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ACCESUL LA NAȘTERE ȘI VIZITA POSTNATALĂ  

A UNEI PERSOANE DESEMNATE DE CĂTRE PACIENTĂ 

 

Spitalul Județean de Urgență Zalău permite accesul în unitatea noastră a unei persoane 

desemnate de către pacientă pentru a asista la naștere și/sau a  vizita nou-născutul sau pacienta.  

Persoana care dorește să asiste la naștere sau să efectueze o vizită trebuie să solicite acest lucru cu 

cel puțin 10 zile înainte, prin completarea unei cereri (pe care o găsiți la sfârșitul prezentei informări). 

Cererea-tip se găsește și la recepția spitalului, poarta principală, sau la secretariatul instituției. Cererea 

se depune la Registratura spitalului. În momentul internării pacientei, cererea trebuie semnată de către 

aceasta pentru acordul/confirmarea persoanei desemnate și aprobată de către medicul curat al pacientei 

și al nou-născutului. Pentru situații excepționale, cazuri de urgență, solicitarea va putea fi făcută în 

momentul internării și aprobată de către medicul curant/gardă.  

O singură persoană poată solicita accesul la naștere. 

Persoana desemnată se prezintă la poarta principală a spitalului unde i se face triajul epidemiologic 

și se completează Fișa de triaj. Vizitatorul care în urma triajului epidemiologic este încadrat la caz 

posibil, probabil sau confirmat conform definiției de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul 

coronavirus (COVID-19) a Institutului National de Sănătate Publică, care are  semne clinice de infecție 

respiratorie a căilor respiratorii superioare sau temperatură peste 37,3 °C nu are drept de acces în 

spital. 

Personalul  de la  poartă/gardianul apelează telefonic secția Obstetrică Ginecologie, respectiv 

Neonatologie pentru confirmarea vizitei.  

Vizitatorul este preluat de la intrarea în spital de către personalul medical din secția Obstetrică 

Ginecologie. 

Persoana desemnată trebuie să fie clinic sănătoasă, să nu prezinte semne clinice de infecție 

respiratorie, să nu fie sub influența alcoolului sau a substanțelor psihotrope și să îndeplinească una din 

următoarele condiții: 

- Este vaccinată anti-Covid 19 și are cel puțin 10 zile de la vaccinarea completă 

- Are un test RT-PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore 

- Test antigenic rapid efectuat în ziua vizitei 

- A trecut prin infecția SARS-CoV-2 și nu au trecut mai mult de 180 de zile de la confirmare. 

Persoana desemnată va fi echipată corespunzător de către personalul medical: halat de unică 

folosință, botoși, mască. Echipamentul de protecție este asigurat de spital. 

Verificarea îndeplinirii acestor condiții revine personalului medical al secției către care se face 

solicitarea.  

Vizitatorul este însoțit pe toată durata vizitei de un cadru medical și respectă măsurile de distanțare 

socială, respectiv 1,5 m între persoane. 

http://www.spitalzalau.ro/
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Accesul la pacientă în perioada de travaliu: 

Persoana desemnată așteaptă echipată în holul de intrare în Blocul de nașteri și la fiecare oră 

va avea acces timp de 10 minute la pacientă, până în momentul nașterii. 

În cazul nașterii prin operație cezariană (acesta se desfășoară în sala de operații unde accesul 

civililor este interzis), aparținătorul va aștepta în hol și va putea vedea mama și copilul în momentul 

efectuării transferului în salon. 

 

Accesul persoanei desemnate în Blocul de naștere este permis astfel: 

1. Dacă nou-născutul este sănătos, cu Apgar 8-10. 

2. După examenul medicului neonatolog și dacă starea cuplului mamă-copil o permite. 

3. Totodată, în acest moment se va efectua dacă se dorește și fotografierea nou născutului, de către 

aparținător, fără a fotografia personalul medical sau aparatura medicală. 

Personalul, dacă are suspiciuni că este surprins în fotografie în condițiile în care nu și-a dat 

acordul, are dreptul să ceară dovada fotografiei și să roage aparținătorul să șteargă fotografia, 

oferindu-i posibilitatea de a reface respectiva fotografie, fără personalul medical, în vederea 

respectării Regulamentului 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

4. Indiferent de modul nașterii, se amână accesul persoanei desemnate și fotografierea nou-

născutului dacă pacientul necesită îngrijiri speciale sau proceduri medicale speciale (reanimare, 

asigurare suport respirator, intubație și ventilație medicală). 

5. Se va efectua fotografierea nou-născutului de către personalul secției de neonatologie în 

momentul stabilizării, respectând Legea nr.46/2003, Legea drepturilor pacienților.  

 

Programul pentru vizite postnatale: zilnic între orele 1200-1400. 

                           Vizitatorului nu  i se permite accesul în  spital neînsoțit! 

 

Vizita nou-născutului 

1. În ziua și în condițiile impuse, un singur vizitator va avea acces la mamă. 

2. Secția de neonatologie nu poate permite accesul vizitatorilor în secție, însă în funcție de stărea 

de sănătate a nou-născutului, acesta poate fi prezentat de către mamă persoanei desemnate prin 

geamul secției.  

3. Dacă nou-născutul este în sistem rooming-in, vizitatorul echipat corespunzător, va putea să vadă 

nou-născutul prin geamul ușii de la holul secției Obstetrică, arătat de către mamă.  

4. Nou-născutul internat în salonul de terapie intensivă va putea fi vizitat doar de către mamă în 

echipament de spital, dat fiind faptul că secția Neonatologie este zonă cu risc înalt de transmitere 

a infecțiilor, datorită receptivității crescute a nou născutului. 

 

 

La sfârșitul vizitei, vizitatorul dezbracă echipamentul de protecție (mai puțin masca) și efectuează 

igiena mâinilor. 
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Spitalul Județean de Urgență  Zalău

Nr. ……………   Din ……………………..
Operator de date înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. la nr. 16663  

 

 

CERERE  

Către secția Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie 

 

 

Subsemnatul: Nume..................................................................Prenume......................................... 

Act de identificare........................................Serie............................Nr........................................... 

Număr telefon................................................. 

 

Solicit permisiunea de                      VIZITĂ  POSTNATALĂ 

                                                          ASISTARE NAȘTERE 

 

a pacientei: Nume......................................................Prenume........................................................ 

 

Atașez cererii unul din următoarele documente: 

 

            Dovada vaccinare completă anti SARS-CoV-2 mai veche de 10 zile 

            Dovada trecerii prin infecția SARS-CoV-2 și nu au trecut mai mult de 180 de zile de la 

confirmare 

            Test RT-PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore  

            Test antigenic rapid efectuat în ziua vizitei 

 

 

Data:                                                                                                 Sunt de acord cu vizita, 

 

Semnătură solicitant:                                                                           Semnătură pacientă: 

                           

 

 

 

Aprob efectuarea vizitei: 

Semnătura medic curant/gardă Obstetrică  

Semnătura medic curant/gardă Neonatologie  
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