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SCJU Cluj-Napoca a reluat programul de vizită la pacienți 

 

        Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca a reluat programul de vizită a 

aparținătorilor la pacienții internați, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.1284/2012. 

Programul se desfășoară cu respectarea următoarelor reguli: 

(1) Programul de vizită al aparținătorilor pacienților internați în secțiile și compartimentele 

SCJU Cluj se desfășoară de luni până vineri, în intervalul orar 15.00 – 17.00, iar în zilele de sâmbătă 

și duminică, între orele 12.00 - 16.00. 

(2) Numărul de vizitatori pentru un pacient internat, într-un salon cu mai mult de 3 

paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane. Pot fi vizitați maximum 2 pacienți în acelaşi timp. 

(3) În situația prevăzută la pct. (2), pentru a da posibilitatea vizitei și pentru ceilalți  pacienți, 

dacă există solicitări în acest sens, durata vizitei va fi limitată la 15 minute. 

(4) Vizitatorii vor fi înregistrați și supuși triajului epidemiologic înainte de intrarea în 

secție/compartiment. 

(5) Prin excepție de la prevederile pct. (1), în cazul pacienților în stare critică sau 

terminală, indiferent de secția/compartimentul în care aceştia sunt internați, familia are dreptul 

de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, sau poate solicita prezența permanent  lângă pacient 

a unui singur membru al familiei, cu acordul medicului curant, dacă sunt întrunite condițiile din 

secția/compartimentul în cauză. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, 

asigurându-se un spațiu adecvat de aşteptare, în apropierea secției/compartimentului. 

(6) Vizitarea pacienților în secțiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă 

zilnic doar membrilor familiei (părinți, copii, surori/frați), cu condiția ca vizita să se facă 

individual sau cel mult două persoane, cu respectarea procedurilor interne. 

(7) Programul de acces al aparținătorilor este afișat într-un loc vizibil, la intrarea în 

sectii/compartimente. 
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