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SPITALUL MUNICIPAL VULCAN
TRECUT, PREZENT SI VIITOR
Dezvoltarea industriei extractive in Valea Jiului a generat pe de o parte plasarea Vaii
Jiului in circuitul marilor zone industriale, iar pe de alta parte a influentat pozitiv dezvoltarea
sociala, culturala, sanitara a zonei. Societatile miniere ca si statul au fost interesate intr-o
anumita masura de ocrotirea sanatatii celor care locuiau si lucrau in Valea Jiului. Acest lucru
era impus atat de cresterea populatiei, dar mai ales de specificul climatic al zonei, corelat cu
conditiile deosebit de grele de munca specifice mineritului. Societatea "Salgatarjan"
construieste in anul 1910 in Vulcan spitalul, care avea 60 de paturi si trei sectii: interne,
chirurgie si boli infectioase, avand aceleasi instalatii si dotari ca si Spitalul din Petrosani.

Spitalul din Vulcan era compus din mai multe cladiri asezate in jurul unui frumos parc
cu esenta de copaci deosebiti, esente rare. Pentru buna desfasurare a activitatii in aceste
spitale, "Societatea Brasoveana" a sprijinit venirea a 50 de calugarite franciscane de la o
manastire de langa Munchen care s-au instalat initial la Petrosani, apoi la Vulcan si Lupeni,
comunitatea care si-a continuat misiunea in Valea Jiului pana dupa cel de-al doilea razboi
mondial.
Calugarii franciscani au initiat aducerea la Vulcan a unor surori dintr-un spital
considerat in acea vreme cel mai mare, Spitalul din Mallersdorf. In anul 1927 soseste o maica,
Hildegard Valeriana (Gertrudis), care aduce un fond mare de carte de la Universitatea
Sorbonne din Paris si intemeiaza o capela minunata care functioneaza timp de 21 de ani.
Capela este inzestrata cu altare frumoase, icoane, 60 de Biblii si zilnic era afectata o ora de
citire Bibliei pentru bolnavi. In anul 1947 s-a propus desfiintarea activitatii spirituale din viata
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bolnavilor.
In anul 1948 Spitalul Vulcan functiona cu un numar de 150 de paturi cu urmatoarele
sectii: interne, chirurgie, contagioase, TBC, casa de nasteri. Dezvoltarea economico-sociala a
orasului Vulcan a impus asigurarea spatiului necesar functionarii in conditii bune a
institutiilor medicale. in acest sens s-a reusit sa se transfere in anul 1970 cladirea actuala a
Spitalului de la Trustul Judetean de Constructii la Ministerul Sanatatii, cladirea fiind
transformata din camin muncitoresc in asezare spitaliceasca, chiar daca avea multe
disfunctionalitati in comparatie cu adevaratele constructii spitalicesti.
Anul 1996 reprezinta darea in folosinta a impozantului edificiu al Ambulatoriului
integrat cu cabinete medicale de specialitate (medicina interna, ftiziologie, dermato-venerice,
chirurgie, ORL, oftalmologie, ginecologie, pediatrie), la care se adauga: bazin
hidrochinetoterapie, sala de gimnastica, cabinete pentru fizioterapie, si in care s-au amenajat
in spatii corespunzatoare Laboratorul de analize medicale, Laboratorul de radiologie si
imagistica.
In anul 2006 au inceput lucrarile de reabilitare a Spitalului Municipal Vulcan, lucrari
finantate de la bugetul de stat. Pana la momentul actual s-a reusit refacerea acoperisului,
tamplarie pvc, modernizarea instalatiilor de incalzire, sanitare, electrice, oxigen medicinal,
reamenajarea completa a sectiei Pediatrie, compartimentului Medicina Interna si
compartimentului Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie; reamanajarea partiala a
compartimentului Obstetrica - ginecologie.
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In anul 2008 a fost reabilitata complet (acoperis, fatada, gard imprejmuire, tamplarie
pvc, instalatii termice, sanitare, electrice, iluminat de siguranta, oxigen medicinal, amenajare
circuite functionale, recompartimentari - creare grup sanitar in fiecare salon, etc.) - lucrari
finantate de la bugetul local - multumim si pe aceasta cale d-lui primar ing. Gheorghe Ile,
sectia Boli Infectioase a Spitalului Municipal Vulcan - singura de acest profil din Valea Jiului.
Principalul obiectiv al personalului medico-sanitar din Spitalul Municipal Vulcan este
imbunatatirea starii de sanatate a populatiei, scaderea mortalitatii infantile, cresterea indicelui
natalitatii, reducerea numarului de imbolnaviri prin boli transmisibile, reducerea morbiditatii
cu incapacitate temporara de munca, reducerea numarului de imbolnaviri profesionale.
Prin Hotararea nr. 85 / 2013 a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, incepand
cu 11 aprilie 2013 Spitalul Municipal Vulcan se incadreaza in categoria de Spital
ACREDITAT CU NIVEL DE INCREDERE RIDICATA.

