
 

HOTĂRÂREA NR. 44 

     din 21.06.2022 

privind stabilirea unor reguli de acces a aparținătorilor la nivelul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Piatra Neamţ  
 

 

Comitetul Director Interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;  

Având în vedere: 

- contextul de risc epidemiologic și biologic existent la nivel local și național, precum și 

faptul că unitatea noastră sanitară acordă asistență medicală atât pacienților Covid 19 

cât și pacienților non Covid și necesitatea prevenirii răspândirii infecției cu virusul 

Sars-Cov2 la nivelul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț 

 Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- OMSP nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul 

spitalului public; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1: (1) Începând cu data de 21 iunie 2022, programul de vizite al aparținătorilor la 

pacienții internați în Spitalul Judeţean De Urgenţă Piatra Neamţ este de luni până duminică în 

intervalul 14
00

-18
00

. 

(2) Începând cu data de 21 iunie 2022, programul de primire al pachetelor pentru 

pacienții internați în Spitalul Judeţean De Urgenţă Piatra Neamţ este de luni până duminică în 

intervalul 10
00

-12
00

 și  16
00

-18
00

. 

(3) Accesul aparținătorilor este permis cu respectarea următoarelor reguli: 

- fiecare pacient internat poate fi vizitat de câte o singură persoană, nu mai mult de 15 

minute, în intervalul precizat la art. 1 alin. (1); 

- in fiecare salon nu pot fi mai mult de doi aparținători simultan; 

- aparținătorii vor fi însoțiți de personalul secției / compartimentului în care este 

internat pacientul vizitat, de la intrarea în pavilion până la salonul pacientului, precum și până 

la părăsirea pavilionului, cu respectarea circuitelor epidemiologice; 

- aparținătorii și vizitatorii Spitalului Judeţean De Urgenţă Piatra Neamţ sunt obligați 

să poarte echipament de protecție (mască de protecție, botoși și halat de unică folosință), 

echipament asigurat de secția / compartimentul vizitat, pentru limitarea și prevenirea 

infecțiilor asociate asistenței medicale;  

(4) Pacienții care urmează să fie internați vor fi însoțiți de personalul secției / 

compartimentului în care se va face internarea, de la intrarea în pavilion până la salonul 

pacientului; de asemenea, la externare, pacienții vor fi însoțiți de personalul secției / 

compartimentului până la părăsirea pavilionului, cu respectarea circuitelor epidemiologice. 

 

Art. 2. În timpul vizitei la pacienți, aparținătorii vor fi informați cu privire la 

obligativitatea respectării următoarelor reguli: 

- să nu se aseze pe patul pacientului sau sa isi puna lucrurile personale pe patul 

pacientului; 

 - să nu atinga mesele de tratament, carucioarele de pansamente, echipamente sau 

aparatura medicala; 

 - să nu atinga recipientele inscriptionate cu mesaje, avertizoare de risc, de ex 

pictograma de ,,risc biologic”; 
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 - se vor respecta indicatiile medicului curant cu privire la alimentele permise, in 

functie de specificul afectiunii si al procedurilor de diagnostic sau tratament aplicat; 

 - se vor respecta indicatiile asistentei de salon cu privire la modul de depozitare al 

alimentelor aduse de acasa; 

- vizitatorii vor respecta indicatiile personalului medico-sanitar privitoare la masurile 

aplicate in situatiile epidemiologice deosebite ( carantina etc). 

 

Art. 3: Prezenta hotărâre va fi comunicată directorului financiar-contabil, directorului 

medical, directorului de îngrijiri şi secţiilor/compartimentelor cu paturi din structura spitalului 

pentru a fi adusă la îndeplinire. 
 

 

 

COMITETUL DIRECTOR 

AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIATRA NEAMŢ 

 

Ec. Alexandru Filimon – Manager ___________________ 

Dr. Ștefan Gheorghincă – Director medical cu preluare atributii ________________ 

Ec. Elena Murariu – Director financiar-contabil interimar_____________________ 

As. med. Mihaiela Scurtu – Director de îngrijiri _______________ 
 

 

 
 

 

Vizat, 
Consilier juridic, 

Victor Marghidan 
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