
Ca raspuns la adresa dvs. nr. 14761/27.07.2021, inregistrata in unitatea noastra sub numarul

21757/19.08.2021, va comunicam ca Spitalul ^i-a insu?it masurile dispuse in Recomandarea

nr. 106/27.07.2021, dupa cum urmeaza:

a)a elaborat   procedura  operationa^ /// PO-45 COMUNICAREA DATELOR CU

CARACTER MEDICAL APARTINATORILOR, procedura avand ca scop reglementarea

activitatilor de informare a apartinatorului/ reprezentantului legal pentru pacientii internati in

spital i a modalita|ii de comunicare a datelor medicale ale pacien|ilor catre apartinatori/

reprezentanli legali i terti, cu pastrarea confidentialitatii. Procedura este disponibila in

cabinetele asisten^ilor medicali putand fi consultata, la cerere, de catre persoanele interesate.

Procedura este afiata i la avizierul spjtalului;

b)procedura PO-45 COMUNICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL prevede,

printre altele, instituirea formularului Registru de evident a a comunicarti cu apartinatorii i

obligativitatea completarii acestuia, ori de cate ori este necesar;

c)a elaborat procedura operationala /// PO-46 ASIGURAREA INGRIJIRIICORPORALE A

PACIENTILOR INTERNATI, a fost adusa la cunotinta personalului implicat in aceasta

activitate ^i afiata la avizier pentru asigurarea dreptului la informatie al apartinatorilor;
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Manager interimar,

d)accesul la du^, in toate sec^de spitalului, este permis zilnic, in intervalul 07.30-22.00, cu

respectarea  celorlalte  activita^i   din cadrul spitalului (servirea mesei, administrarea

tratamentului i vizita) i a orelor de odihna pe timpul nop$ii;

e)pentru combaterea fenomenului de  supraaglomerare,  Spitalul inten^ioneaza sa

construiasca o cladire noua care sa acomodeze un numar de 120 de pacien^i. La acest

moment a fost elaborat Studiul de fezabilitate i a fost transmis Ministerului pentru

integrarea acestuia in Planul anual de invest^d. De asemenea, s-a depus solicitare de

finan^are a execu^iei proiectului i la Compania Na^ionals de Investi^ii.

Anexam prezentei:

111 PO-45 Comunicarea datelor cu caracter medical apariinatorilor;

111 PO-46 Asigurarea ingrijirii corporale a pacieniilor interna^i;

copie solicitare catre Ministerul Sanataiii pentru alocare de fonduri in anul 2021;

copie solicitare catre Compania Nationals de Invest^d pentru Una^are execu^e proiect.


