ACCESUL SI CIRCULATIA APARȚINĂTORILOR

(1) Accesul în spital al aparținătorilor este permis în intervalul orar 1500-2000, de luni până vineri,
iar în zilele de sâmbătă și duminică programul de vizită se realizează între orele
1000 – 2000 numai cu respectarea următoarelor condiţii:
a) accesul se face în baza documentului de identitate şi înscrierii în registrul special al vizitatorilor;
b) accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă;
c) accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru pacient, iar restul aparținătorilor
vor aştepta într-o zonă bine delimitată, dacă spaţiul spitalului o permite.
d) vizitarea pacienților în secțiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic doar
membrilor familiei, respectiv părinți, copii, surori/frați, cu condiția ca vizita să se facă individual sau cel
mult două persoane, cu respectarea procedurilor interne;
Cele menționate mai sus se completează cu prevederile Ordinului MS nr.1284/2012 privind
reglementarea programului de vizite al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice.
(2) Pentru urgenţele medico-chirurgicale ale pacienţilor, accesul acestora în spital este
permanent.
(3) În afara programului prevăzut pentru vizitarea pacienților, accesul în spital se face numai pe
baza „biletului de liber acces în secţia.......”, eliberat de medicul curant şi vizat de şeful de secţie sau
medicul de gardă.
(4) În intervalul orar 8,00-13,00, pacienţii au acces, însoţiţi sau nu, cu bilet de internare.
(5) După ora 20,00, şeful de obiectiv/tură va efectua un control în incinta unităţii, pentru a se
asigura că aparţinătorii au părăsit spitalul, excepţie făcâd aparţinătorii care au bilet de liber acces cu
menţiunea „şi după ora 20,00”.
(6) Este interzis accesul persoanelor străine în spital în zonele cu risc: ATI, bloc operator, bloc
naşteri, secţie nou-născuţi, sterilizare, laboratoare, depozite de deşeuri medicale periculoase, staţii de
oxigen, precum şi în alte zone stabilite de managerul unităţii.
(7) Excepţie de la alin. (6) fac cazurile speciale aprobate de şefii de secţie şi vizate de managerul
spitalului.
(8) Accesul aparținătorilor în spital la pacienții cu afecţiuni psihice aflaţi în tratament se face cu
respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale si a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.
487/2002,cu completările ulterioare.
(9) La ieşirea din spital, persoanele care însoţesc minori sunt legitimate, pentru a se stabili
calitatea pe care o au în raport cu minorul: reprezentant legal, gradul de rudenie şi legitimitatea părăsirii
spitalului de către copil.

(10) Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea
cu stricteţe a interdicţiile de acces în zonele precizate la (6), a regulilor de acces şi circulaţie în spital,
precum şi a normelor de conduită civilizată.
(11) Aparținătorii sunt indrumati la patul bolnavilor de persoana angajată, desemnată de seful de sectie
sau de asistenta sefa. In situatia mai multor vizitatori, acestia vor fi introdusi pe rand, astfel ca numarul
lor la un bolnav sa nu depaseasca 3 persoane.
(12) Este interzis vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al
bolnavului sau in cantitate prea mare. Este interzisa si introducerea de alcool.
(13) Pentru pacienții deplasabili este recomandabil ca vizita sa se desfasoare in holuri sau in
camerele din sectii amenajate corespunzator.
(14) Vizitatorilor le este interzis fumatul in unitate. În caz contrar aceştia vor fi amendaţi în
conformitate cu prevederile art.10 lit.a din legea nr.349/2002.
(15) Vizitatorii trebuie sa respecte orele de vizita si sa dea curs indicatiilor medicilor, personalului
sanitar sau de paza.
(16) În cazul apariţiei oricăror nereguli, personalul medico-sanitar sesizează de urgenţă serviciul
de pază.
(17) Dacă managerul spitalului stabileşte o perioadă de carantină, conform dispoziţiilor Direcţiei
de Sănătate Publică, în această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în
spital.
(18) Accesul în ambulatoriu al pacienţilor, însoţiţi sau nu, este permis în funcţie de programul
ambulatoriului, cu bilet de trimitere parafat de către medicii specialişti, medicii de familie din exteriorul
spitalului, medicii din ambulatoriu sau din spital, ori este permis pacienţilor cu afecţiuni care, după
confirmarea diagnosticului, le permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul
integrat al spitalului, pe baza scrisorii medicale.
(19) Accesul salariaţilor unor firme prestatoare de servicii în spital este permis numai pe bază de tabel
nominal, aprobat de manager, document de identitate şi/sau legitimaţie de serviciu.
(20) Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul
Ministerului Sănătăţii sau din cadrul instituţiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experienţă,
medici rezidenţi, studenţi etc., se face pe baza legitimaţiei de serviciu.
(21) Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se
face numai cu aprobarea managerului spitalului.
(22) Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniţii, substanţe
toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală
sau sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul unităţii.
(23) Fac excepţie de la prevederile alin.(20) persoanele care se află în timpul executării misiunilor
de intervenţie, de protecţie a demnitarilor români sau străini ori a personalităţilor sau care asigură paza
persoanelor internate, private de libertate.

(24) Accesul autovehiculelor se reglementează de managerul spitalului, urmărindu-se asigurarea
evidenţei intrărilor şi ieşirilor în Registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor, întocmit în conformitate
cu prevederile anexei nr. 4e) la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor
metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
(25) Autovehiculele serviciului de ambulanţă, autovehiculele personale sau alte vehicule care
transportă persoane care necesită îngrijiri de urgenţă ori persoane care nu se pot deplasa au acces
permanent în spital.
(26) La morga spitalului accesul se face numai în timpul programului de lucru şi cu notificare
prealabilă, comunicată serviciului de pază.
(27) Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse şi servicii în unitatea sanitară, cu
respectarea următoarelor condiţii:
a) numai în timpul programului de lucru şi numai pe poarta de acces stabilită de managerul spitalului;
b) în situaţiile de urgenţă, numai cu acordul managerului spitalului sau al locţiitorului delegat de acesta;
c) pe baza legitimaţiei de serviciu, a documentului de identitate şi a confirmării şefilor de servicii sau ai
departamentului solicitant.
(28) Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces în curtea sau parcarea spitalului
numai dacă sunt autorizate de managerul spitalului, pe bază de permis de acces, afişat la vedere, eliberat
de unitatea spitalicească şi aprobat de manager.