COMITET DIRECTOR
MANAGER:
DIRECTOR MEDICAL:
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL:
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COMP. RUNOS
COMP. JURIDIC
COMP. INFECTII NOSOCOMIALE
COMP. SECURITATEA MUNCII,
PSI, PROTECTIE CIVILA,
SITUATII DE URGENTA.
COMP. FINANCIAR – CONTABILITATE
BIROU ACHIZITII PUBLICE,
CONTRACTARE, APROVIZIONARE,
TRANSPORT
SERVICIU TEHNIC AD-TIV
- BUCATARIE
- FORMATIE INTRETINERE REPARATII
- PAZA DESERVIRE
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STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI MUNICIPAL
VULCAN

COMPARTIMENT MEDICINA INTERNA
Structura de paturi
Compartimentul Medicina Interna din cadrul Spitalului Municipal Vulcan
functioneaza cu un numar de 15 de paturi, dispuse in 10 saloane, avand in dotare sala
tratamente, cabinet EKG computerizat, cabinete medici, oficiu, sala mese. Compartimentul a
fost reabilitat complet - lucrarile s-au incheiat in anul 2009 si au fost finantate de la bugetul de
stat - (recompartimentari - 2 paturi in salon, grup sanitar propriu, refacere instalatii incalzire,
electrice, sanitare, tamplarie pvc, placari cu gresie si faianta, tarchet).
Structura de personal
Dr. Diaconu Liliana, medic specialist, sef compartiment;
Dr. Irimie Diana, medic specialist;
5 asistente medicale;
2 infirmiere;
1 ingrijitoare.
In Compartimentul Medicina Interna sunt tratate urmatoarele tipuri de afectiuni:
Afectiuni respiratorii.
Afectiuni ale aparatului cardio-vascular.
Boli ale aparatului renal.
Boli ale aparatului digestiv.
Boli de nutritie.
SECTIA PEDIATRIE
Structura de paturi
Sectia Pediatrie functioneaza cu un numar de 25 paturi + 5 paturi insotitori, dispuse
in 10 saloane, avand in dotare cabinet consultatii, sala tratamente, cabinet medici, oficiu.
Sectia a fost reabilitata complet - lucrarile s-au incheiat in anul 2009 si au fost finantate de la
bugetul de stat - (recompartimentari - 2 paturi in salon, grup sanitar propriu, refacere instalatii
incalzire, electrice, sanitare, tamplarie pvc, placari cu gresie si faianta, tarchet).
Structura de personal
Dr. Petre Valeria, medic primar, sef sectie;
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7 asistente medicale;
2 infirmiere;
4 ingrijitoare.
In Sectia Pediatrie sunt tratate urmatoarele tipuri de afectiuni:
afectiuni acute si cronice ale cailor respiratorii inferioare si superioare;
afectiuni acute si cronice ale tubului digestiv;
afectiuni acute si cronice ale aparatului urinar;
afectiuni acute ale sistemului nervos;
afectiuni acute si cronice ale aparatului locomotor;
afectiuni dermatologice;
afectiuni acute intercurente la copii din evidenta speciala HIV-SIDA;
malnutritia protein-calorica;
afectiuni acute ale nou-nascutilor, etc.

