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Autorii

Ideea acestui Ghid Practic ne-a venit gândindu-ne la
datoria pe care o avem faţă de pacienţii noştri, de a-i
şi de a-i Informaţiile prezentate în aceste pagini
sintetizează activităţile şi organizarea Institutului,
demersurile administrative, drepturile şi obligaţiile
pacienţilor, informaţii despre serviciile pe care le oferim.

După 80 de ani de existenţă a Institutului Oncologic
din Cluj trăim în prezent cu certitudinea înfăptuirilor
înaintaşilor noştri, cu strădania şi devotamentul oamenilor
de azi şi gândim cu optimism spre viitor. Suntem convinşi că
oamenii sunt însăşi esenţa Institutului.

Institutul este ECHIPA formată din medici, asistente
medicale, cercetători, fizicieni, personal tehnic şi
administrativ.

În lupta cu boala pacienţii noştri se bucură de
progresele ştiinţei, se confruntă uneori cu incertitudinile
ter peutice, destinul lor fiind strâns împletit cu cel al
ECHIPEI. Din acest adevăr de zi cu zi a rezultat motto-ul
nostru : „Împreună redăm speranţa”. Esenţial pentru noi
cei din ECHIPĂ este de a stabili o relaţie de încredere
respect şi cunoaştere a problemelor dumneavoastră.

Făcându-vă cunoscute serviciile oferite de Institutul
Oncologic din Cluj dorim ca în calitate de beneficiari să
plecaţi de la noi cu sănătatea recâştigată şi cu sufletul plin
de speranţă.

îngriji
informa.

a

,
, ,

,

Bine aþi venit la Institutul Oncologic
Prof. Dr. Ion Chiricuþã , locul unde

Împreunã redãm speranþa !
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Prezentarea Institutului Oncologic
„Prof. Dr. Ion Chiricuţă”

Organizare



Misiunea noastrã este de a contribui din
România prin programe care integrează îngrijirea pacienţilor, prevenţia şi
cercetarea, educaţia continuă a tuturor profesioniştilor imp icaţi precum şi a
publicului.

la diminuarea efectelor bolii canceroase

l

Misiunea noastrã

Prezentarea Institutului Oncologic
Prof. Dr. Ion Chiricuþã

Prezentarea Institutului Oncologic
Prof. Dr. Ion Chiricuþã

Înfiinţat în 1929, Institutul
Oncologic „Prof. Dr. Ion

Chiricuţă” este
r din

Europa şi reuneşte peste 700 de
angajaţi

unul dintre
primele institute de cance

.

primele centre medicale de profil din Europa.

Valorile noastre
-
-

- Profesionalismul
-
- M
- Educa

Respectul pentru pacienţi
Îmbunătăţirea continuă a calităţii

îngrijirilor

Confidenţialitatea
unca în echipă

ţia, cercetarea, creativitatea şi
inovaţia

Valorile noastre

Institutul Oncologic din Cluj-
Napoca a fost în anul 1929 de
Prof. Dr. Iuliu Moldovan sub
denumirea de „Institutul pentru
Profil

înfiinţat

axia si Tratamentul Cancerului”,
fiind primul din România, şi unul din

Istoric

Viziunea noastrã este de a fi primul
centru la nivel naţional şi
regional, pe calitatea deosebită a
membrilor organizaţiei, îngrijirea la
standarde de excelenţă a pacienţilor
noştri, cercetare şi educaţie.

oncologic
fondat

Viziunea noastrã

Anul 1965 marcheaz o perioad de modernizare a institutului,
dominat de personalitatea Profesorului Dr. Ion Chiricu ,
drept pentru care, începând cu anul 1990, poart denumirea
de Institutul Oncologic “ ” Cluj-Napoca.

ă ă
ă ţă

ă
Prof. Dr. I. Chiricuţă

În cei 80 de ani de existenţă continuă, Institutul
Oncologic Cluj a îndeplinit un rol de importanţă capitală în
asistenţa oncologică pentru bolnavii de pe întreg teritoriul ţării,
dar şi în formarea conştiinţei şi pregătirii oncologice a multor
generaţii de medici de cele mai diverse specialităţi.
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Iocn în cifre (2008)
- Primul centru de cancer din România, membru al Organizatiei Europene a

Institutelor de Cancer (OECI)
18.060 pacien i noi consulta i

21.175 pacien i interna i
co

- ţ ţ
- 90.701 consultaţii realizate fără internare, 21.175 cu internare, 14.584 în spitalul
de zi
- ţ ţ
- nsultaţii şi internări cu 5000 mai mult decât în 2007

Iocn în cifre (2008)

Direcţiunea IOCN este asigurată de un numit de Ministrul Sănătăţii, care
este asistat de

şi de

Manager,
Directorul medical Directorul de Cercetare Dezvol are

Directorul Financiar Contabil Directorul de Resurse Umane
Directorul Administrativ.

, ,
,

t
, Directorul de

îngrijiri

Certificare ISO
În 9 iulie 2008, IOCN a primit
certificarea ISO 9001/ 2000
pentru Managementul calităţii. Iar
în 2009 a primit certificarea ISO
pentru siguranţa mediului

şi siguranţa în muncă
ISO

14001:2004
ISO 18001:2007.

Certificare ISO

Director Cercetare Dezvol aret
Şef lucrări Ioana Neagoe
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Organizare

Manager
Conf. Dr. Alexandru Irimie

Director de Îngrijiri

Levuţa Lucaci
Asistent Medical Pr.

Director Administrativ
Ec. Cristian Nemeş

Director Resurse Umane
Ec. Carolina Popescu

Director Financiar Contabil
Ec. Anca Burcă

Director Medical
Conf. Dr. Valentin Cernea
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Cum ajungeţi la IOCN

Primul contact cu noi

Demersuri administrative

Prima consultaţie

IOCN PRACTICIOCN PRACTIC
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Cum ajungeþi la IOCNCum ajungeþi la IOCN

Institutul Oncologic este situat pe strada Republicii nr
34-36, colţ cu strada Ion Creangă. Intrarea pacienţilor

se face de pe strada Ion Creangă

Cu taxiul:

Cu maºina:

Parcarea:

O staţie de taxiuri este situată în faţa Institutului şi în zonele principale ale
oraşului, inclusiv la gară şi autogară.

Urmaţi indicatoarele către Grădina Botanică. Institutul este la intersecţia
străzii Republicii cu strada Ion Creangă, înainte de Grădina otanică dacă veniţi
dinspre centru, şi după Grădina Botanică dacă veniţi dinspre Calea Turzii cartierul
Zorilor

arţinătorii care însoţesc pacienţi greu transportabili pot intra în parcarea
Institutului (Strada Ion Creangă), pe la poarta II. De la poartă se pot procura
cărucioare pe baza buletinului de identitate, după care aparţinătorii sunt rugaţi să
părăsească pa
De asemenea, la externarea din spital a pacientului, aparţinătorii pot intra cu
maşina în parcare pentru a facilita transportul bolnavului.

IOCN nu dispune de parcare pentru pacienţi şi aparţinători, dar există
parcări şi parkinguri

( B
(

).

Ap

rcarea din curtea IOCN.

