
PROGRAM ȘI REGULI DE VIZITĂ 

 

Dragi pacienți și aparținători, 

 

Având în vedere Ordinul nr. 3.670 din 6 decembrie 2022 privind stabilirea programului de vizite în 

unitățile sanitare publice, vă aducem la cunoştinţă că PROGRAMUL DE VIZITĂ în cadrul S.P.S.N. 

Roman  este următorul, 

 

ZILNIC, ÎN INTERVALUL ORAR 11.00-18.00. 

 

În afara programului prevăzut pentru vizitarea bolnavilor, accesul în spital se face numai pe baza 

"biletului de liber acces", eliberat de medicul curant şi vizat de şeful de secţie sau de medicul de 

gardă. 

REGULI DE ACCES AL VIZITATORILOR PACIENȚILOR 

 

Pacienții pot primi vizitatori, dacă starea sănătății le permite, în locurile special amenajate pentru 

vizite, iar în situația în care condițiile meteorologice o permit, în curtea spitalului, respectându-se 

programul de vizită. 

Vizita aparținătorilor la patul bolnavilor este permisă numai cu acordul medicului curant sau de 

gardă în situații speciale.  

Pacienții vor fi însoțiți de către infirmieri până la locurile special amenjate pentru vizite. 

Pacienții cu demență severă, alte diagnostic severe, nedeplasabili, vor fi vizitați în salon, vizitatorii 

fiind îndrumați la patul pacientului vizitat de către un cadru medical desemnat de catre medic sau de 

asistenta șefă. 

Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează: 

a) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienții putând fi vizitați doar 

pe rând; 

b) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitați maximum doi pacienți 

în același timp; 

c) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi, putând fi vizitați maximum trei 

pacienți în același timp. 

Durata vizitei este limitată la 30 de minute. 

În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei efectuate de către direcția de 

sănătate publică, în secțiile/compartimentele fără risc durata vizitei poate fi limitată la 15 minute, iar 

în secțiile/compartimentele în care se află internate persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor 

forme severe de boală programul de vizită poate fi suspendat. 

Programul de vizită la nivelul unității sanitare poate fi suspendat de manager în situațiile de risc 

epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Nu este permis accesul vizitatorilor: 

a) care prezintă semne clinice de infecții acute; 

b) aflați în stare de ebrietate sau aflați sub influența unor substanțe halucinogene. 

Vizitatorii au următoarele obligații: 

a) să poarte echipament de protecție adaptat în funcție de gradul de risc al secției. Echipamentul de 

protecție va fi asigurat în mod gratuit de către unitatea sanitară; 



b) să respecte instrucțiunile personalului unității sanitare privind măsurile interne de prevenire a 

transmiterii infecțiilor. 

În cazul pacienților în stare terminală, aparținătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent 

de oră. În măsura în care condițiile din secție/compartiment permit acest lucru, se poate asigura 

prezența permanentă lângă pacient a unui aparținător, cu acordul medicului curant. În măsura în care 

condițiile din secție/compartiment nu permit accesul permanent, se va asigura accesul într-un spațiu 

de așteptare, în apropierea secției/compartimentului. 

În cazul pacienților internați care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe 

oricare dintre secțiile/compartimentele din unitatea sanitară, accesul unui însoțitor poate fi 

permanent, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecțiilor și cu acordul 

șefului de secție/ coordonatorului de compartiment. 