COMPARTIMENT OBSTETRICA-GINECOLOGIE
NEONATOLOGIE
Structura de paturi
Compartimentul Obstetrica-ginecologie + Noi-nascuti din cadrul Spitalului
Municipal Vulcan functioneaza un numar de 10 paturi, din care 4 paturi noi-nascuti, dispuse
in 3 saloane obstetrica, 3 saloane ginecologie si 2 saloane noi-nascuti, avand in dotare sala
nasteri, sala operatii, sali tratamente, cabinete medici, oficiu. Compartimentul a fost reabilitat
complet - lucrarile s-au incheiat in anul 2009 si au fost finantate de la bugetul de stat (recompartimentari - 2 paturi in salon, grup sanitar propriu, refacere instalatii incalzire,
electrice, sanitare, tamplarie pvc, placari cu gresie si faianta, tarchet).
Structura de personal
Dr. Antonie Violeta, medic primar, sef sectie;
Dr. Chis Sofia, medic primar;
Dr. Quffa Ramzi, medic specialist;
7 asistente medicale;
4 infirmiere;
0 ingrijitoare.
In Compartimentul Obstetrica-ginecologie + Noi-nascuti sunt tratate urmatoarele
tipuri de afectiuni:
Activitatile medicale principale din cadrul sectiei obstetrica ginecologie:
Consultatii ginecologice complete;
Intreruperea sarcinii;
Diagnosticul si urmarirea sarcinii;
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Prelevari examen citologic cervico-vaginal (Babes - Papanicolau);
Asistarea nasterilor (normale);
Depistarea si tratamentul problemelor ginecologice (avorturi, anexite, fibroame,
cervicite, chisturi ovariene etc.);

SECTIA BOLI INFECTIOASE
Structura de paturi
Sectia Boli Infectioase a fost reabilitata complet in anul 2008 (acoperis, fatada, gard
imprejmuire, tamplarie pvc, instalatii termice, sanitare, electrice, iluminat de siguranta, oxigen
medicinal, amenajare circuite functionale, recompartimentari - creare grup sanitar in fiecare
salon, etc.)
Sectia Boli Infectioase din cadrul Spitalului Municipal Vulcan este singura de profil
din Valea Jiului si functioneaza cu un numar de 25 paturi - din care 8 paturi Compartiment
HIV - SIDA, dispuse in 10 saloane, avand in dotare cabinete consultatii, sala tratamente,
cabinete medici, oficiu, grupuri sanitare.
Structura de personal
Dr. Jadan Adel, medic specialist, sef sectie Boli Infectioase
Dr. Deak Ingrid, medic specialist, sectie Boli Infectioase
6 asistente medicale;
3 infirmiere;
3 ingrijitoare.
In Sectia Boli Infectioase sunt tratate urmatoarele tipuri de afectiuni:
Gastroenteritele virale;
Hepatite virale A, B, C, Delta, E;
Meningitele virale, encefalite;
Rubeola, rujeola, salmonelozele, scarlatina, varicela, variola;
Toxiinfectiile alimentare;
Infectia meningococica, infectiile streptococice;
Leptospiroza;
Infectiile respiratorii acute la copii;
Infectia gonococica genito-urinara, etc.

COMPARTIMENT R.M.F.B.
Structura de paturi
Compartimentul Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie din cadrul Spitalului
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Municipal Vulcan functioneaza cu un numar de 20 de paturi, dispuse in 5 saloane, avand in
dotare sala tratamente, cabinet medici, oficiu, sala mese. Compartimentul a fost reabilitat
complet - lucrarile s-au incheiat in anul 2009 si au fost finantate de la bugetul de stat (recompartimentari - 2 paturi in salon, grup sanitar propriu, refacere instalatii incalzire,
electrice, sanitare, tamplarie pvc, placari cu gresie si faianta, tarchet).
Structura de personal
Dr. Minulescu Tiberius, medic primar, sef sectie;
5 asistente medicale;
2 infirmiere;
2 ingrijitoare.
In Compartimentul Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie sunt tratate
urmatoarele tipuri de afectiuni:
Boli ale oaselor si atropatii specifice
Tulburari musculotendinoase specifice
Leziuni ale umarului, bratului, cotului, genunchiului, gambei sau gleznei.

COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE
Compartimentul Primire Urgente din cadrul Spitalului Municipal Vulcan a fost
reabilitat complet avand in dotare:
triaj – birou informatii CPU;
resuscitare;
evaluare – tratament imediat medical;
evaluare – tratament imediat chirurgical;
supraveghere I + grup sanitar;
supraveghere II + izolare + grup sanitar;
vestiar angajati + grup sanitar;
vestiar pacienti + grup sanitar + dus + magazie de efecte;
spatii depozitare: spatiu lenjerie murdara + spatiu lenjerie curata +
spatiu materiale pentru curatenie si dezinfectie + spatiu ustensile curatenie(mopuri si
galeti);
Compartimentul Primire Urgente avand un numar de 10 paturi(spitalizare zi)
are in dotare aparatura performanta fiind in conformitate cu normele in vigoare.
Structura de personal:
Dr. Popa Catalin Valentin, medic medicina gen. atestat urgente, Manager interimar;
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Dr. Valas Claudiu, medic medicina generala, sef compartiment primiri urgente,
Director Medical interimar;
Dr. Popescu Adriana Paula, medic primar medicina familie;
Dr. Dimian Alina Marilena, 0,5, medic specialist medicina familie;
Dr. Corlan Petrica, medic specialist medicina familie;
Dr. Toma Claudiu Adrian, medic specialist medicina familie;
8 asistente medicale;
5 ingrijitoare;
4 brancardieri;
1 registrator.

