SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI

PROGRAM DE VIZITĂ*
LUNI – VINERI
SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ

15:00 – 20:00
10:00 – 20:00

1. În cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră
sau poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului
curant, dacă condiţiile din secţie permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la
pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare.
2. În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, accesul unei
persoane poate fi permanent.
3. Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de
3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp. În acest caz, pentru a da posibilitatea vizitei şi
pentru ceilalţi pacienţi, dacă există solicitări în acest sens, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute.
4. Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile spitalului, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu
medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef de
secție.
5. În cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile spitalului, se acceptă prezenţa unui aparţinător
permanent, dacă se solicită acest lucru.
6. În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secțiile spitalului, se poate
accepta prezenţa unui aparţinător permanent, cu acordul şefului de secţie.
7. Vizitarea pacienţilor în secţia ATI este permisă zilnic doar membrilor familiei, respectiv părinţi, copii, surori/fraţi,
cu condiţia ca vizita să se facă individual sau cel mult două persoane, cu respectarea procedurilor interne.
8. În cazul copiilor internaţi în secţia ATI, se asigură prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre părinţi, dacă
se solicită acest lucru.
*

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.284/2012 privind reglementarea programului de vizite al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice

