţiile de interes public – (PS-18/F2);  
 Formular de sesizare – ( PS-18/ F3) ; 
 Tabel nominal cu vorbitorii de limbi străine – ( PS-148/ F4) ;  
 Catalogul asociațiilor de pacienți – ( PS-18/F5) ; 
 Protocol de colaborare pentru folosirea arhivei medicale a Spitalului Municipal Adjud în scop de 
cercetare – (PS-18/F6 ); 
 Lista de situații care impun efectuarea unei comunicări externe de către spital – ( PS- 18/F7) ;  
 Reclamaţie administrativă în cazul lipsei de răspuns conform Legea 544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public- (PS-18/ F8) ;  
 Situațiile medicale (cu risc) care necesită comunicare specifică între profesioniști) – ( PS-18/F11) ; 
 Regulile privind accesul reprezentanților mass-media pe teritoriul Spitalului Municipal Adjud  – 
(PS – 18/F12) ; 
  Acordul scris al pacientului / aparținătorului / reprezentantului legal pentru a acorda interviu/ a 
fi filmat/ a fi fotografiat -  (PS-18/ F13) ; 
 Acreditare presa – ( PS – 18/ F14) ; 
 Solicitarea privind eliberarea documentelor medicale personale - ( PS- 18/F15) ; 
 Solicitarea privind eliberarea documentelor medicale personale (împuterniciți) - (PS- 18/F16) ; 
 Declarație primire documente medicale – (PS- 18/F17) ; 
 Lista informațiilor de interes  public comunicate  din  oficiu,  potrivit   art.  5 din  Legea nr. 
544/2001 privind liberul acces la inforrnațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 
-  (PS-18/F18 ) 
 Lista informațiilor de interes  public comunicate  la cerere,  potrivit   art.  6 din  Legea nr. 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes  public, cu modificările și completările 
ulterioare  - (PS-18/F19) ; 
 Lista informațiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidențialității – 
(PS- 18/ F20 ) 
 Cadru instituțional pentru relația cu diferite organizații ale pacienților – (PS-18/ F21) ;  
 Acorduri/protocoale/parteneriate de colaborare în domeniul medical – ( PS-18/ F22) 
 Evidenta unitatilor sanitare si administrative cu care colaboreaza Spitalul Municipal Adjud – ( 
PS-18/F 23) 
 

8.4. Circuitul documentelor din procedura de sistem  - se realizeză conform graficului de circulatie a 
documentelor ; 
 
8.5. Resurse necesare  
8.5.1. Resurse materiale:  
 Materiale informatice 
 Acces la baza de date 
 Calculatoare, imprimanta, internet 
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 Papetărie 
8.5.2. Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile de serviciu, prevăzute în fişa postului, RI, ROF. 
Fişa postului cu atribuţii stabilite bine definite pe tipuri de activităţi. 
8.5.3. Resurse financiare: sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, conform contractului de 
muncă semnat de către angajat şi legislaţiei în vigoare.  

 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

9.1. Managerul are următoarele responsabilități : 
 Aprobă procedura și prevede fondurile necesare pentru funcționarea în bune condiții a structurilor 
spitalului; 
 Analizează și dispune circulația informațiilor documentate  
 Desemnează persoana responsabilă cu mass –media  
 Inițiază demersurile și conduce negocierile pentru încheierea protocoalelor, semnează în calitate de 
reprezentant legal al instituției.  
 Analizează posibilitatea extinderii relațiilor cu noi instituții, ONG-uri în domeniul social comunitar. 
9.2. Biroul de management al calităţii serviciilor de sănătate are urmatoarele responsabilități:  
 Răspunde pentru implementarea politicii şi a obiectivelor SMC ; 

  9.3. Medic șef/ Asistent șef are următoarele responsabilități :  
 Verifică modul de completare a documentelor medicale si contrasemneaza. 