COMPARTIMENT INGRIJIRI PALIATIVE : 15 PATURI
ALTE STRUCTURI SPITALICESTI
Farmacie
Sala de operatii obstetrica ginecologie
Laborator analize medicale
Laborator radiologie si imagistica medicala
Dispensar TBC
Compartiment de prevenire si control al infectiilor nosocomiale
Cabinet boli infectioase
Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

AMBULATORIUL INTEGRAT
-

Cab. Medicina Interna
Cab. Pediatrie
Cab. Obstetrica Ginecologie
Cab. Neurologie
Cab. O.R.L.
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-

Cab. Oftalmologie
Cab. Dermatovenerologie
Cab. Ortopedie si traumatologie
Cab. Chirurgie generala
Cab. Psihiatrie
Cab. Pneumologie
Cab. Medicina dentara (asigura si urgentele)
Cab. RMFB
Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie(baza de tratament)
Aparat functional
Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatorul integrat.

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE
-

Compartiment statistica si informatii medicale
Internari bolnavi
Sterilizare
Dietetica
Spalatorie
Ingrijitoare ambulatoriu
9

10

SPATIILE/INCAPERILE, DESTINATIA ACESTORA, SUPRAFATA
PRECUM SI DOTARI SI ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITATII
DESFASURATE

Spitalul Municipal Vulcan dispune de următoarele clădiri:
-Spital propriu-zis (zidărie cărămidă, planşeu beton cu hidroizolaţie, P+4 etaje, S=818 m2);
-Ambulatoriu integrat (zidărie BCA, învelitoare ţiglă, P+3 etaje, 1371 m2);
-Secţie Boli infecţioase (zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, P, S=700 m2);
-Bloc alimentar (zidărie cărămidă, planşeu beton cu hidroizolaţie, P, S=230 m2);
-Spălătorie (zidărie cărămidă, planşeu beton cu hidroizolaţie, P, S=190 m2);
-Atelier + magazie (zidărie cărămidă, planşeu beton cu hidroizolaţie, P, S=90 m2);
-Centrala termica + magazie (zidărie BCA, planşeu beton cu hidroizolaţie, P, S=290 m2);
-Morga (zidărie BCA, planşeu beton cu hidroizolaţie, P, S=80 m2);
-Poarta (zidărie cărămidă, planşeu beton cu hidroizolaţie, P, S=24 m2);
-Rezervor apă (zidărie beton, planşeu beton cu hidroizolaţie, S=110 m2).
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II
CARACTERIZAREA SUCCINTA A ACTIVITATILOR ACREDITATE

Spitalizare zi si continua pentru specialitatile:
-

Compartiment Obstetrica Ginecologie
Compartiment Neonatologie
Sectia Pediatrie
Compartiment Interne
Compartiment RMFB
Compartiment Primire Urgente
Sectia Boli Infectioase

Servicii de asistenta medicala de specialitate in ambulatoriu, pentru specialitatile:
-

Cabinet Medicina Interna
Cabinet Pediatrie
Cabinet Pneumologie
Cabinet Dermatovenerologie
Cabinet O.R.L.
Cabinet Chirurgie
Cabinet Obstetrica Ginecologie
Cabinet RMFB
Dispensar TBC

Servicii paraclinice:
-

Servicii paraclinice – Reabilitare Medicala
Servicii Laborator Radiologie si Imagistica Medicala
Servicii Laborator Analize Medicale
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III
DOTAREA EDILITARA SI TEHNICA A UNITATII IN ANSAMBLU SI
A SUBUNITATILOR DIN STRUCTURA

Contract cu: S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.
Incalzire:
- centrala termica proprie
- bransament la reteaua de termoficare a orasului
Curent electric:
- bransament la reteaua orasului
- generator propriu

