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Nr. înregistrare ____________________

CĂTRE: Medicii şefi de secţii, Asistente Şefe, UPU
Urmare a numeroaselor cerinţe din partea aparţinătorilor de furnizare date medicale ale
pacienţilor internaţi în secţiile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, prin prezenta, vă readucem
la cunoştinţă obligativitatea respectării cu stricteţe a tuturor măsurilor privind confidenţialitatea
datelor, în conformitate cu:
• prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
• prevederile Regulamentului Intern al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;
• Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
• Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.
Astfel, referitor la pacienţii internaţi, atunci când medicul curant are acordul scris al pacientului
pentru oferirea de informaţii aparţinătorilor, notat in FOCG (Număr telefon de contact si nume,
prenume persoană desemnată de către aparţinător) conform Anexei “Acordul pacientului privind
comunicarea datelor medicale personale” acesta poate oferi telefonic informaţii referitoare la
diagnostic, evoluţie, tratament, deteriorarea stării de sănătate, deces cât şi informaţii referitoare la
transferul pacientului către alte secţii, sau externarea acestuia. Totodată, asistenţii medicali (atâta timp
cât există acordul pacientului pentru comunicarea datelor medicale către anumite persoane
desemnate) pot oferi informaţii telefonice prin care se confirmă/infirmă faptul că pacientul este
internat pe o anumită secţie.
Alte categorii de personal din cadrul secţiilor (infirmieri, brancardieri, îngrijitori, alt personal
auxiliar – sanitar etc) nu pot oferi informaţii aparţinătorilor.
De asemenea, precizăm faptul că informaţiile se pot oferi doar după ce confirmarea identităţii
apelantului (numele cestuia şi numărul de telefon de pe care efectuează apelul) cu informaţiile
consemnate în Foaia de observaţie a pacientului.
Având în vedere cele mai sus menţionate, vă solicităm să aduceţi la cunoştinţa întregului
personal din subordine toate obligaţiile mai sus menţionate.
Instruirea se va realiza din iniţiativa şefului de secţie/asistentei şefe.

MANAGER,
Ec. Laurenţiu Ivanovici

Responsabil cu protecţia datelor,
Oana Stan
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