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AVIZAT,
Consiliu de Administraţie
Preşedinte

ACT ADITIONAL NR. 2
LA REGULAMENTUL INTERN
Prin prezentul act adiţional se modifica REGULAMENTUL INTERN AL SPITALULUI
MUNICIPAL DINITRIE CASTROIAN HUSI după cum urmează:
CAPITOLUL XXI
NORME OBLIGATORII ŞI DISPOZIŢII FINALE
ART. I
Art. 198. (1)
1) Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice se
realizează de luni până vineri în intervalul orar 15,00 - 20,00, iar în zilele de sâmbătă şi
duminică programul de vizită se realizează între orele 10,00 - 20,00.

Art. 198. (2)
Pentru mentinerea igienei si curateniei in spatiile medicale ale spitalului vizitatorii sunt rugati
sa respecte urmatoarele reguli si masuri de siguranta:








Accesul vizitatorilor in spital se face doar in cadrul programului de vizita stabilit la alineatul 1
La intrarea in sectie, vizitatorii primesc echipament de protectie asigurat de catre spital, pe care
sunt obligati sa il poarte pe toata durata vizitei: halat/pelerina, botosei, boneta. Accesul
vizitatorilor in Blocul Operator, Blocul de nasteri, Comp. Neonatologie, sterilizare centrala,
laboratoare, depozite de deseuri medicale periculoase, statie de oxigen este strict interzis.
Este interzis accesul vizitatorilor care prezinta simptome ale unei boli infecto-contagioase (in
special viroza respiratorie, boala diareica acuta, boli eruptive, etc.).
Pe durata vizitei si in deplasarea in spatiile medicale ale spitalului, vizitatorii sunt rugati sa
foloseasca numai circuitele si caile de acces semnalizate pentru vizitatori si sa circule numai cu
lifturile dedicate special vizitatorilor.
Pe durata vizitei in spital, este strict interzis ca vizitatorii:

-sa se aseze pe patul pacientului;
-sa atinga mesele de tratament, carucioarele de pansamente, ustensilele, accesoriile sau aparatura
medicala;
-sa atinga recipientele inscriptionate cu mesaje avertizoare de risc, de tipul „risc biologic”.
 Vizitatorii sunt rugati ca, pe durata vizitei, sa respecte odihna si programul individual al tuturor
pacientilor internati, precum si activitatea curenta a personalului medical, evitand sa produca zgomote
puternice sau sa initieze orice alte actiuni de natura sa creeze disconfort celor din jur.
 Alimentatia pacientilor internati si, dupa caz, a insotitorilor, este asigurata de catre spital, fiind
adaptata necesitatilor medicale ale acestora si preferintelor personale. De aceea, vizitatorii sunt rugati
sa evite introducerea in spital de alimente sau bauturi destinate persoanelor internate.
 Introducerea in spital a aparaturii audio-vizuale este permisa numai cu acceptul prealabil si in
scris al medicului sef de sectie.

 La incheierea programului de vizitare, toti vizitatorii ramasi in spital vor fi invitati sa
paraseasca incinta acestuia.
 Pe durata programului de vizitare, in mod exceptional, vizitatorii pot fi solicitati de catre
personalul medical sa intrerupa vizita si sa paraseasca incinta spitalului, in situatii de urgenta medicala,
precum si in cazul in care conduita lor este necorespunzatoare sau prejudiciaza efectuarea de manevre
si ingrijiri medicale.
 Vizitatorii nu au voie sa incurajeze sau sa determine pacientii sa iasa din incinta spitalului in
tinuta de spital.
 In cursul vizitelor, vizitatorii nu au voie sa introduca in incinta spitalului tigari, alcool sau alte
substante periculoase pentru sanatate ori interzise de lege.
 Fumatul si consumul de bauturi alcoolice si / sau stupefiante in incinta spitalului sunt strict
interzise. Personalul medico-sanitar are dreptul sa interzica accesul in incinta spitalului a vizitatorilor
care se afla sub influenta alcoolului sau a altor substante cu caracter stupefiant.
 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 situaţia prevăzută anterior, pentru a da posibilitatea vizitei şi pentru ceilalţi pacienţi, dacă
există solicitări în acest sens, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute.
 Vizitarea pacienţilor în secţiile/compartimentele de terapie intensivă 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.
 Secţia de terapie intensivă au obligaţia de a avea un număr de telefon prin care se asigură
informarea familiei de către medicul curant sau medicul de gardă despre starea şi evoluţia pacientului.
Aparţinătorii vor fi informaţi despre acest număr de telefon la internarea sau la transferul pacientului în
secţia/compartimentul respectivă/respectiv.
 Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele unităţii sanitare, 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/coordonator de secţie/compartiment, aprobat
de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară.
 Prin excepţie în cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de
secţia/compartimentul în care aceştia sunt internaţi, 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 secţia/compartimentul respectivă/respectiv
permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un
spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului respective/respectiv.
 În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei
prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, accesul unei persoane poate
fi permanent.
 În cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele de terapie intensivă se asigură prezenţa
cu caracter permanent a unuia dintre părinţi, dacă se solicită acest lucru.
 În cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea
sanitară se acceptă prezenţa unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru
 În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile/
compartimentele din unitatea sanitară se poate accepta prezenţa unui aparţinător permanent, cu acordul
şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.
 Este strict interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienţilor în unităţile sanitare publice.

ART. II
ART. 91 PROGRAMUL DE DISTRIBUIRE A MESELOR
Se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza :

Art. 91 PROGRAMUL DE DISTRIBUIRE A MESELOR pentru pacienti si personalul de garda la
nivel de spital este urmatorul:
-

Dimineata: 8,30
Pranz:
13.30
Seara:
17,30 – 18.30

(1)Programul de distribuire a meselor defalcat pe sectii:
SECTIA/COMPARTIMENTUL
SECTIA BOLI INFECTIOASE
SECTIA ATI
SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE
SECTIA NEUROLOGIE
SECTIA MEDICINA INTERNA
SECTIA MEDICINA INTERNA CRONICI
COMPARTIMENT CARDIOLOGIE
COMPARTIMENT PEDIATRIE
SECTIE CHIRURGIE GENERALA
COMPARTIMENT PRIHIATRIE

PROGRAM
DIMINEATA
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

DISTRIBUIRE
PRINZ
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30

MESE
SEARA
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

(2) Medicii care efectueaza garda ,vor servi masa dupa urmatorul program:
Dimineata-9.00
Prinz 14.00
Seara 19.00
ART. III
Prevederile prezentului act adiţional vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor, încheindu-se proces verbal de luare la
cunoştinţa

COMITET DIRECTOR:
MANAGER:

DR. ROTARU LUCIA

DIRECTOR MEDICAL:

DR. DELEANU TAISIA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: EC. PAUN ELIZA

Sef serv. RUNOS: GAVRILESCU CAMELIA
Sindicat SANITAS :

VIERU CORINA DANIELA