IV
FACILITATILE PRIN DOTARI EDILITAR-COMUNITARE DE
APROVIZIONARE CU APA, INCALZIRE, CURENT ELECTRIC

Spitalul Municipal Vulcan este racordat reteaua de apa potabila a Municipiului Vulcan
prin instalatii proprii pentru fiecare sectie si compartiment.
Cladirea in care functioneaza Ambulatorul de specialitate este racordata la reteaua de
apa potabila a Municipiului Vulcan prin instalatii proprii pentru fiecare cabinet, Laboratul de
analize medicale, Laboratorul de imagistica medicala si Laborator RMFB.
Sectia Boli Infectioase functioneaza intr-o cladire separata care este racordata la
reteaua de apa potabila a Municipiului Vulcan prin instalatii proprii pentru fiecare salon, grup
sanitar, vestiar, sala tratamente, oficiu alimentar, locul pentru depozitarea materialelor de
curatenie, locul pentru dezinfectia plostilor(ploscar), locul pentru depozitarea deseurilor
periculoase si nepericuloase pana la transportul lor.
Blocul alimentar este racordat la reteaua de apa potabila a Municipiului Vulcan prin
instalatii proprii si sistem de canalizare pentru evacuarea apei uzate.
Spalatoria proprie a unitatii este racordata la reteaua de apa potabila a Municipiului
Vulcan prin instalatii proprii si sistem de canalizare pentru evacuarea apei uzate.
Spatiul central de stocare temporara a unitatii este dotat cu apa curenta si sistem de
scurgere, ventilatie, modalitati de prevenire a accesului animalelor, fara utilizare pentru alte
deseuri sau alte scopuri. In spatiul mentionat avand acces doar persoanele autorizate.
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Se respecta circuitul desurilor medicale si menajere.
Deseurile medicale periculoase sunt duse pe scara 2 in intervalul orar 7 – 7:30 si 19 –
19:30 la depozitul temporar de deseuri periculoase, aflat intr-o cladire separata a spitalului.
Deseurile menajere sunt duse pe scara 2 in intervalul orar 7 – 7:30 si 19 – 19:30 si
depozitate in europubelele situate pe rampa pentru deseuri nepericuloase a spitalului.
Circuitul functional al deseurilor medicale prevede transportul deseurilor infectioase
de pe sectie pana la locul de depozitare finala, se face cu respectarea stricta a normelor de
igiena si securitate in scopul protejarii personalului si populatiei generale.
Transportul deseurilor in incinta unitatii se face pe un circuit separat de cel al
pacientilor si vizitatorilor. Nu este admis transportul deseurilor cu liftul pentru persoane.
Spitalul Municipal Vulcan cu toate sectiile, compartimentele si cladirile aferente este
dotat cu centrala termica proprie avand de asemenea si bransament la reteaua de termoficare a
municipiului.
Spitalul Municipal Vulcan cu toate sectiile, compartimentele si cladirile aferente este
racordat la reteaua electrica.

V
PREPARAREA SI DISTRIBUIREA ALIMENTELOR
Prepararea si distribuirea alimentelor, se efectueaza la blocul alimentar propriu al
unitatii.
In bucataria propriu zisa a unitatii, operatiunile de manipulare, preparare si distribuire,
sunt executate de persoane care au efectuat controlul medical periodic in conditiile stabilite de
catre Ministerul Sanatatii
Manipularea alimentelor in blocul alimentar si prelucrarea primara este efectuata de
catre persoane care:
- au efectuate examenele periodice;
- sunt echipate adecvat pentru prepararea alimentelor: halat, batic, sort, incaltaminte de
protectie utilizata numai in acest spatiu;
- respecta protocoalele prevazute blocului alimentar;
- protocolul de distribuire a alimentelor stabileste distribuirea hranei fiecarui pacient la
nivelul fiecarei sectii;
- protocolul de transport al hranei pacientilor, stabileste modul de transport al hranei
de la blocul alimentar pana ajunge la bolnav;
- respectarea cu celeritate a foii de alimentatie zilnice la nivelul fiecarei sectii.
- persoana desemnata din fiecare sectie, la orele stabilite, cu meniul, foaia zilnica de
miscare dotata cu echipament adecvat pentru preluarea alimentelor, carucior pentru
transport alimente si vase in care sa transporte hrana, se prezinta la blocul alimentar
unde ridica mancarea;
- dupa ce a ridicat mancarea preparata, persoana desemnata face transportul pe sectii.
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La nivelul sectiei aceasta prezinta mancarea asistentei sefe sau asistenta de serviciu
care face o noua verificare calitativa. Dupa ce se constata ca mancarea corespunde
organoleptic, se imparte pacientilor, indicand si urmarind sa se respecte regimurile
indicate si consemnate in foaia de observatie.
- Pastrare din fiecare preparat, timp de 48 de ore in frigiderul pentru probe, in
recipiente sterile(etichetate cu data prepararii si denumirea preparatului), a unei
cantitati minime de 10 – 20 ml.(pastrarea se face la o temperatura de pana la 4⁰);
- controlul respectarii normelor de igiena prin teste de salubritate;
- in scopul prevenirii bolilor, se recolteaza periodic teste de salubritate de pe suprafete
de lucru utilaje, ustensile, de pe maini si echipamentul de lucru al personalului care
manipuleaza alimentele

