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PROTOCOL SPECIFIC de acces al pacienţilor în  

Laboratorul de Medicină Legală Clinică 

 

Accesul pacienţilor care se adresează Laboratorului de medicină legală clinică se face pe poarta de 

acces în INML din dreptul camerei de gardă (intrarea B a INML). 

 

Pentru acces în institut este necesar ca toţi cetăţenii să  parcurgă procedurile de TRIAJ epidemiologic 

efectuat de către un cadru medical (cortul roşu, instalat la  intrarea B din institut, de la Camera de 

Gardă) ce constau din: 

 

1. completarea chestionarului epidemiologic cu respectarea măsurilor de prevenire a infecţiilor cu 

coronavirus şi  

2. măsurarea temperaturii corporale (non-contact) de către un cadru medical angajat al INML  

 

În cadrul spaţiilor de la intrare în INML care conduc către Laboratorul de medicină legală clinică au 

fost luate următoarele măsuri specifice pe perioada pandemiei COVID-19 

 

- Asigurarea de dispensere cu soluţii dezinfectante în spaţiile de trecere / circuit ale pacienţilor (hol 

parter şi hol etaj 1); 

- Asigurarea distanţării fizice pe banchetele de aşteptare (la nevoie pentru însoţitori), prin marcaje 

intercalate; 

- Permiterea accesului în interiorul INML exclusiv a câte unui pacient sau pacient plus însoţitor în 

cazul în care pacientul este minor sau cu deficienţe motorii (pacienţii minori, vor fi însoţiţi de un 

părinte sau tutore legal; tot astfel pacienţii greu deplasabili, de asemenea pot fi însoţiţi de către o 

altă persoană) 

 

Pentru acces cetăţenii vor avea în vedere ca o dată ce au intrat în INML să poarte corect masca facială 

de protecţie (peste nas), să efectueze dezinfectarea mâinilor folosind dispenserele pe care le vor avea 

la dispoziţie şi să păstreze tot timpul o distanţare fizică de 1,5 – 2 m.  

 

După efectuarea triajului, cetăţenii solicită informaţii de la persoana cu atribuţii în informare. În 

laboratorul de Medicină Legală Clinică cetăţenii pot avea interesul să meargă spre a fi examinaţi fie 

la: 

(1) camera de gardă pentru constatări medico-legale şi examinări în caz de agresiune fizică, sexuală, 

accidente, etc. fie la  

(2) cabinetul de expertize pentru examinările cu adresă de la poliţie/parchet fie la  

(3) registratura INML pentru informări diverse, solicitări acte fie la  

(4) biroul de eliberare certificate medico-legale 

 

Accesul pacienţilor si circulatia în INML se face, obligatoriu cu purtarea corectă a măştii faciale de 

protecţie peste nas, dezinfectarea mâinilor şi păstrarea unei distanţe de 1,5 – 2 m între persoane.  
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Persoana atribuită cu paza şi protecţia comunică cu laboratorul/registratorul medical al 

Laboratorului) prin folosirea echipamentelor tip walkie-talkie. Personalul de pază si protecţie de la 

punctul de acces Camera de Gardă, comunică permanent prin folosirea de echipamente tip walkie-

talkie cu personalul din laboratorul de medicină legală clinică (camera de gardă, cabinet expertize, 

registratură) astfel încât imediat după terminarea procedurilor de dezinfecţie / decontaminare ce au loc 

în cabinete/camera de gardă după fiecare pacient, să se permită accesul în instituţie pentru următorul 

pacient/familie, etc. 

 

Examinarea medico-legală a pacienţilor se efectuează de îndată ce aceştia înmânează documentele 

necesare (cerere / ordonanţă de examinare, act de identitate, chitanţă de plată) asistentului de la Camera 

de Gardă, respectiv Cabinetul Expertize. Imediat după primirea acestor documente, asistentul anunţă 

telefonic medicul care urmează să examineze pacientul, apoi înregistrează pacientul. 

 

Examinarea medico-legală se face respectând măsurile specifice comune, implementate la nivelul 

tuturor departamentelor din cadrul INML, respectiv costum de protecţie (textil sau material neţesut), 

bonetă, mască de protecţie, mănuşi, vizieră sau ochelari de protecţie. 

 

După fiecare pacient, se efectuează dezinfecţia suprafeţelor din spaţiile de examinare, timpul până la 

următorul pacient fiind de 20 de minute, ritmul de examinare fiind variabil, în funcţie de numărul 

pacienţilor în aşteptare, precum şi de durata şi complexitatea examinării medico-legale propriu-zise. 

 

Recoltarea probelor biologice şi păstrarea acestora se va face cu respectarea procedurilor specifice 

implementate la nivelul INML prin normele ISO, cu purtarea obligatorie a echipamentului de protecţie 

personală menţionat mai sus precum si conform cu protocolul INML revizia 6 (vezi website protocol 

COVID). 

 

Circuitul pacienţilor nu se intersectează şi nu interferă cu cel al personalului INML.Pacienţii având la 

dispoziţie grupuri sanitare separate, care sunt de asemenea dotate cu soluţii dezinfectante şi care 

beneficiază de curăţenie şi dezinfecţie periodice. 

 

În cazul în care este necesară examinarea medico-legală de urgenţă a unui pacient COVID pozitiv, 

examinarea medico-legală va fi efectuată într-un spaţiu special amenajat în acest sens (Camera Izolare, 

parter, hol acces), care beneficiază de circuit separat faţă de restul circuitelor din cadrul INML, cu 

purtarea echipamentului de protecţie specific COVID (combinezon impermeabil, mască, vizieră, 2 

perechi de mănuşi), conform protocolului specific al INML privind echiparea şi dezechiparea 

personalului medical şi cu decontaminarea ulterioară a spaţiului de examinare. 

 

Cetatenii care sunt programati în vederea examinării (la solicitarea organelor de justiţie) se vor afla pe 

liste care se transmit de la Cabinetul de expertize către punctul de acces al intrării în INML din dreptul 

Camerei de Garda: cetăţenii care ştiu că au programare sunt rugaţi să comunice acest fapt personalului 

de la informaţii şi reprezentantului firmei de pază şi protective în vederea accesului în INML 

 

Toţi cetăţenii sunt rugati să aibă în vedere că prezentarea la INML şi accesul în INML în vederea 

examinării medico-legale sau chiar doar a ridicării documentelor medico-legale ce au fost încheiate se 

face numai după triajul epidemiologic.  

 

Toţi cetăţenii sunt totodată rugaţi să manifeste răbdare întrucât în spaţiul lor de destinaţie din interiorul 

INML se efectuează după fiecare pacient dezinfecţie. 

 



De asemenea cetăţenii sunt rugaţi să respecte măsurile de prevenire şi combatere a bolii prin infecţie 

cu coronavirus respectând distanţarea fizică şi purtarea obligatorie a măştii atât în spaţiile INML cât şi 

spaţiul public din faţa INML în aşteptarea invitării în INML. 

 

Vă mulţumim, 

 

 

 


