
                   ORDIN   Nr. 1284 din 17 decembrie 2012 
privindă reglementareaă programuluiă deă viziteă ală apar in toriloră pacien iloră interna iă înă
unit ileăsanitareăpublice 
EMITENT:ăăăăăăMINISTERULăS N T II 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 876 din 21 decembrie 2012 
 
    Având în vedere: 
    - ReferatulăDirec ieiăorganizareăşiăpoliticiăsalarialeănr.ăR.A.ă1.224/2012, 
    în temeiul art. 7 alin.ă(4)ădinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă144/2010ăprivindăorganizareaăşiă
func ionareaăMinisteruluiăS n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare, 
 
    ministrulăs n t iiăemiteăurm torulăordin: 
 
    ART. 1 
    (1)ă Programulă deă vizit ă ală apar in toriloră pacien iloră interna iă înă unit ileă sanitareă
publiceăseărealizeaz ădeăluniăpân ăvineriăînăintervalulăorară15,00ă- 20,00, iar în zilele de 
sâmb t ăşiăduminic ăprogramulădeăvizit ăseărealizeaz ăîntreăoreleă10,00ă- 20,00. 
    (2)ăNum rulă deă vizitatoriă pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 
paturiănuăpoateăfiămaiămareădeă3ăpersoaneăşiăpotăfiăvizita iămaximumă2ăpacien iăînăacelaşiă
timp. 
    (3)ăÎnăsitua iaăprev zut ălaăalin.ă(2),ăpentruăaădaăposibilitateaăviziteiăşiăpentruăceilal iă
pacien i,ădac ăexist ăsolicit riăînăacestăsens,ădurataăviziteiăvaăfiălimitat ălaă60ădeăminute. 
    ART. 2 
    Vizitareaăpacien ilorăînăsec iile/compartimenteleădeăterapieăintensiv ăesteăpermis ăzilnică
doarămembriloră familiei,ă respectivă p rin i,ă copii,ă surori/fra i,ă cuă condi iaă caă vizitaă s ă seă
fac ăindividualăsauăcelămultădou ăpersoane,ăcuărespectareaăprocedurilorăinterne. 
    ART. 3 
    (1)ăSec iile/Compartimenteleădeăterapieăintensiv ăauăobliga iaădeăaăaveaăunănum rădeă
telefonăprinăcareăseăasigur ă informareaă familieiădeăc treămediculăcurantăsauămediculădeă
gard ă despreă stareaă şiă evolu iaă pacientului.ă Apar in toriiă voră fiă informa iă despreă acestă
num ră deă telefonă laă internareaă sauă laă transferulă pacientuluiă înă sec ia/compartimentulă
respectiv /respectiv. 
    (2) Pentru pacien iiă interna iă peă oricareă dintreă sec iile/compartimenteleă unit iiă
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/coordonatoră deă sec ie/compartiment,ă aprobată deă directorulă medicală şiă afişată laă locă
vizibilălaăintrareaăînăunitateaăsanitar . 
    ART. 4 
    (1)ă Prină excep ieă deă laă prevederileă art. 1,ă înă cazulă pacien iloră înă stareă critic ă sauă
terminal ,ă indiferentădeăsec ia/compartimentulă înăcareăaceştiaăsuntă interna i,ă familiaăareă
dreptulă deă aă vizitaă pacientulă zilnic,ă indiferentă deă or ,ă sauă poateă solicitaă prezen aă
permanent ălâng ăpacientăaăunuiăsingurămembruădeăfamilie,ăcuăacordulămediculuiăcurant,ă
dac ăcondi iileădinăsec ia/compartimentulărespectiv /respectivăpermităacestă lucru.ăÎnăcază
contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-seă ună spa iuă
adecvatădeăaşteptare,ăînăapropiereaăsec iei/compartimentuluiărespective/respectiv. 
    (2)ă Înă cazulă pacien iloră interna iă careă auă ună gradă redusă deă mobilitateă dină cauzaă
patologieiă prezentate,ă peă oricareă dintreă sec iile/compartimenteleă dină unitateaă sanitar ,ă
accesul unei persoane poate fi permanent. 
    ART. 5 
    (1)ă Înă cazulă copiiloră interna iă înă sec iile/compartimenteleă deă terapieă intensiv ă seă
asigur ă prezen aă cuă caracteră permanentă aă unuiaă dintreă p rin i,ă dac ă seă solicit ă acestă
lucru. 
    (2)ăÎnăcazulăcopiilorăpân ălaă14ăaniăinterna iăînăoricareădintreăsec iile/compartimenteleă
dină unitateaă sanitar ă seă accept ă prezen a unuiă apar in toră permanent,ă dac ă seă solicit ă
acest lucru. 