VI
STAREA SI DOTAREA SPALATORIEI
Ordinul MS 1025/01.01.2001
Normele tehnice privind serviciile de spalatorie pentru Spitalul Municipal Vulcan este
reglementarea modului de colectare, ambalare, transport, preluare, depozitare si returnare a
lenjeriei.
Scopul este de a diminua riscurile pentru infectii nosocomiale, de a proteja pacientii,
personalul si de a prevenii contaminarea mediului prin asigurarea si controlul calitatii
serviciilor de la spalatorie si pentru crearea confortului psihic al pacientilor si personalului.
Spalatoria proprie a unitatii, in buna stare de functionare, cu circuite functionale si
incaperi separate pentru fiecare activitate in spalatorie:
- intrare lenjerie murdara, unde exista orar pentru preluarea lenjeriei murdare;
- vestiar personal;
- camera sortare rufe murdare;
- camera inmuiere – dezinfectie chimica;
- camera spalare dotata cu doua masini de spalat rufe;
- camera uscare dotata cu uscator rufe;
- camera calcare dotata cu calandru pentru rufe;
- camera croitorie;
- camera rufe curate – produs finit afisat la vedere, orar eliberare lenjerie curata pentru
sectii, compartimente. Camera rufe curate este dotat cu lampa pentru dezinfectie cu
ultraviolete(bactericida);
- magazie de depozitare a materialelor.
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VII
DEPOZITAREA, EVACUAREA SI NEUTRALIZAREA, DUPA CAZ, A
REZIDUURILOR MENAJERE, PRECUM SI A CELOR REZULTATE
DIN ACTIVITATILE DE ASISTENTA MEDICALA

PLANUL
DE GESTIONARE A DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATILE
MEDICALE
CUPRINS
1. Informatii generale privind unitatea sanitara
2. Situatia actuala privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile unitatii sanitare
2.1.Proceduri si practici existente
2.2.Responsabilitati privind gestionarea deseurilor
2.3.Tipurile deseurilor pe coduri si cantitati de deseuri rezultate din activitatile medicale
2.4.Localizarea si organizarea facilitatilor de colectare si stocare temporara a deseurilor
rezultate din activitatile medicale
2.5.Modul de tratare prin decontaminare termica la temperaturi scazute(abur, aer cald etc.)
si modul de eliminare a deseurilor rezultate din activitatile medicale
3.Obiective strategice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
3.1.Prevenirea generarii deseurilor
3.2.Colectarea, stocarea temporara, tratarea prin decontaminare termica la temperaturi
scazute, analizarea rezultatului decontaminarii, eliminarea deseurilor rezultate din
activitatile medicale
4. Masuri privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
4.1.Colectarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
4.2.Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale
4.3.Transportul intern al deseurilor rezultate din activitatile medicale
5. Identificarea si evaluarea optiunilor existente de tratare prin decontaminare termica la
temperaturi scazute si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
6. Proceduri pentru situatii de urgenta
6.1.Imprastieri accidentale de deseuri infectioase
6.2.Imprastieri accidentale de chimicale periculoase
7. Instruirea personalului
8. Estimarea costurilor privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
9. Panul de actiune
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1. Informaţii generale privind unitatea sanitară

1.1. Date generale:
Denumirea unităţii: SPITALUL MUNICIPAL VULCAN
Adresa: str. Nicolae Titulescu, nr. 59, loc. Vulcan, jud. Hunedoara, cod 336200
Telefon: 0254 570450, 0254 570451, fax: 0254 571902
Amplasamentul: în localitatea Vulcan, conform planului de situaţie anexat;
Profilul de activitate: Ocrotirea sănătăţii populaţiei
Forma de proprietate: proprietate de stat
Regimul de lucru (ore/zi, zile/săptămână, zile/an): 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an

1.2. Date specifice activităţii:
Activitatea specifică este ocrotirea sănătăţii populaţiei, activitate ce constă în principal
în următoarele:
-consultaţii medicale;
-analize biochimice, hematologice, imunologice, serologice, bacteriologice,
virusologice, parazitologice;
-investigaţii radiologice;
-intervenţii chirurgicale;
-tratamentul infecţiilor acute şi cronice (copii si adulţi);
-tratamentul bolilor contagioase;
-tratamentul T.B.C-ului;
Alte activităţi legate de buna desfăşurare a activităţii specifice:
-producerea şi furnizarea energiei termice;
-prepararea hranei pentru bolnavii internaţi.