în apropiere:

Cu taxiul:

Cu maºina:

Parcarea:

- Parkingul de la Primărie
- Locuri de parcare pe strada Ion
Creangă
- Locuri de parcare pe ăzile -
Republicii, Marinescu, Victor Babeş,
Haşdeu
- ea spitalului TBC
(strada Haşdeu) – momentan în
construcţie

str

Parking în curt
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Cu mijloacele de transport în comun:

Din garã:
Autobuzul nr. 35

Autobuzul 9

Observator

Memorandumului

până în staţia . De aici coborâţi pe strada Republicii.
Institutul este pe partea stângă a străzii, la intersecţia dintre str. Republicii cu str.
Ion Creangă.

până în staţia . De aici o puteţi lua fie pe strada Gh.
Şincai, fie pe strada Petru Maior până ajungeţi la Casa de Cultură a Studenţilor.
Urcaţi pe strada Republicii sau pe strada Victor Babeş (pe lângă Casa de Cultură a
Studenţilor). Spitalul este pe partea dreaptă, la intersecţia dintre str. Republicii cu
str. Ion Creangă, respectiv pe partea stângă, urcând de pe strada V. Babeş.

Cu mijloacele de transport în comun:

Din garã:
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Autobuzul 22 până pe strada Ion Creangă, în faţa Institutului Oncologic.

Din cartierul Mãrãºti:

Din cartierul Mãnãºtur:

Din cartierul Grigorescu

Din cartierul Zorilor

Din cartierul Iris

Troleibusele nr. 6, 7, Memorandumului

Observator.

Memorandumului

Autobuzul 43 Observator de
mai sus.

Autobuzul 30 Memorandumului
Autobuzele 43 si 43B Observator

Autobuzele 43, 43B, 35, 46B ia Observator

Tramvaiul 100

şi autobuzele nr. 30 şi 52 până în staţia . De
aici, urmaţi indicaţiile de mai sus.

Autobuzele 46 B şi 50 până în staţia Urmaţi indicaţiile de mai sus.

Troleibusele 6, 7, 25, 1 şi autobuzele nr. 24, 9 până în staţia . De
aici, urmaţi indicaţiile de mai sus.

până în staţia . Traversaţi strada şi urmaţi indicaţiile

până în staţia . Urmaţi indicaţiile de mai sus.
până în staţia . Urmaţi indicaţiile de mai sus.

ajung în staţ . De aici urmaţi indicaţiile de
mai sus.

şi 102 până la gară. De aici urmaţi indicaţiile de mai sus.

Din cartierul Mãrãºti:

Din cartierul Mãnãºtur:

Din cartierul Grigorescu

Din cartierul Zorilor

Din cartierul Iris

PROGRAMUL AUTOBUZULUI 22

P-ţa Gării Str. Iuliu Moldovan

6.00 6.30

7.00 7.30

8.00 8.30

9.00 9.30

14.00 14.30

15.00 15.30
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Primul contact cu noiPrimul contact cu noi
Personalul specializat în îngrijirea dumneavoastrã

Lucrăm în echipă, din respect pentru pacienţii noştri.

De la prezentarea dumneavoastră la Institutul Oncologic intraţi în contact
cu personal specializat: medici, asistente, îngrijitoare, personal administrativ.

Cu toţii au obligaţia de a respecta secretul profesional în ceea ce priveşte
viaţa personală, profesională şi starea dumneavoastră de sănătate.

Fiecare angajat al Institutului poartă un ecuson cu numele
şi funcţia pe care o are. Astfel, veţi şti cu cine aţi interacţionat.

Medicii
Decizia privind tipul de tratament pe care îl ve

i pentru fiecare localizare a bolii canceroase.

ţi
urma este stabilită de către o echipă medicală
pluridisciplinară, formată din medici de diferite
specialităţ ,

Medicii

Asistenta medicalã vă asistă pe tot
parcursul viz i te i sau şederi i
d u m n e a v o a s t r ă î n I n s t i t u t
(înregistrare, internare, administarea
tratamentelor, externare).

Asistenta medicalã

Îngrijitoarea ºi infirmiera
Fac parte din echipa care se ocupă
de îngri j irea pacienţi lor şi
păstrarea curăţeniei. Această
echipă face tot posibilul ca şederea
celor internaţi să fie cât mai
plăcută.

Îngrijitoarea ºi infirmieraGãrzile de noapte
Dacă sunteţi spital izat la
I n s t i t u t u l O n c o l o g i c ,
continuitatea îngrijirii este
asigurată de cadrele medicale şi de
îngrijitoare 24 de ore pe zi.
Echipele de gardă de pe fiecare
secţie clinică sunt formate dintr-
un medic, asistente şi infirmiere.

Gãrzile de noapte

medicul curant estÎn fiecare etapă a tratamentului, e cel care vă tratează, cu
acordul dumneavoastră. Acesta vă ascultă, garantează continuitatea îngrijirii şi
deţine toate informaţiile medicale privitoare la boala dumneavoastră. Această
persoană este responsabilă de tratamentul şi de supravegherea evoluţiei după
tratament.

Medicii rezidenţi sunt medici în formare pe diverse specialităţi.
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Demersuri administrative

Întocmirea fiºei
Atunci când vin p

„NID”

medic, va alege unul din medicii
în

entru prima dată la IOCN,
pacienţii se adresează la ghişeul „Fişe noi” de la Fişier,
unde se întocmeşte fişa pacientului şi se eliberează
un număr unic de identificare pe care pacientul
îl va păstra. Dacă pacientul nu are recomandare
pentru un anumit

scrişi pe panoul din holul IOCN.

Întocmirea fiºei

Actele necesare întocmirii fiºei (cf. legislaţiei în vigoare):
-
-
- dovada că este plătitor la zi în cadrul asigurărilor de sănătate la casa judeţeană a
judeţului din care prov

act de identitate;
biletul de trimitere de la medicul de familie / medic de specialitate;

ine;

Actele necesare întocmirii fiºei

SITUAŢII SPECIALE: în cazul în care pacientul nu prezintă aceste documente,
poate să beneficieze de consult de specialitate contra cost (50 RON/consult) DOAR
DUPĂ acordul medicului solicitat, în măsura disponibilităţii în cadrul programărilor
(acord confirmat prin parafă şi dată sau telefonic personalului de la „Fişe noi”);

Întocmirea fişei noi poate fi efectuată de către aparţinători, în condiţiile în
care pacientul este greu transportabil şi dacă sunt îndeplinite condiţiile mai sus
menţionate.

Vizitã pentru control periodic:

Acte necesare

URGENŢELE

Pacienţii se adresează ghişeul „Fişe Vechi”, unde
pe baza „NID-ului” eliberat la prima vizită, se
caută dosarul medical /fişa de observaţie a
pacientu

obţinerii acestor documente medicale:
-
-
-

ă ă
exceptate de la programare şi se

rezolvă cu prioritate. Alte urgenţ
itutului nostru sunt dirijate că

ţă ş.

la

lui;

act de identitate;
programare;
dovada de asigurat

care apar în leg tur cu bolnavii vechi
ai Institutului sunt

e care se adreseaza
Inst tre Spitalele de
urgen din ora

Vizitã pentru control periodic:

Acte necesare

14
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PENTRU O MAI MARE OPERATIVITATE SE RECOMANDĂ
PROGRAMAREA TELEFONICĂ LA CABINETUL MEDICAL DE

INTERES, la 2numerele de telefon 0264 59836 (63, 64),
0264 591 281 (82), 0264 450 749, 0264 450 672.

cerere
r.