  9.4. Medicii curanți  au următoarele responsabilități :  
 Verifică modul de implementare a procedurii; 
 Consemnează, în F.O.C.G./F.S.Z., datele medicale, evoluția, dg, investigațiile paraclinice,  
consulturile interdisciplinare, data și ora consultului, constatările sale, recomandările de investigație 
și/sau terapeutice și necesitatea unei eventuale reevaluări ulterioare, epicriza, semnând și parafând. 
 9.5. Asistentul medical are următoarele responsabilități :  
 Completează planul de îngrijiri  
 9.6. Infirmiera are următoarele responsabilități :  
 Completează după caz date din planul de mobilizare a pacientului. 
9.7. Registratorul medical – introduce datele medicale din sistemul informatic potrivit prevederilor 
procedurii operaționale care reglementează modalitatea de acces acces, prelucrare şi protecţie a datelor 
medicale şi personale ale pacientului, întocmită la nivelul SMA către structura informatică. 
 
10. Motivarea elaborarii procedurii 
 Reglementarea elimină / tratează următoarele riscuri existente în Registrul de riscuri: 

  PS-18-R1- Erori apărute în procesul de îngrijire, cauzate de comunicarea defectuoasă în cadrul 
echipei medicale; 
 PS-18-R2 – Nemulțumiri ale pacienților cauzate de comunicarea defectuoasă în cadrul echipei 
medicale;  
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 PS-18-R3 - Comunicarea către pacient a unor informaţii inexacte privind starea sa de sănătate de 
către persoane care nu au competenţe de a-şi expune punctul de vedere în această chestiune; 
 PS-18-R4- Utilizarea de către personalul medico-sanitar a unui limbaj/vocabular inadecvat cu 
pacienţii; 
 PS-18-R5- Depunerea de reclamaţii cu privire la aspecte de comunicare cu pacienţii. 
 PS-18-R6- Limitarea numărului și calității informațiilor necesare îngrijirii sănătății pentru pacienții 
care se adresează spitalului 
 PS-18-R7- Agravarea stării de sănătate a pacientului, care poate conduce la reinternarea sa inclusiv 
decesul acestuia, în contextul neasigurării continuității îngrijirilor.    
 PS-18-R8- Accesul neautorizat al mass-media la pacienți internați în cadrul Spitalului Municipal 
Adjud, în condițiile inexistenței unei aprobări în acest sens a conducerii spitalului cât și obținerii 
anterioare a acordului pacientului; 
 PS-18-R9 - Reclamații ale pacienților în legătură cu accesul neautorizat la aceștia al mass-media. 
 PS-18-R10- Furnizarea de informaţii deformate/false cu privire la anumite situaţii cu impact asupra 
pacienţilor şi/sau instituiţiei, cât şi a Ministerului Sanatatii. 
 PS-18-R11- Limitarea numărului și calității informațiilor necesare îngrijirii sănătății pentru pacienții 
care se adresează Spitalului Municipal Adjud 
 Ps-18-R12 - Potenţiale erori de conduită terapeutică / de diagnostic și tratament inadecvat al 
pacienţilor de către personalul medico-sanitar 
 PS-18-R13- Întârzierea răspunsului la situații deosebite/excepționale ca urmare a lipsei de informaţii 
şi/sau a comunicării necorespunzătoare; 
 PS-18-R14 - Apariția pagubelor sau victimelor în situații deosebite/excepționale ca urmare a lipsei de 
informaţii şi/sau a comunicării necorespunzătoare; 
 PS-18-R15 - Prejudicii de imagine a instituției determinate de o comunicare necorespunzătoare în 
situaţii deosebite/excepţionale 
 