2. Situaţia actuală privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile unităţii
sanitare
2.1. Proceduri şi practici existente
Practicile sunt procedurile şi politicile instituţionale care au ca efect reducerea
deşeurilor. Îmbunătăţirea managementului, identificarea deşeurilor şi controlul inventarului
pot duce la reducerea efectivă a generării deşeurilor, ce includ:
- monitorizarea fluxurilor de medicamente şi de chimicale în cadrul unităţii sanitare
de la primire, ca materie primă, până la eliminare ca deşeuri periculoase;
- alocarea diferenţiată a costurilor de management a deşeurilor departamentului care a
generat aceste deşeuri;
- îmbunătăţirea controlului inventarului prin:
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- solicitarea către cei ce utilizează substanţe cu termen de garanţie limitat de
folosire a stocului existent şi mai vechi înaintea folosirii stocului cel nou;
- comandarea de substanţe periculoase numai atunci când acestea sunt necesare
şi în cantităţi minime pentru evitarea expirării acestora;
- instruirea angajaţilor în managementul deşeurilor periculoase.
Departamentele ce au generări majore îşi instruiesc tot personalul, care poate genera
sau manipula materiale periculoase. Instruirea trebuie să includă aspecte precum:
- periculozitatea substanţelor periculoase;
- prevenirea scurgerilor sau a împrăştierii;
- întreţinerea preventivă;
- pregătirea pentru caz de urgenţă.
- realizarea unui audit de mediu privind minimizarea deşeurilor medicale ;
- implementarea la nivelul întregii instituţii a programului/planului de reducere a
deşeurilor;
- stabilirea unui program intern de reciclare a deşeurilor.
- elaborarea unei liste privind evidenţa deşeurilor periculoase şi nepericuloase
generate de unitatea sanitară
- evaluarea pericolelor şi riscurilor ce pot fi generate de eliminarea necorespunzătoare
a deşeurilor medicale
- evaluarea firmelor specializate în transportul, eliminarea şi reciclarea deşeurilor
Aproximativ 10-25% din totalul deşeurilor rezultate din activităţi medicale o
reprezintă deşeurile periculoase. Justificarea celor de mai sus se regăseşte în:
- adresabilitatea crescută a pacienţilor către spital;
- aprovizionarea ritmică cu materiale sanitare;
- utilizarea cu precădere a materialelor sanitare de unică folosinţă;
- utilizarea materialelor sanitare extrem de diverse;
- utilizarea scutecelor de unică folosinţă, în special în secţiile Pediatrie şi
Neonatologie, dar şi în secţiile Boli infecţioase şi Medicina internă pentru pacienţii
imobilizaţi şi/sau inconştienţi;