Fişierul este deschis înte orele 07-14.
Nu uitaţi să semnalaţi orice schimbare de adresă sau de statut civil. Informaţii
privitoare la fişa de consultaţie sau a dosarului clinic se pot obţine conform
reglementărilor legale, pe bază de scrisă, şi conform instrucţiunilor afişate la
fişie

Sunteţi într-un centru comprehensiv care luptă împotriva
cancerului. Prima consultaţie ne permite să aflăm mai multe

despre starea dumneavoastră de sănătate, iar pe baza acestui
lucru vă programăm pentru analize ulterioare, care conduc la

un prim diagnostic.

Prezentaţi-vă la Fişier pentru întocmirea fişei medicale.
Aici personalul vă va cere datele personale şi va elibera etichete
cu numele, codul numeric personal şi domiciliul
dumneavoastră. Acestea vă vor fi utile ori de câte ori reveniţi la
institut.

Odată ce dosarul medical este gata, vi se aduce la
cunoştinţă că acesta este informatizat, confidenţial şi că acesta
conţine toate informaţiile medicale ce vă privesc.

Pentru consultaţie, veţi fi primiţi de medicul la care aţi
făcut o programare. În cazul în care nu aveţi programare,
personalul de la fişier vă îndrumă către un medic în funcţie de

dumneavoastră. Pe baza fişei eliberate la fişier, medicul
la care v-aţi prezentat va efectua prima consultaţie şi vă va
îndruma spre alte analize dacă este cazul.

nevoia

Consultaþia pentru o a doua opinie

Dacă aţi consultat un alt medic din afara
Institutului şi doriţi o a doua părere, din motive
de confidenţialitate şi răspundere medicală,
Institutul nu poate să dea acest fel de
răspunsuri pe internet, telefon sau alte mijloace
asemănătoare de comunicare.

Sunaţi la centrală, şi veţi fi transferaţi la
cabinetul unui medic care răspunde de
domeniul respectiv. În majoritatea cazurilor,
medicul propune un consult.

Consultaþia pentru o a doua opinie

Prima consultaþiePrima consultaþie
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Secţiile clinice

Laboratoarele

Serviciile ambulatorii



Ambulatorul de spital

Aici se
p

efectuează consultaţiile în
regim ambulator şi reprezintă rimul contact
al pacienţilor cu Institutul. Policlinica este
accesibilă oricărei persoane care solicită
consult de specialitate şi prezintă
documentele specificate anterior.

Ambulatorul de spital

Ginecologie oncologic ,
Urologie
ORL

controlului periodic.
Programul .30 - 15.30

Consultaţiile ambulatorii se efectuează în cabinete care sunt distribuite in
mai multe locaţii ale Insitutului, după cum urmează:

- Chirurgie oncologică,
- ă
-
-

Este situat la primul etaj al Institutului şi are 7 cabinete de consultaţii. Aici
se asigură consultaţii de specialitate în vederea precizării diagnosticului şi a
conduitei terapeutice şi programarea

este de luni până vineri, între orele 07 .

I. Ambulatoriul pentru specialitãþi cu profil chirurgicalI. Ambulatoriul pentru specialitãþi cu profil chirurgical

II.

este situat în patru loca :
Cabinete situate în blocul tehnic de radioterapie (la acceleratorul nou)

temului nervos, tumori urologice, tumori
digestive, tumori pulmonare. Programul este între orele 08.30 - 14.

Cabinete de consulta ii profil ginecologie situat n vecinatatea blocului tehnic de
brahiterapie

centrul de tumori mamare
Cabinet consulta Spitalul de zi.

ţii distincte după cum urmează
- - consultaţii
cu următoarele profile de specialitate: ORL, limfoame maligne, sarcoame de părţ
moi, tumori pediatrice, tumori ale sis

- ţ e î

- Cabinet consultaţii profil ginecologie situat lângă
- ţii profil patologie toracică situat în

Ambulatoriul pentru specialitea de radioterapieII. Ambulatoriul pentru specialitea de radioterapie

Serviciile ambulatoriiServiciile ambulatorii
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III. Ambulatoriul pentru specialitatea de
oncologie medicalã
este situat Spitalul de zi.

Spitalul de zi

Cuprinde

în
se află în blocul principal

al clădirii clinice a Institutului la parter.
Accesul cel mai facil se face pe la poarta II, de
pe strada Ion Creangă.

două aripi care comunică
între ele:
- zona de consultaţie – care cuprinde 3

cabinete, holul şi sala de aşteptare

III. Ambulatoriul pentru specialitatea de
oncologie medicalã

IV Centrul de tumori mamare

Este situat la al doilea nivel

ani, pentru evitarea
iradierii inutile,

pornind de la
fişier, cu acces de pe scările care pleacă din holul
mare al fişierului.

Centrul de tumori mamare din cadrul
IOCN cuprinde cabinetele de consultaţie de la
parter şi etajul II, cabinetul de ecografie mamară
şi cabinetul de mamografii.

Există două tipuri de consultaţii:
- presupune un consult

clinic, o mamografie şi dacă este necesar o
ecografie pentru persoanele peste 40 de ani.
Pentru persoanele sub 40 de

se efectuează un consult clinic şi
o ecografie.

consultaţia preventivă

IV Centrul de tumori mamare

- se face atunci când pacienţii observă modificări la nivelul
sânului şi se adresează medicilor. Consultaţia diagnostică cuprinde procedurile
efectuate la consultaţia preventivă, adaptate vârstei pacienţilor.
Pentru stabilirea diagnosticului de certitudine se efectuează o mamografie şi o
biopsie.
Eliberarea rezultatului biopsiei durează până la două săptămâni. Ulterior, decizia
de tratament va fi luată în cadrul echipei medicale pluridisciplinare.
Programul de consultaţii este între orele 08 – 14.

consultaţia diagnostică

- ne (unul cu paturi şi două cu scaune
pentru administrarea chimioterapiei).
Programul este de luni până vineri, între orele 07 - 15.

Existenţa acestui departament este expresia preocupării de adaptare a
institutului la politicile moderne de tratament oncolo .

zona de tratament - care cuprinde 3 saloa

gic
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Imagistica medicalã

Se află la parterul Institutului, pe coridorul aflat în continuarea intrării de
pe strada Ion Creangă.

-
- Computer Tomograf GE Pace (convenţional)
- Aparat digital pt. investigaţii radiografice SwissRay
- Aparat digital pentru investigaţii radioscopice
- şi pt. investigaţii endocavitare)
-
- Ecograf cu traductor părţi moi (inclusiv mamar)
- Aparat pt. investigaţii mamografice

Echipamente care funcţionează în serviciul de imagistică:

Computer Tomograf Philips Aura (spiral)

Ecograf (traductor clasic
Ecograf cu traductor clasic

Imagistica medicalã

Posibilităţile de investigare sunt:

- investigaţii computer tomografice pentru
diferite segmente anatomice (craniu, ORL,
torace, abdomen, pelvis, membre - cu sau
fără substanţă de contrast)
- radioscopii toracice, investigaţii baritate
- ecografii abdomino-pelvine, de părţi moi,
speciale (endovaginale, endorectale,
intervenţionale), mamare
-
-

Programul este de luni până vineri, între
orele 0

radiografii (digitale)
mamografii

7.30 - 13.30.

