
 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ CU PRIVIRE LA PROGRAMUL DE VIZITĂ ÎN 
INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI 

Conform Ord. MS 3670/2022, privind accesul vizitatorilor în unitatea sanitară, 
vă informăm: 

- Programul de vizită este zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 14:00-17:00 
iar sâmbăta și duminica în intervalul 10:00-16:00 cu excepția secției ATI, care are 
program  de vizită in intervalele 11:00-12:00; 15:00-17:00 și 19:00-20:00; 

- Pacienții în fază terminală pot fi vizitați de aparținători zilnic, până la ora 20:00;  
- Intrarea și ieșirea se va face pe la intrarea INTERNĂRI;  
- Vizitatorii vor primi un ecuson cu număr de ordine, cu obligativitatea predării la 

plecare; 
- Brancardierul va nota în registru: numele și prenumele vizitatorului,  pacientul 

care va fi vizitat și secția, numărul ecusonului, data și ora intrării/ieșirii - pentru 
fiecare secție sunt acceptați concomitent maximum 10 vizitatori (un vizitator/ 
salon); în momentul plecării acestuia și predării ecusonului, va urca alt vizitator pe 
secția respectivă; 

- toți vizitatorii vor purta obligatoriu mască și vor efectua asepsia mâinilor;  
- fiecare vizitator va primi pe secție halat de unică folosință;  
- durata vizitei este de maximum 15 minute; 
- număr maxim de vizitatori o dată - 1 pentru fiecare pacient/zi; 
- toate persoanele vor păstra distanța de 1 m. 

 

 Pacienții care se mobilizează vor fi vizitați pe holul secțiilor, tronson B ( lifturi); 

 Pentru pacienții care nu se mobilizează, este acceptată vizita la patul acestuia, cu 
păstrarea acelorași reguli, dar este acceptat un singur vizitator în salon, indiferent 
de numărul de pacienți din salon; 

 Această categorie de pacienți va fi vizitată numai cu acceptul medicului curant; 

 Este recomandat ca medicul curant să limiteze vizitarea pacientului! Dacă medicul 
consideră că pacientul  are nevoie de un aparținător în afara orelor de vizită, va 
consemna (semnătură și parafă)  în FOCG. 

 

Manager IRO 
Ec. Mirela GROSU 

                                                                               

 

 


