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- 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. 

             - 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. 

In aceasta situatie, 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. 

             - Secţiile/Compartimentele 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. Acesta este 0751 193785 

              - 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. Acesta este :  

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, până la ora 22,00, 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, cu acordul medicului curant. 

             - Este strict interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienţilor în unităţile 

sanitare publice. 
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