Laboratoarele

20
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Serviciul de medicinã nuclearã

Intrarea în s

Scintigraf liniar Gamma, tip MB 8100
Gamma Camera Siemens tip E.cam Signature Series – Single Head, model Single

Option
Contaminometru, tip INSPECTOR
Monitor , tip SNR
Calibrator de doze pentru izotopi, PTW Curiementor 3
Hota Esco Biohazard

Scintigr
limfoscintigrafie

erviciul de medicină nucleară se face din holul principal cu
intrare de pe strada Ion Creangă (Fişierul), fiind prima intrare pe partea dreaptă.

-
-

-
- de radiţii ionizante
-
-
- echipamente pentru asigurarea radioprotecţie

- Scintigrafie tiroidiană cu I-131 sau cu Tc-99m (cu sau fără determinare de uptake)
- afie paratiroidiană

- Scintigrafie osoasă
- Scintigrafie renală
- Scintigrafie pulmonară
- Scintigrafie hepatică
- Scintigrafie miocardică

Echipamente care funcţionează în serviciul de medicină nucleară:

Posibilităţile de investigare sunt:

Serviciul de medicinã nuclearã

Synevo
Synevo este singurul prestator de servicii medicale de laborator

al Institutului. Synevo este acreditat conform
standard 15189/2007.

Laboratorul este situat la etajul I. Accesul se face
, grat în serviciile

ambulatorii.

Programul este de

prin externalizare

pe scările care
pleacă din holul mare al fişierului şi este inte

SYNEVO oferă peste 340 de investigaţii diferite de laborator începând cu
hematologie, chimie, microbiologie, imunologie până la alergologie şi
biologie moleculară.

luni până vineri, începând cu ora 07.30.

Synevo

Tratament:
Cu iod 131 I-131

Pr 7.30 - 13.30

-
În afecţiuni maligne si benigne tiroidiene
- Tratament cu stronţiu Sr 89 în tratarea determinărilor secundare osoase ale

neoplaziilor mamare, prostatice, etc.

ogramul este de luni până vineri, între orele 0
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Radioterapie externã ºi brahiterapie

Brahiterapie

Este situat la parterul I

Primul coridor mare la dreapta de pe coridorul principal (cel cu

2 aparate de brahiterapie, unul cu debit mediu (microselectron MDR), altul cu
debit crescut (microselectron HDR)

nstitului, dispus după cum urmează:

Imagistica
medicală).

-

- cabinete de consultaţii
- săli de aplicaţii

Programul de consultaţii este între orele 08 – 13.30.

Platforma tehnic include:ă

Radioterapie externã ºi brahiterapie

Brahiterapie

Radioterapie externã
Accesul s

,

.

e face de pe coridorul
laboratorului de radioterapie pe prima
uşă la stânga, unde se află o sală mare de
aşteptare cu un basorelief pe peretele din
faţă şi o uşă la mijloc, aceasta
reprezentând accesul spre aparatele de
radioterapie
Primul aparat de radioterapie este aparatul
de Cobalt (Theratron 100) care se află după
ce treceţi de uşa principală, fiind primul
aparat pe partea stângă.

Radioterapie externã

În continuare, urmând un
coridor care are un plan înclinat,

Varian Clinac iX
Silhouette
la acceleratorul liniar Siemens Primus.

ii ambulatorii.

în
par tea s tângă ave ţ i acces la
Acceleratorul

. În partea dreaptă aveţi acces

Privind în faţă veţi vedea un
panou care vă orientează în aceste două
direcţii.

Î n s a l a d e a c c e s s p r e
acceleratorul Siemens se află şi 3
cabinete de consultaţii din cadrul
serviciului de radioterapie unde se
efectuează consultaţ
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Laboratorul de Anatomie Patologicã

pornind de la Fişier, cu acces
de pe scările care pleacă din holul mare al fişierului.

r de parafină cu care pacienţii vin din exteriorul
Institutului. Preparatele histologice efectuate în afara
Institutului cu care vă prezentaţi spre consult vor fi dirijate în
serviciul de Anatomie patologică, din cabinetele unde vă
prezentaţi pentru prima consultaţie.

Este situat la al doilea nivel
Accesul

este reglementat. Aici se pot efectua consulturi ale lamelor sau
blocurilo

Laboratorul de Anatomie Patologicã

Sunt situate în corpul de clădire
principal al Institutului, aşezat paralel cu
strada Ion Creangă, dispus pe 4 nivele după
cum urmează:
1. , Terapie Intensivă, Bloc operator
şi ORL
2. e II şi Radioterapie I
3. Oncologie Medicală (Chimioterapia) şi
Radioterapie II
4. Oncopediatrie şi Radioterapie III

Chirurgie I

Chirurgi

Secþia de Hematologie

Secţia Hematologie a Institutului Oncologic
“Ion Chiricuţă” este situată într-o clădire
separată de sediul principal, pe Bvd. 21
Decembrie Nr. 73. Această clădire a fost de
fapt sediul iniţial al Institutului, functionând
ca atare din perioada interbelică până în anii
'60 când a fost contruită clădirea nouă.

Secþia de Hematologie

Secþiile cliniceSecþiile clinice

Accesul pe toate secţiile clinice se face parcurgând coridorul situat în
continuarea holului mare (intrarea de pe str. Ion Creangă), iar la capătul acestui
coridor pe partea stângă se află scările de acces.

pe secţiile clinice limitat.Accesul este
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PRIMIRE &
ÎNGRIJIRE
PRIMIRE &
ÎNGRIJIRE
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Diagnostic şi tratament

Serviciile dieteticianului

Spitalizarea

Studiile clinice

Pregătirea externării

Servicii dedicate confortului pacienţilor



Care este diagnosticul şi ce tratament trebuie să urmez?
Parcursul terapeutic are diferite etape şi are loc în c

multidisciplinar: chirurgie, radioterapie, chimioterapie.
După o consultaţie, medicul va detalia tratamentul potrivit pentru

dumneavoastră.

ontextul
abordului

Informaţii precise, adaptate bolii pacientului

Pregãtiþi-vã pentru consultaþie!
Notaţi întrebările care vă preocupă şi informaţiile importante (vizite

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

Nu ezitaţi să veniţi însoţit! Dacă doriţi, aparţinătorul poate rămâne cu
dumneavoastră pe parcursul consultaţiei.

Pregãtiþi-vã pentru consultaþie!

Anunþarea diagnosticului ºi 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. În
situaţii, dosarul poate fi supus analizei unei comisii alcătuite din specialişti,

care recomandă tratamentul cel mai potrivit cazului dumneavoastră. Medicul vă va
propune un tratament personalizat şi vă va descrie etapele acestuia, efectele
benefice şi efectele secundare unde e

cele mai
multe

ste cazul.

Anunþarea diagnosticului ºi a tratamentului

După aflarea acestor informaţii şi după un timp de gândire, 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.

Comisia pluridisciplinarã
Întâlnirile comisiei au loc în funcţie de

specialitatea în cauză: patologie mamară,
urologie, patologie toracică, patologie digestivă,
ginecologie, hematologie, neurooncologie, părţi
moi, ortopedie, ORL şi onco

specializat pe patologia în cauză,

radiodiagnostician, un anatomopatolog şi alţi
specialişti.

pediatrie.
Comisiile sunt formate dintr-un chirurg

un medic
o n c o l o g , u n r a d i o t e r a p e u t , u n

Comisia pluridisciplinarã

Primire ºi îngrijirePrimire ºi îngrijire
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Pregãtirea internãrii la IOCNPregãtirea internãrii la IOCN

Pentru că spitalul este în primul rând un
spaţiu locuibil, IOCN vă pune la dispoziţie
cele mai bune condiţii.