    (3)ă Înă cazulă copiiloră cuă vârstaă cuprins ă întreă 14ă şiă 18ă aniă interna iă înă oricareă dintreă
sec iile/compartimenteleădinăunitateaăsanitar ăseăpoateăacceptaăprezen aăunuiăapar in toră
permanent, cu acordulăşefuluiădeăsec ie/coordonatoruluiădeăcompartiment. 
    ART. 6 
    Manageriiă unit iloră sanitareă auă obliga iaă s ă afişezeă programulă deă viziteă laă toateă
intr rileăînăunitateaăsanitar ,ăînămodăvizibilăşiăaccesibilăvizitatorilor. 
    ART. 7 
    Esteăstrictăinterzis ăpercepereaădeătaxeăpentruăvizitareaăpacien ilorăînăunit ileăsanitareă
publice. 
    ART. 8 
    Conducereaăunit iiă sanitareăpubliceăareăobliga iaădeăaă instruiă angaja iiă serviciuluiă deă
paz ă propriuă şiă peă ceiă aiă firmeloră deă paz ,ă dup ă caz,ă asupraă programuluiă deă vizite,ă
ob inândă oă declara ieă deă laă fiecareă dintreă aceştiaă prină careă seă angajeaz ă s ă respecteă
aplicareaăprogramuluiărespectivăşiăs ănuăpretind ăsauăs ăprimeasc ăniciunăfelădeăaten iiăînă
vederea permiterii accesului în afara programuluiă deă vizit .ă Înă cazulă înc lc riiă acestoră
prevederiă seă voră aplicaă sanc iuniă administrative,ă pân ă laă desfacereaă contractuluiă deă
munc ă pentruă persoanaă careă seă faceă vinovat ,ă sauă încetareaă contractuluiă cuă firmaă deă
prest riăserviciiădeăpaz . 
    ART. 9 
    Prevederileă prezentuluiă ordină seă aplic ă unit iloră sanitareă cuă paturiă dină re eauaă
Ministeruluiă S n t iiă şiă celoră ală c roră managementă aă fostă transferată laă autorit ileă
administra ieiăpubliceălocale. 
    ART. 10 
    (1)ă Constatareaă contraven iiloră şiă aplicareaă sanc iuniloră prev zuteă deă reglement rileă
legaleăînăvigoareăseărealizeaz ădeăc treăpersonalulăîmputernicitădinăcadrulăstructurilorădeă
controlăînădomeniulăs n t iiăpubliceăaleăMinisteruluiăS n t iiăşiăaleădirec iilorădeăs n tateă
public . 
    (2) Contraven iiloră aplicateă deă personalulă împuternicită ală Ministeruluiă S n t ii,ă înă
conformitateăcuăreglement rileălegaleăînăvigoare,ăleăsuntăaplicabileădispozi iileăOrdonan eiă
Guvernului nr. 2/2001 privindăregimulăjuridicăalăcontraven iilor,ăaprobat ăcuămodific riăşiă
complet riăprinăLegea nr. 180/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    ART. 11 
    Direc iileădeăspecialitateădinăcadrulăMinisteruluiăS n t ii,ădirec iileădeăs n tateăpublic ,ă
autorit ileăadministra ieiăpubliceălocale,ăprecumăşiăspitalele publice vor duce la îndeplinire 
dispozi iileăprezentuluiăordin. 
    ART. 12 
    Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI. 
 
                           Ministrulăs n t ii, 
                               Raed Arafat 
 
    Bucureşti,ă17ădecembrieă2012. 
    Nr. 1.284. 
 
                              --------------- 