 
11. Indicatorii utilizati in procedură 
Indicatorii de eficiență (după caz) și eficacitate a a reglemantarii “ Informarea si  comunicarea “  sunt 
următorii: 
 Număr de acorduri scrise ale pacienţilor internaţi în spital privind intervievarea de către ziarişti 

acreditaţi de către spital, în ultimul an calendaristic. 
 Numărul de informații eronate/incomplete furnizate versus numărul total de informații furnizate 

către mass-media în ultimul an calendaristic. 
 Numărul de persoane angajate în spital care și-au depășit competența în raport cu numărul de 

persoane angajate în spital care au intrat in contact cu mass-media în ultimul an calendaristic. 
 Număr de parteneriate / protocoale / acorduri de colaborare încheiate în ultimul an calendaristic 

pentru fiecare dintre situațiile menționate în  ”Lista de situații care impun efectuarea unei comunicări 
externe de către spital”. 
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 Număr de parteneriate / protocoale / acorduri de colaborare în vigoare pentru fiecare dintre 
situațiile menționate în  ”Lista de situații care impun efectuarea unei comunicări externe de către spital”. 
 Număr de contracte / protocoale de colaborare încheiate cu asociații ale pacienților raportat la 

numărul de cereri scrise ale pacienților în ultimul an calendaristic; 
 Număr de contracte / protocoale de colaborare încheiate cu asociații ale pacienților  în raport cu 

datele statistice relevante care au determinat încheierea acestora; 
 Respectarea în integralitate a prevederilor normative incidente în vigoare constituirii Consiliului 

etic al Spitalului Municipal Adjud. 
 Număr anual de cereri aprobate prin care se solicită de către personalul propriu medico-sanitar 

accesul şi utilizarea bazei de date privind pacienții, în scop de cercetare, studii, analize, documentare din 
total cereri depuse cu acest subiect; 
 Număr de unități arhivistice ridicate din arhiva medicală care au fost returnate în aceasta în 

termenul maxim aprobat pentru studiu, în ultimul an calendaristic; 
 Număr de unități arhivistice ridicate din arhiva medicală care au fost returnate în aceasta fără 

lipsuri, în ultimul an calendaristic; 
 Număr de evaluări periodice planificate și efectuate anual cu privire la cunoştinţele şi atitudinea 

personalului medical legate de respectarea normelor etice şi legale aplicabile păstrării confidenţialităţii 
datelor medicale 
 Număr de erori medicale (evenimente adverse) datorate comunicării deficitare în cadrul echipelor 

medicale în ultimul an calendaristic 
 Număr de reclamaţii ale pacienţilor referitoare la modul de comunicare din cadrul echipei 

medicale. 
 Număr de reclamaţii ale personalului propriu referitor la comunicarea în cadrul echipei medicale. 
 Număr de registre de predare-primire a gărzii/turei întocmite la nivelul secțiilor medicale în volum 

complet de către medici, asistenți medicali și infirmiere, în raport cu numărul secțiilor medicale din 
cadrul Spitalul Municipal Adjud  
 Numărul de reclamații cu privire la aspecte de comunicare între profesioniști înaintate consiliului 

etic, în ultimul an calendaristic încheiat 
 Numărul total de comunicări telefonice privind rezultatele cu valori critice ale investigațiilor 

înscrise în „Caietul de anunţuri rezultate critice  ale analizelor de laborator”, în raport cu cele efectiv 
transmise către medicii curanți. 
 Numărul total de comunicări telefonice privind rezultatele cu valori critice ale investigațiilor 

înscrise în „Caietul de anunţuri rezultate critice  ale analizelor de laborator”, a căror conținut se 
încadrează în valorile din ”Lista cu valori critice ale investigaţiilor de laborator ce se comunică cu 
prioritate”. 
 Număr de pacienți cu dizabilități (deficienţe de auz) internați pentru care au fost asigurate, în 

ultimul an calendaristic, servicii de comunicare în limbajul mimico-gestual. 
 Număr persoane afectate, ca urmare a comunicării ineficiente în timpul   unei situații de urgență; 
 Pierderi materiale, exprimate în lei, datorate comunicării ineficiente în timpul unei situații de 

urgență. 
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 Numărul posturilor de specialitate şi al posturilor stabilite cu atribuţii suplimentare de comunicare 
şi informare publică în cadrul spitalului abilitate în managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
 Numărul medicilor sancționați pentru lipsa unei prescripții medicale la externarea pacientului per 

numărul total de medici încadrați în Spitalul Municipal Adjud, în ultimul an calendaristic. 
 
 