Bagaje
IOCN vă pune la dispoziţie

aşternuturi, iar trecerea pe la
Garderobă înainte de
internare. Dacă starea de sănătate vă
permite, puteţi circula în spital în
locurile accesibile publicului. Barul,
magazinul de la parter, biblioteca şi
standul de cărţi vă stau la dispoziţie.

este obligatorie

Bagaje

Bunuri fragile

Obiectele de valoare

Păstraţi cu grijă protezele
dentare sau auditive, ochelarii sau
lentilele de contact pentru a evita
pierderea lor. IOCN nu îşi asumă
răspunderea pentru pierderea sau
distrugerea acestor bunuri.

Pentru a evita incidentele
neplăcute, vă sfătuim să veniţi fără
bijuterii sau alte obiecte de valoare, şi
fără sume mari de bani.

Bunuri fragile

Obiectele de valoare

Internarea
internare (în regim de asigurat):

spitalizare continuă sau de zi (o dată eliberată fişa, se operează internarea la cererea
medicului specialist), cu excepţia cazurilor în care din motive întemeiate consultul
s-a efectuat fără ca toate actele solicitate să fie prezentate (caz social lipsă CNP, caz
preluat prin direcţionare de la UPU);

:
costul spitalizării se stabileşte în funcţie de recomandările medicului care decide
internarea cu diagnostic stabilit şi consultarea în prealabil cu serviciul financiar
contabil;

La acest moment, pacientul va primi detalii despre modul în care ajunge în
secţiile clinice cu paturi şi folo

internare (în regim de plată)

sirea obligatorie a garderobei institutului;

Internarea

Spitalizarea
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În timpul spitalizãrii...

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!

În timpul spitalizãrii...

Vizitele medicilor

Informarea aparþinãtorilor
Toate informaţiile despre dumneavoastră sunt confidenţiale. Secretul

dică să dăm informaţii despre starea dumneavo tră de sănătate.
Însă, puteţi desemna o persoană din apropiaţii dumneavoastră care poate
avea acces la acest tip de informaţii.

La cererea dumneavoastră, orice medic poate fi înştiinţat de echipa medicală
despre starea dumneavoastră de sănătate, şi poate avea acces la dosarul medical.

medical ne împie as
în scris

Informarea medicului de familie

Informarea aparþinãtorilor

Serviciile disponibile în saloaneServiciile disponibile în saloane

Odată formalităţile de internare terminate, asistenta din policlinică sau de la
fişier vă conduce pe secţia unde veţi fi internat. Aici asistentele de pe secţie

vă primesc şi vă arată dotările salonului care vă stau la dispoziţie.

Salonul
În mod normal, saloanele au

2, 3 sau maxim 4 paturi şi
majoritatea sunt dotate cu baie
proprie, televizor, lumină la fiecare
pat şi noptiere.
Atribuirea acestor camere depinde de
starea dumneavoastră de sănătate şi
de disponibilitatea camerelor.

Salonul

Servicul telefonic
Există te le foane

p u b l i c e p e n t r u u z u l
pacienţilor pe holurile
secţiilor. Cartelele se pot
cumpăra de la magazinul
aflat la parter.

Servicul telefonic Florile ºi plantele
F l o r i l e ş i p l a n t e l e

r e p r e z i n t ă o s u r s ă d e
contaminare şi potenţiale alergii
în spital. Florile în ghiveci nu
sunt acceptate în nici un salon
din Institut. Pentru mai multe
detali i , luaţi legătura cu
asistentele sau îngrijitoarele de
pe secţia unde sunteţi internat.

Florile ºi plantele

28

Primire ºi îngrijirePrimire ºi îngrijire



Servirea mesei

Meniul cuprinde mese
pe zi şi două gustări, gândite

de un dietetician pentru sănătatea
dumneavoastră. Or
serveşte

ora 16 - gustare
cina

Dacă urmaţi un regim sau
suferiţi de alergie la anumite preparate
vă rugăm să ne semnalaţi acest lucru.

ste
important să aveţi o alimentaţie
echilibrată. Dacă doriţi să aflaţi mai
multe informaţii despre ce ar trebui să
conţină meniul dumneavoastră după
externare, vă rugăm să consultaţi
dieteticianul nostru.

3
principale

ele la care se
masa sunt:

ora 8 – micul dejun
ora 10 – gustare
ora 12 – prânzul

ora 17 –

Pe parcursul tratamentului, e

�

�

�

�

�

Servirea mesei

La solicitarea medicului
curant sau al

nutritive, vitamine i minerale.

pacientului,
dieteticianul oferă informaţii asupra
tipului de alimentaţie după
externare.
Alimentaţia bolnavului de cancer,
trebuie să fie echilibrată din punct de
vedere caloric, dar şi din punct de
vedere al conţinutului în substanţe

ş
Astfel, meniul zilnic al

bolnavului de cancer trebuie să
conţină Proteine (din lapte, carne,
ouă, peşte), Grăsimi (din lapte, carne,
brânzeturi, peşte) şi Hidraţi de
carbon (din cereale, produse
făinoase, leguminoase -fasole, linte,
mazăre etc,) iar vitaminele şi
mineralele necesare din legume şi
fructe proaspete sau preparate
termic.

A l i m e n t a ţ i a t r e b u i e
concentrată în mai multe mese pe zi,
3 mese principale şi două gustări.

Serviciile dieteticianuluiServiciile dieteticianului
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Familia ºi aparþinãtorii

Orele de vizitã
Familia şi prietenii vă pot vizita între orele 15 –

17 în cursul săptămânii şi în intervalul 11 – 17 în
weekend. Vă rugăm să respectaţi ceilalţi pacienţi
internaţi păstrând liniştea şi respectând orele de vizită.

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

transmisibile.

Copiii
Co

,
care sunt

Familia ºi aparþinãtorii

Orele de vizitã

Cazare ºi masã pentru aparþinãtori
Institutul Oncologic nu pune la dispoziţie locuri de cazare, însă la parterul

Bisericii Ortodoxe de lângă Institut există un spaţiu unde pot fi cazate 19 persoane.
Aparţinătorii pot servi masa la Baby Bar, situat la etajul I.

Cazare ºi masã pentru aparþinãtori

Servicii dedicate confortului pacienþilorServicii dedicate confortului pacienþilor

Baby Bar
Baby Bar se află la primul

etaj al Institutului (la acelaşi nivel
cu administraţia), iar intrarea se
poate face fie prin spital, fie prin
curtea din spate, lângă biserică. De
aici puteţi achiziţiona produse
alimentare. De asemenea, există un
l o c a m e n a j a t p e n t r u c a
aparţinătorii să poată lua masa.

Baby Bar

Biblioteca
Biblioteca este situată la

parterul clădirii Institutului (între
Administraţie şi Baby Bar), şi are în
componenţă o sală de lectură şi
depozitul de carte de la subsol.
Biblioteca dispune de un număr de
aproximativ 11.500 de volume, din
domenii diferite.

