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Primire si îngrijire 
 

Care este diagnosticul şi ce tratament trebuie să urmez? 

După o consultaţie, medicul va detalia tratamentul potrivit pentru dumneavoastră. 

 

 

 

Pregatiti-vã pentru consultatie! 

Notaţi întrebările care vă preocupă şi informaţiile importante (vizite medicale anterioare, 

semne care vă neliniştesc, tratamente anterioare, situaţii familiale medicale). 

 

Anuntarea diagnosticului si a tratamentului 

După consultaţie şi după aflarea rezultatelor analizelor, are loc o întâlnire cu medicul, unde 

vi se explică boala de care suferiţi şi tratamentul indicat. Medicul vă va propune un 

tratament personalizat şi vă va descrie etapele acestuia, efectele benefice şi efectele 

secundare unde este cazul. 

După aflarea acestor informaţii  puteţi lua decizia cea mai bună pentru sănătatea 

dumneavoastră. În timpul consultaţiei puteţi obţine toate informaţiile despre boală şi 

tratament şi puteţi clarifica nedumeriri cu privire la acestea. 

 

Spitalizarea  
Pregatirea internarii la SJUS 

 

Pentru că spitalul este în primul rând un spaţiu locuibil, incercam sa va  punem la 

dispoziţie cele mai bune condiţii.  

 

Bagaje  

SJUS vă pune la dispoziţie aşternuturi, iar trecerea pe la Garderobă este obligatorie 

înainte de internare. Dacă starea de sănătate vă permite, puteţi circula în spital în locurile 

accesibile publicului. Magazinul alimentar de la etajul I,cel de la parter  şi standul de cărţi 

vă stau la dispoziţie. 

 

Bunuri fragile  

Păstraţi cu grijă protezele dentare sau auditive, ochelarii sau lentilele de contact pentru a 

evita pierderea lor. Spitalul  nu îşi asumă răspunderea pentru pierderea sau distrugerea 

acestor bunuri.  

 

Obiectele de valoare  

Pentru a evita incidentele neplăcute, vă sfătuim să veniţi fără bijuterii sau alte obiecte de 

valoare, şi fără sume mari de bani.  

 

 



Internarea  

Pacienţii sunt internaţi în secţiile noastre, fie printr-o programare prealabilă, fie în regim de 

urgenţă prin Unitatea de Primiri Urgenţe, fie prin cabinetele de specialitate din Ambulatoriul 

Integrat de Specialitate al Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia. 

În eventualitatea în care nu avem locuri libere pentru intenare, iar starea dumneavostră de 

sănătate permite, va putem programa  la o altă dată de intenare. 

 

După sosirea dumneavoastră în secţie, asistenta şefă vă va da în grija asistentei de salon/ ce vă 

va ajuta să vă instalaţi iar un medic vă va completa foaia de observatie. 

Pe parcursul internării dumneavoastre, echipa de îngrijire va fi formata din: 

- şeful de sectie 

- medicul curant 

- asistenta medicală de salon/sector 

- funcţie de afecţiune alţi colaboratori – fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, psihologi, etc; 

- asistenta sefa, care este responsabil de întreaga activitate a personalului mediu şi auxiliar. 

Sunteţi liber să adresaţi orice întrebare, legată de starea dumneavoastră de sănatate, medicului 

curant. 

 

În timpul spitalizarii...  
 

 

Vizitele medicilor  

Medicul curant face vizite în fiecare zi. Acesta vă informează despre starea de sănătate şi 

tratament. Nu ezitaţi să le adresaţi orice întrebare care vă nelinişteşte!  

 

Informarea apartinãtorilor  

Toate informaţiile despre dumneavoastră sunt confidenţiale.  Secretul  

medical ne împiedică să dăm informaţii despre starea dumneavoastră de sănătate. Însă, 

puteţi desemna o persoană din apropiaţii dumneavoastră care poate avea acces la acest tip 

de informaţii.  

 

Serviciile disponibile în saloane  
 

Salonul  

În mod normal, saloanele au  2, 3 sau maxim 4 paturi şi  noptiere, unele dintre ele cu grup 

sanitar propriu.  

 

 

Florile si plantele  

Florile şi plantele reprezintă o sursă de contaminare şi potenţiale alergii în spital. Florile 

în ghiveci nu sunt acceptate în nici un salon din spital. 

 

Servirea mesei  

Se face în sala de mese a oficiului alimentare de pe fiecare secție, iar bolnavii nedeplasabili vor 

fi serviti, in salon, la pat.   

 

 

Meniul cuprinde 3 mese principale pe zi şi gustări, gândite de un dietetician pentru 

sănătatea dumneavoastră. Orele la care se serveşte masa sunt:  

ora 08:00- 08:30- micul dejun  



ora 10:30-11:00 - gustare  

ora 13:00-13:30 - prânzul  

ora 18:30-19:00 - cina  

 

 

 

Dacă urmaţi un regim, suferiţi de alergie la anumite preparate sau daca religia nu vă 

permite să consumați anumite alimente vă rugăm să ne semnalaţi acest lucru.  

 

Pe parcursul tratamentului, este  important să aveţi o alimentaţie echilibrată.  

 

Familia si aparținătorii  
 

Orele de vizita 

Familia şi prietenii vă pot vizita 

Luni-Duminică 13:00-15:00 – în perioada rece ca măsură preventivă, acces limitat la un 

singur vizitator/pacient . 

Luni-Vineri 15:00 – 20:00 

Sâmbătă-Duminică 10:00 – 20:00 , program conform Ordinul 1284/2012 privind programul 

de vizite al apartinatorilor pacientilor din spitale 

Vă rugăm să respectaţi ceilalţi pacienţi internaţi păstrând liniştea şi respectând orele de 

vizită.  

 

Copiii  

Copii pot veni în vizită, dar vă rugăm să evitaţi vizitele cu cei mici dacă aceştia au boli ale 

copilăriei, care sunt transmisibile.  

 

Serviciul postal  

 

În cazul în care pacienţii primesc corespondenţă în perioada în care sunt internaţi la 

Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia, aceasta va fi ridicata de la secretariatul spitalului.   

 

Adresa noastră este:  

Str. Decebal nr. 1, Slobozia, Ialomița  

Telefoane: 

Centrala: 0243.212.130 / 0243.212.131  

Secretariat: 0243.212.372  

Ambulatioriu de specialitate: 0243.235.077  

Email: 

Secretariat: spitalslobozia@gmail.com  

Pentru evitarea situaţiilor neplăcute vă rugăm să precizaţi secţia şi nr. de salon unde este 

internat pacientul!  

 

Biserica ortodoxã  

Biserica ortodoxă se află în curtea Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia.  

 

 

 



Pregatirea externãrii  
 

Medicul curant va indica perioada probabilã a spitalizãrii dumneavoastrã. 

 

Sunteţi externat, dar noi rămânem alături de dumneavoastră.  

 

Formalitatile de externare  

 

În dimineaţa plecării, medicul curant şi asistenta întocmesc biletul de ieşire, scrisoarea 

medicala. 

  

 

Transport la domiciliu  

Dacă starea de sănătate justifică transportul la domiciliu, medicul curant poate solicita 

ambulanta. Asistenta medicală se va ocupa de organizarea transportului.  

 

Continuarea tratamentului  

 

După externare puteţi continua tratamentul prin Punctul  de Recoltări care se afla la 

poarta I a spitalului si este deservit de personal specializat , zilnic până la ora 15:00 . 


