
Regulamentul de acces a vizitatorilor la pacienţii internaţi 

în cadrul IMSP SCM „Sfânta Treime” 
 

1. Accesul vizitatorilor se permite numai prin intrarea în locurile și spațiile special           

amenajate vizitatorilor:  

 în timpul zilei pe la punctele de control-acces, care respectă circuitele funcționale ale 

spitalului. 

 pe timp de noapte, accesul în spital este permanent prin secția de internare.  

2. Este interzis accesul vizitatorilor care prezintă simptome ale unei boli infecţioase-

contagioase (în special viroză respiratorie, boală diareică acută, boli eruptive etc.) şi stări de 

ebrietate. 

3. Se recomandă evitarea efectuării vizitelor împreună cu un minor. În cazul în care vizitele 

minorilor sunt dorite de către pacient, minorul va fi însoţit permanent de către un adult, atât 

pentru siguranţa lui, cât şi pentru a nu deranja alţi pacienţi. Pe parcursul vizitei, minorul 

trebuie supravegheat continuu de către însoţitorii săi. 

4. Vizitatorii trebuie să respecte programul de vizitare și să dea curs indicațiilor medicilor,  

personalului sanitar sau de pază. 

5. Pe durata programului de vizită, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru 

respectarea cu strictețe a interdicțiilor de acces în zonele precizate cu risc, a regulilor de 

acces și circulație în spital, precum și a normelor de conduită civilizată. 

6. Alimentaţia pacienţilor internaţi este asigurată de către spital, fiind adaptată necesităţilor 

medicale ale acestora. De aceea, vizitatorii sunt rugaţi să evite introducerea în spital de 

alimente sau băuturi destinate persoanelor internate. 

7. În cursul vizitelor, vizitatorii nu au voie să introducă în incinta spitalului ţigări, alcool sau 

alte substanţe periculoase pentru sănătate ori interzise de lege. 

8. Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice şi/sau stupefiante în incinta spitalului sunt strict 

interzise.  

9. Pe durata programului de vizitare, în situaţii de urgenţă medicală, vizitatorii pot fi solicitaţi 

de către personalul medical să amâne sau să întrerupă vizita şi să părăsească secţia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

10. Se permite vizita în afara programului de vizitare în următoarele cazuri: 

  La necesitatea luării decizilor de tratament la pacienţii în stare critică;  

 La pacienţii în stare terminală. 

11. În cazul în care rudele sau aparţinătorii pacienţilor solicită informaţii de la medicul curant ei 

se pot apropia în secţiile respective între orele 13.00-14.00. 

12. Toate informaţiile furnizate vor respecta cerinţele actelor normative în vigoare cu referire la 

repectarea drepturilor pacientului şi confidențialității datelor cu caracter personal. 