Biblioteca

30

Primire ºi îngrijirePrimire ºi îngrijire



Magazinul Oana
Lângă fişier se află un

magazin universal de unde puteţi
achiziţiona lucruri utile pentru
spitalizare (pijamale, papuci de
casă) dar şi produse alimentar

,

e.

Magazinul Oana

Serviciul poºtal
În cazul în care pacienţii primesc corespondenţă

în perioada internaţi la Institutul
Oncologic, poştaşul va înmâna personal pacientului
plicul adresat.

Pentru evitarea situaţiilor neplăcute vă rugăm
să precizaţi Secţia şi nr. de salon unde este internat
pacientul!

În cazul în care pacienţii doresc să trimită plicuri
prin poşta, se vor adresa asistentelor de pe secţie, care îi
vor conduce la Secretariatul institutului. De aici se pot
cumpăra timbre şi plicuri, iar cutiile poştale se află în
faţa Institutului, la intrarea de pe strada Ion Creangă.

în care sunt

Adresa noastră este:
Institutul Oncologic Cluj-Napoca

Str. Republicii nr. 34-36, cod 400015, Cluj-Napoca

Serviciul poºtal

Biserica ortodoxã

Biserica Catolicã ºi Reformatã

Biserica ortodoxă se află lângă
Institut (în partea de către Grădina
Botanică).

laborează
cu preoţi catolici şi reformaţi; aceştia
vizitează pacienţii în permanenţă

Institutul Oncologic co

.

Biserica ortodoxã

Biserica Catolicã ºi Reformatã
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Pregãtirea externãriiPregãtirea externãrii

Medicul curant va indica perioada probabilã a spitalizãrii dumneavoastrã.

Sunteţi externat, dar noi
rămânem alături de

dumneavoastră.

Formalitãþile de externare

În dimineaţa plecării, medicul curant şi
asistenta întocmesc biletul de ieşire. Rez ltatul
histopatologic determină conduita terapeutică
ulterioară, pentru care pacientul se va interesa
telefonic.

Dacă starea de sănătate justifică transportul
la domiciliu, medicul curant poate autoriza folosirea
ambulanţei. Asistenta medicală se va ocupa de
organizarea transportului.

u

Transport la domiciliu

Formalitãþile de externare

Contactaþi-ne!

La ex t e rna r e ,
medicul curant sau
asistenta, vă pun la
dispoziţie un număr de
telefon unde ne puteţi
contacta.

Contactaþi-ne!
Continuarea tratamentului

După externare puteţi
continua tratamentul în IOCN
sau într-un centru mai apropiat
de domiciliul dumneavoastră, în
funcţie de recomandarea
medicului curant.

Continuarea tratamentului

32

Primire ºi îngrijirePrimire ºi îngrijire



Studiile cliniceStudiile clinice
Î nternării la IOCN, medicul care vă tratează vă poate

propune să participaţi la studii clinice, pentru că acestea
prezintă un interes medical în contextul îngrijirii

n timpul i

Ce este un studiu clinic în cancerologie?

Studiul clinic are ca scop eva

Ele
de Comisia de Etic

luarea unor
noi tratamente pentru cancer, determinarea
eficacităţii lor şi toleranţa de către organism,
pentru ca pe viitor cât mai mulţi pacienţi să
beneficieze de ele.

Studiile clinice pot fi realizate la iniţiativa
industriei farmaceutice sau a Institutului.
sunt validate ă a IOCN şi de
protocoale ştiinţifice riguroase, respectând
principiile etice şi interesele persoanelor care
participă la aceste studii.

Ce este un studiu clinic în cancerologie?

Dacã mã hotãrãsc sã particip la un
studiu clinic, pot sã mã rãzgândesc pe
parcurs?

Participarea l

La întâ

a un studiu
clinic este un act voluntar,
neobligatoriu. Pentru a lua o decizie
în cunoştinţă de cauză, medicul vă va
da toate informaţiile necesare verbal
şi în scris: obiectivele studiului,
r iscuri le ş i inconveniente le ,
modalităţile de efectuare.

lnirea cu medicul nu
ezitaţi să adresaţi întrebări. Aveţi la
dispoziţie un timp de gândire pentru
a lua decizia de a participa sau nu. Vă
rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile
medicale care vă sunt date şi în ce
condiţii se face consimţământul.

Dacã mã hotãrãsc sã particip la un
studiu clinic, pot sã mã rãzgândesc pe
parcurs?

Nici o i

.

nvestigaţie sau
tratament care are legătură cu
un studiu clinic nu se poate face
f ă r ă a c o r d u l s c r i s a l
pacientului. Aveţi libertatea de
a refuza participarea la studii de
acest gen.

Refuzul nu afectează cu
nimic tratarea dumneavoastră
în Institut. În cazul în care
acceptaţi, veţi avea un exemplar
d i n e x p r i m a r e a
consimţământului pe care l-aţi
semnat. Puteţi renunţa oricând
la participarea la studiul clinic,
fără ca aceasta să afecteze
modul în care veţi fi tratat şi
îngrijit în Institut
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Igiena şi prevenţia infecţiilor nosocomiale

Siguranţa pacienţilor



Igiena ºi prevenþia infecþiilor nosocomialeIgiena ºi prevenþia infecþiilor nosocomiale

O infecþie este numitã nosocomialã dacã este absentã la internarea pacientului ºi
apare în 48 de ore dupã internare

Ce sunt infecþiile nosocomiale?
Infecţiile nosocomiale reprezintă infecţiile

contractate de un pacient în cursul internării într-o unitate
sanitară. Sunt considerate nosocomiale infecţiile apărute
la cel puţin 48 de ore de la data internării şi care erau în
incubaţie la acea dată.

Ce sunt infecþiile nosocomiale?

Surse de infecþie
Persoanele

Personalul medical, aparþinãtorii ºi vizitatorii

ã

Bacteriile trăiesc în organismul uman fără a crea
probleme. Orice dezechilibru al florei normale a
organismului provocat prin boală sau prin intervenţia
medicală poate duce la apariţia infecţiilor.

cu infecţii acute
sau purtători sănătoşi de germeni pot contribui la apariţia
infecţiilor nosocomiale.

Obiectele şi suprafeţele pot fi contaminate prin
contactul cu mâinile sau cu fluidele biologice (sânge,
secreţii bronşice, secreţii digestive, urină, etc).

Apa, aerul, alimentele, plantele, materialele
medicale, medicamentele contaminate pot provoca infecţii
în special la organismele cu sistemul imunitar slăbit.

Mediul înconjur tor

Surse de infecþie
Persoanele

Personalul medical, aparþinãtorii ºi vizitatorii

ãMediul înconjur tor

Toţi pacienţii spitalizaţi sunt expuşi riscului de a dezvolta o infecţie nosocomială,
totuşi, unii dintre aceştia sunt mai vulnerabili: vârstnicii, copii foarte mici,
persoanele cu boli cronice, în special diabet zaharat, fumătorii, persoanele cu
afecţiu

Cele mai frecvente infecţii care pot apărea la pacienţii internaţi sunt
infecţiile urinare, infecţiile de plagă operatorie, pneumoniile şi septicemiile.

ni maligne sau care primesc tratament imunosupresor (chimioterapie,
corticoterapie, radioterapie).
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Lupta împotriva infecþiilor nosocomiale

Studiile de specialitate au demonstrat că respectarea regulilor de igienă şi de
bună practică medicală contribuie la prevenirea a mai mult de o treime din totalul
infecţiilor nosocomiale.

