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Anexa nr. 1 – Accesul în S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle 

 
➢ Accesul salariaţilor spitalului este permis numai pe la punctele de control-acces,  pe baza legitimaţiei 

de serviciu , a ecusonului sau a cardului de acces.  

➢ Accesul în spital al altor persoane este permis după cum urmează: 

➢ au acces permanent urgenţele medicale  

➢ în intervalul orar 08.00 -15.00, au acces  pacienţii, însoţiţi sau nu, cu bilet de internare;  

➢ Pacienţii programaţi pentru consultaţii în ambulatoriu vor avea acces în timpul programului de lucru 

afișat. 

In intervalul orar 14.00-17.00, au acces vizitatorii pacienţilor internaţi ,  numai cu respectarea 

următoarelor condiţii:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

➢ accesul se face în baza documentului de identitate şi înscrierea în registrul special al vizitatorilor; 

➢ accesul se permite numai prin intrarea, locurile şi spaţiile special dedicate vizitatorilor, de 

managerul spitalului; 

➢ în grup de maxim 3 persoane; 

➢ externarea pacienţilor se face în intervalul orar 09.00- 16.00. (L-V) 

➢ In vederea externării , este permis accesul în curtea spitalului a mijloacelor proprii de transport ale 

aparţinătorilor. Acestea nu vor staţiona în curtea spitalului după ora 16.00 sau pe timpul nopţii. 

➢ In vederea externării pacienţilor decedaţi, este permis accesul mijloacelor de transport ale 

serviciilor funerare, în timpul programului normal de lucru . 

➢ Vizitatorii vor avea acces și în zilele nelucrătoare, în intervalul orar 10.00-16.00 

➢ pe toată perioada prezenţei în incinta spitalului vizitatorii au obligaţia de a purta la vedere ecusonul 

care atestă calitatea de vizitator ;    

o In afara programului prevăzut pentru vizitarea bolnavilor, accesul se va face numai pe baza unui “bilet 

de liber acces” eliberat de medicul curant şi vizat de şeful de sectie . 

o Se interzice părăsirea spitalului de către bolnavii cu afecţiuni psihice aflaţi în tratament, respectându-

se prevederile Legii nr. 487/2002 privind sănătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice. 

o Persoanele care însoţesc copiii minori, la ieşirea din spital vor fi legitimate, pentru a se stabili gradul 

de rudenie şi motivul părăsirii spitalului, de către copil. 

✓ Aprovizionarea cu materiale sanitare, alimente, medicamente, reactivi se face în intervalul orar 

08.00-16.00 (L-V) 

✓ Intervenţiile service se vor efectua în intervalul orar 08.00-16.00, (L-V), excepţie făcând cele în 

regim de urgenţă. Accesul se va face numai pe bază de tabel nominal aprobat de manager, 

document de identitate şi legitimaţie de serviciu.    

✓ Ambulanţele au acces nelimitat 

                          8.2. Accesul reprezentanţilor mass-media se face pe baza  legitimaţiei de acreditare în 

specialitate, documentului de identitate şi numai cu acordul managerului.  
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8.2.1.Reprezentanţii pot filma în spitale numai în spaţiile pentru care managerul şi-a exprimat acordul în mod 

explicit, intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii. 

8.2.2. În vederea desfăşurării fluente a acestei activităţi, managerul de spital va desemna un purtător de cuvânt al 

instituţiei, care va însoţi reprezentanţii mass-media, pe durata prezenţei acestora,  în incinta spitalului.  

8.2.3. Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau înregistrat la vedere, se face 

numai cu aprobarea managerului; 

8.2.4. Accesul altor categorii de persoane (echipe de control din  Ministerul Sănătăţii Publice/organe din 

subordine, Reprezentanţi ai autorităţilor locale și judeţene, medici în schimb de experienţă, medici rezidenţi, 

studenţi, etc.) se va face în baza legitimaţiei de serviciu. 

 


