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   Tipului de informații ce se pot comunica  telefonic  aparținătorilor despre pacienții 

internați în cadrul Spitalului Judetean  de Urgenta Dr. Tr.Severin . 

 

 

Categorii de personal  Tipuri de informații posibil a fii oferite (chiar si telefonic) 

Medici A. Atunci cand medicul curant are o relație de comunicare prestabilită  

cu aparținătorii pacientului internat și acordul pacientului pentru oferirea de  

informații aparținătorilor, notat in FOCG (nr. Contact telefon – nume, prenume  

persoană desemnată de pacient pentru informații personale): 

- Informații precise despre evoluție/diagnostic/tratament 

- Momentul externării 

- Posibile transferuri în alte secții 

- Degradarea stării de sănătate a pacientului 

- Se pot comuinica date despre transferul pacientilor in alte spitale 

- Despre deces  

B. Atunci când pacientul nu si-a dat acordul pentru informații oferite aparținătorilor: 

- Info. (telefonice) despre degradarea stării de sănătate a pacientului 

- Despre posibile transferuri in alte secții ale spitalului decât în cea în  

care a fost internat inițial pacientul 

- Despre decesul pacientului  

Asistenții medicali  A. Atunci când există acordul pacientului pentru informații oferite aparținătorilor (Nume/prenume + telefon urgență): 

- Despre momentul externării 

- Degradarea stării de sănătate a pacientului 

- Informații notificate de medical currant, notate în FOCG (eventuale  

necesități suplimentare decât cele posibil a fi oferite de către spital,  

necesitatea de a efectua investigații în alt serviciu medical, etc) 

- Despre decesul pacientilor 

- Informații solicitate de pacient a fi transmise aparținătorilor 

B. Atunci când nu există acordul pacienților privind oferirea de informații apartinătorilor (nume, prenume, nr de tel urgență al 

aparținătorului): 

- transferur in altă unitate medical sau altesecții ale spitalului decât în cea în care a fost internat inițil pacientul. 

 

Infirmieri și brancardieri Nu pot oferii informați (telefonice) aparținătorilor 

Ingrijitori curațenie Nu pot oferii informați (telefonice) aparținătorilor 

Orice altă categorie de personal  

angajat al spitalului 

Nu pot oferii informați (telefonice) aparținătorilor 
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In cazul apariției unor evenimente urgente care necesită consimțământ suplimentar, inclusiv în cazul 

externării/decesului, apartinătorii vor fi anunțati telefonic la nr lasat în FOCG de către personalul de 

serviciu sub indrumarea medicului de garda. 

 