Lupta împotriva infecþiilor nosocomiale

Igiena mâinilor
Spălarea mâinilor reprezintă una dintre cele

mai importante metode de prevenire a transmiterii
infecţiilor nosocomiale. Spălarea cu apă şi săpun timp
de minimum 15 secunde contribuie la îndepărtarea
unui mare număr de microorganisme. Este
recomandată spălarea cât mai frecventă a mâinilor, în
special după utilizarea toa şiletei înainte de a
consuma alimente.

Igiena mâinilor

Igiena corporalã
Igiena corporală zilnică (duş, spălarea dinţilor)

este necesară pentru reducerea încărcăturii microbiene a
tegumentului şi a cavităţii bucale. Duşul zilnic este
recomandat şi în cazul pacienţilor operaţi sau care
prezintă dispozitive medicale (tuburi de dren, catetere),
aceştia fiind ajutaţi de personalul medical pentru
refacerea pansamentelor sau protejarea de apă a
dispozitivelor.

Igiena corporalã

Igiena mediului de spital
Reducerea încărcăturii microbiene a aerului ş
ţ ă ă

- curăţarea şi dezinfecţia zilnică a pavimentului, patului,
noptierelor, instalaţiilor sanitare
- manevrarea cu atenţie a lenjeriei de pat si a paturilor, evitând
agitarea inutilă a acestora

eşeurilor în recipente prevăzute cu capac
- aerisirea cât mai frecventă a încăperilor prin deschiderea
ferestrelor. Aerisirea este obligatorie în cursul curăţeniei şi al
schimbării lenjeriei de pat.

i a
suprafe elor se realizeaz prin urm toarele metode:

- colectarea d

Igiena mediului de spital
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Recomandãri pentru familie ºi vizitatori

- să respecte orarul de vizită şi circuitele spitalului
- să evite vizitele de lungă durată
- numărul de vizitatori să nu fie mai mare de unul sau doi

pentru fiecare pacient
- să evite vizitele dacă prezintă infecţii acute transmisibile (ex.
gripă, viroze respiratorii)
- să nu aducă

- să nu aducă alimente perisabile
- să se spele pe mâini cu apă şi săpun înainte de a intra in salon
- să nu se aşeze pe paturile din salon
- să nu atingă dispozitivele şi echipa
- să anunţe personalul medical ori de câte ori este necesar:

-
- utilizarea obiectelor sanitare (oliţe, urinare, etc)
- golirea pungilor de urină
-

- să respecte indicaţiile afişate pe uşa sal
stă

flori în ghiveci sau buchete de flori puternic
odorizante (crini), cu mult polen

mentele medicale

schimbarea flacoanelor de perfuzie

schimbarea lenjeriei
onului, în cazul în care

acestea exi

Recomandãri pentru familie ºi vizitatori
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Interdicþia de a fuma
Institutul Oncologic

„Prof. Dr. Ion Chiricuţă” este un
centru în care nu se fumează.

Interdicþia de a fuma

Comerþul ambulant
În incinta spitalului ºi în curtea IOCN sunt
interzise:

- comerţul de orice fel (cărţi, proteze,
peruci, flori, ziare etc), cu exepţia
magazinelor din cadrul institutului.

- itele de la asociaţii care nu au obţinut
în prealabil aprobarea conducerii.

În cazul în care observaţi încălcarea
acestei reguli, vă rugăm semnalaţi
problema oricărui angajat al Institutului.

- chetele (inclusiv cele pentru Institut)
viz

Comerþul ambulant
În incinta spitalului ºi în curtea IOCN sunt
interzise:

Obiecte pierdute
Obiectele găsite vor fi
depuse la Poarta I, la
biroul de informaţii sau
la asistenta şefă a secţiei
respective.

Obiecte pierdute

Siguranþa în caz de incendiu
Mijloacele tehnice pentru

lupta împotriva incendiilor sunt
verificate periodic de o echipă de
specialişti, iar mentenanţa lor este
asigurată de departamentul tehnic al
IOCN. Consemnele sunt afişate în
toate zonele circulate ale Institutului.
Vă rugăm să respectaţi afişajul, iar în
caz de incendiu anunţaţi locul şi
etajul unde s-a declanşat incendiul.

- sunaţi la 112
- spargeţi sticla de securitate pentru
a avea acces la hidrant

Siguranþa în caz de incendiu

ATENŢIE!

- în caz de incendiu nu folosiţi lifturile!
- nu interveniţi la instalaţiile electrice!
- nu închideţi şi deschideţi robineţii
caloriferelor!
- nu blocaţi

ă a uşilor de acces!
sistemele de închidere

automat

ATENŢIE!

Circulaþia în institut
Puteţi circula în institut, respectând zonele de securitate. Unele zone sunt

interzise publicului, altele au acces restricţionat; Vă rugăm să respectaţi afişajul!
Dacă sunteţi internat, vă rugăm să anunţaţi cadrele medicale când intenţionaţi să
vă deplasaţi în spital. Evitaţi pe cât posibil să folosiţi scările dacă nu sunteţi însoţiţi.

Circulaþia în institut

Siguranþa pacienþilorSiguranþa pacienþilor

Persoanele responsabile cu cazurile de urgenţă se
vor deplasa la faţa locului pentru a stabili natura
incendiului şi pentru a acţiona până la ajungerea
pompierilor.

Dacă evacuarea este necesară, vă rugăm
să vă conformaţi ordinelor pe care le primiţi.
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Informare şi consimţământ

Drepturile pacientului

Norme de comportare

Dosarul medico-administrativ

Desemnarea persoanei de încredere



Drepturile pacientuluiDrepturile pacientului
Principii generale

Drepturile pacientului sunt reglementate prin
legea nr. 46/2003.

IOCN
, respectarea

garantează calitatea primirii, a tratării şi
a îngrijirii pacienţilor vieţii private şi
confidenţialitatea informaţiilor medicale, personale,
administrative şi sociale ale pacienţilor

Principii generale

Actul medical nu poate fi făcut fără consimţământu
nclusiv pentru participarea la studii clinice. Vă rugăm să consultaţi şi

să semnaţi formularul de consimţământ informat.
acientul are acces la informaţiile despre starea sa de sănătate, cu excepţia

situaţiilor în care nu doreşte să fie informat şi desemnează o persoană de încredere
pentru acces la acest tip de informaţii.

Pacientul îşi poate exprima nemulţumirile sau aprecierea în legătură cu
îngrijirea şi primirea în Institut. Sesizarea sau reclamaţia poate fi depusă în Cutia
asiguratului exist ă pe fiecare secţie, sau la registratura din cadrul
Administraţiei.

În cazul întâmpinării unor dificultăţi pe perioada spitalizării, vă
rugăm să apelaţi la

-
- şeful de secţie
- asistenta de pe secţie
-

Vă rugăm să consultaţi informaţiile privind drepturile pacienţilor şi
obligaţiile dumneavoastră, afişate pe fiecare secţie.

l liber exprimat al
pacientului, i

P

a avea

ent

medicul curant

Directorul de îngrijiri

Aveţi dreptul să fiţi informat asupra investigaţiilor,
tratamentelor, acţiunilor de prevenţie, utilitatea şi consecinţele
lor, riscurile şi alternativele la tratament şi asupra refuzului la
tratament. Avem obligaţia de a vă informa despre riscurile

investigaţiilor şi tratamentelor care s-au efectuat, în
cazul în care există. Aceste informaţii vă sunt oferite în cadrul
unei consultaţii individuale cu medicul curant.

Dacă doriţi să nu fiţi informat trebuie să specificaţi acest
lucru, pentru a fi scris în dosarul medical.

Aveţi dreptul să vă exprimaţi consimţământul pe tot
parcursul spitalizării şi să îl retrageţi după ce aţi informat
echipa medicală.

asociate

Informare ºi consimþãmântInformare ºi consimþãmânt
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Norme de comportareNorme de comportare

Ca beneficiari ai actului medical, pacien ii trebuie s respecte normele de
comportare n sanitare, dup cum urmeaz :

ţ ă
î unităţile ă ă

- să respecte curăţenia în saloane, la toaletă şi pe holurile spitalului.
- să nu părăsească incinta institutului în haine de salon.
- să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
- să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
- să păstreze liniştea pentru a nu deranja ceilalţi pacienţi;
- să nu intre în locurile cu acces controlat : Administraţie, Aprovizionare,
Laboratoare, Bucătărie, Sterilizare;
- să nu consume băuturi alcoolice;
- în cazul observării dispariţiei unor bunuri personale, să anunţe imediat asistenta
şefă a secţiei;
- să nu păstreze alimentele pe pervazul geamurilor. Alimentele se păstrează în

frigider;
- să nu fumeze în cadrul instituţiei (inclusiv în băi, oficii etc);

Aparþinãtorii
- au obligaţia de a respecta
programul de vizită şi restricţiile
specifice fiecărei secţii.
- au obligaţia de a avea o conduită
civilizată faţă de personalul
medico-sanitar;
- nu au voie să doarmă în salon

cu bolnavii;
- au obligaţia de a păstra liniştea
- orice reclamaţie la adresa unui
cadru medical se adresează
conducerii Instituţiei (secretariat)

Aparþinãtorii

Odată cu tratarea sau internarea la
IOCN, vi se întocmeşte un dosar informatizat
ş i conf idenţ ia l . Toate informaţ i i le
administrative şi medicale, colectate de
personalul IOCN pe parcursul spitalizării,
sunt înregistrate în dosarul pacientului,
respectând secretul profesional şi regulile
deontologice.

neavoastră este
rezervat echipei medicale care vă trat ază.

Sistemul informatic al IOCN este un
sistem securizat, care poate fi accesat numai
de personalul IOCN, sub secretul profesional.
Accesul la dosarul dum

e

Un sistem informatic securizat

Dosarul medico-administrativDosarul medico-administrativ
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Desemnarea persoanei de încredereDesemnarea persoanei de încredere

Pe durata spitalizării, aveţi dreptul de a desemna
o persoană de încredere (o rudă sau un aparţinător), care
vă poate însoţi pe durata tratamentului şi la luarea
deciziilor.

Este posibil ca starea dumneavoastră de sănătate
să vă împiedice să vă exprimaţi punctul de vedere sau
deciziile:
dacă nu vă puteţi exprima decizia, persoana de încredere
va fi contactată de către medici pentru a obţine indicaţiile
dorite de dumneavoastră.

Înainte de orice intervenţie sau investigaţie
importantă, precizările acestei persoane vor ghida
medicii în alegerea lor terapeutică.

- nu este o obligaţie
- trebuie să fie rezultatul unei hotărâri luate

fără grabă
-
poate fi revocată în orice moment (de preferinţă
în scri
- poate fi înlocuită de desemnarea unei alte

persoane
- este valabilă pe durata spitalizării, sau dacă
doriţi, pe o perioadă mai îndelungată.

Este datoria dumneavoastră să
anunţaţi persoana respectivă şi să îi cereţi
acordul. Toate deciziile pe care le luaţi în acest
sens vor figura în dosarul medical. Aveţi
libertatea de a decide ce fel de informaţii sunt
strict confidenţiale şi nu pot ajunge nici la
persoana de încredere; în acest caz, trebuie să
ne indicaţi exact despre ce informaţii este
vorba.

se face în scris

s)

Desemnarea unei persoane de încredere:
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LEGE NR. 95/2006 PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL

CAPITOLUL III
Acordul pacientului informat

SĂNĂTĂŢII

- Vârsta legală pentru exprimarea consimţământului
informat este de . Minorii îşi pot exprima consimţământul în
absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri:

situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu
pot fi contactaţi, iar minorul are discernământul necesar pentru a
înţelege situaţia medicală în care se află;

situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul
problemelor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a
minorului în vârstă de peste 16 ani.

Aveţi dreptul la libertatea individuală, aşadar puteţi refuza o
intervenţi

În cazul în care doriţi să părăsiţi spitalul fără acordul medicilor,
veţi fi informat de către cadrele medicale care sunt riscurile asumate.
Va trebui să semnaţi un document prin care se constată refuzul
îngrijirii propuse.

Art. 650.
18 ani

a)

b)

Refuzul îngrijirii. Externarea împotriva acordului medical

e, un tratament sau îngrijirea.

LEGE NR. 95/2006 PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL

CAPITOLUL III
Acordul pacientului informat

SĂNĂTĂŢII
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IOCN ONLINEIOCN ONLINE

Pe site-ul nostru, veţi găsi toate
informaţiile utile pentru

pacienţi, informaţii despre
Institut, despre patologia

oncologică şi
educaţie
, despre cercetare

.

www.iocn.ro

46

IOCN OnlineIOCN Online



47

Asociaþia Oncologicã

As

cu scopul de a promova

cercetarea clinic , fundamental ,

în domeniul oncologiei, de a

organiza arii, mese rotunde.

în proiecte ce vizeaz

dezvol

.

Contribuabilii pot dispune asupra destina iei unei

sume reprezentând pân la 2% din impozitul stabilit, pentru

sponsorizarea entit ilor nonprofit care functioneaz în

condi iile Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la

asocia ii si funda ii, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Pentru a direc iona ace ti bani c tre As

trebuie ca atunci c nd

completa i “Declara ia de impozit pe venitul global” – 200, s

completa i la rubrica corespunz toare datele de identificare

ale AOIC.

ociaţia Oncologică Română „Ion Chiricuţă” a luat

naştere în luna noiembrie 2009,

ă ă, translaţională

experimentală şi aplicativă

conferinţe, simpozioane, semin

Asociaţia doreşte să se implice ă

tarea infrastructurii şi dotarea Institutului Oncologic

“Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca, să acorde premii şi

burse în domeniul oncologiei clinice, al cercetării

fundamentale şi translaţionale, a oncologiei psiho-sociale

ţ

ă

ăţ ă

ţ ţ

ţ ţ ă ş ă

ţ ş ă ociaţia

Oncologică Română „Ion Chiricuţă” â

ţ ţ ă

ţ ă

As

Str. Republicii, nr. 34-36, Cluj-Napoca, 400015, jud. Cluj

Cont în lei: RO62 BTRL01301205T62744XX

CUI 26311710

Cont în euro: RO37 BTRL01304205T62744XX

SWIFT BTRLRO 22

ociaţia Oncologică Română „Ion Chiricuţă”

Asociaþia Oncologicã Românã Ion Chiricuþã
Cluj-Napoca