2.2. Responsabilităţi privind gestionarea deşeurilor
Responsabilitatea porneşte de la infirmiere şi îngrijitoare până la manager şi pentru
fiecare dintre salariaţi este specificată în fişa postului, conform legislaţiei în vigoare (Ord.
1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date
privind deşeurile rezultate din activităţi medicale).
Este necesară conştientizarea personalului asupra necesităţii unui sistem corect de
management, precum şi reducerea pericolelor generate de manevrarea deşeurilor periculoase.
Managerul unităţii medicale are următoarele atribuţii:
- iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale;
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- asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a
deşeurilor medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor prevăzute
operaţiunii de eliminare care se suportă de către unitatea sanitară, în calitate de
deţinător de deşeuri;
- desemnează o persoană, din rândul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul
activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul, care să urmărească şi să
asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, cu modificările ulterioare, de prezentele norme tehnice, precum şi de
legislaţia specifică referitoare la managementul deşeurilor medicale în ceea ce
priveşte obligaţiile deţinătorilor/producătorilor de deşeuri;
- controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care
transportă, tratează şi elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale;
- controlează şi răspunde de colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor
rezultate din activităţile medicale;
- poate delega atribuţiile privind controlul privind încheierea contractelor cu operatorii
economici care transportă, tratează şi elimină deşeurile rezultate din activităţile
medicale, precum şi controlul activităţilor de colectarea, transportul, tratarea şi
eliminarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, către coordonatorul
activităţii, de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul;
- aprobă planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale pe baza
regulamentelor interne, a codurilor de procedură a sistemului de gestionare a
deşeurilor medicale periculoase din unitatea sanitară respectivă, în conformitate cu
anexa nr. 4 la Ord. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere
a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi
medicale;
- aprobă planul de formare profesională continuă a angajaţilor din unitatea sanitară cu
privire la gestionarea deşeurilor medicale.
Coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul:
- este cadru medical certificat de către Institutul Naţional de Sănătate Publică Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC), o
dată la 3 ani;
- elaborează şi supune spre aprobarea conducerii planul de gestionare a deşeurilor
rezultate din activităţi medicale, pe baza regulamentelor interne şi a codurilor de
procedură pentru colectarea, stocarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor
medicale periculoase; în acest scop el colaborează cu epidemiologi în elaborarea
unui plan corect şi eficient de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile
medicale;
- coordonează şi răspunde de sistemul de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară;
în acest scop el elaborează regulamentul intern referitor la colectarea separată pe
categorii, stocarea temporară, transportarea şi eliminarea deşeurilor şi clasifică
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deşeurile generate în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;
stabileşte codul de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale
periculoase;
evaluează cantităţile de deşeuri medicale periculoase şi nepericuloase produse în
unitatea sanitară; păstrează evidenţa cantităţilor pentru fiecare categorie de deşeuri şi
raportează datele în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind
evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv
deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;
coordonează activitatea de culegere a datelor pentru determinarea cantităţilor
produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a
evidenţei gestiunii deşeurilor medicale;
supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor medicale
periculoase;
se asigură de cântărirea corectă a cantităţii de deşeuri medicale periculoase care se
predă operatorului economic autorizat, utilizând cântare verificate metrologic;
propune şi alege soluţia de eliminare finală într-un mod cât mai eficient a deşeurilor
medicale periculoase în cadrul fiecărei unităţi sanitare;
verifică dacă operatorul economic ce prestează servicii de transport al deşeurilor
medicale este autorizat, conform prevederilor legale, pentru efectuarea acestei
activităţi şi dacă autovehiculul care preia deşeurile corespunde cerinţelor legale;
verifică dacă destinatarul transportului de deşeuri este un operator economic
autorizat să desfăşoare activităţi de eliminare a deşeurilor;
colaborează cu persoana desemnată să coordoneze activitatea de gestionare a
deşeurilor rezultate din unităţile sanitare în scopul derulării unui sistem de gestionare
corect şi eficient a deşeurilor periculoase;
este responsabil de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina
deţinătorului/producătorului de deşeuri, inclusiv a celor privitoare la încheierea de
contracte cu operatori economici autorizaţi pentru transportul, tratarea şi eliminarea
deşeurilor medicale.

Responsabilul cu coordonarea activităţii de gestionare a deşeurilor:
- elaborează şi supune spre aprobarea conducerii planul de gestionare a deşeurilor
rezultate din activităţi medicale, pe baza regulamentelor interne şi a codurilor de
procedură pentru colectarea, stocarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor
medicale periculoase; în acest scop el colaborează cu epidemiologi în elaborarea
unui plan corect şi eficient de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile
medicale;
- coordonează şi răspunde de sistemul de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară;
în acest scop el elaborează regulamentul intern referitor la colectarea separată pe
categorii, stocarea temporară, transportarea şi eliminarea deşeurilor şi clasifică
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deşeurile generate în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;
evaluează cantităţile de deşeuri medicale periculoase şi nepericuloase produse în
unitatea sanitară; păstrează evidenţa cantităţilor pentru fiecare categorie de deşeuri şi
raportează datele în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind
evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv
deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;
coordonează activitatea de culegere a datelor pentru determinarea cantităţilor
produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a
evidenţei gestiunii deşeurilor medicale;
supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor medicale
periculoase;
se asigură de cântărirea corectă a cantităţii de deşeuri medicale periculoase care se
predă operatorului economic autorizat, utilizând cântare verificate metrologic;
propune şi alege soluţia de eliminare finală într-un mod cât mai eficient a deşeurilor
medicale periculoase în cadrul fiecărei unităţi sanitare;
verifică dacă operatorul economic ce prestează servicii de transport al deşeurilor
medicale este autorizat, conform prevederilor legale, pentru efectuarea acestei
activităţi şi dacă autovehiculul care preia deşeurile corespunde cerinţelor legale;
verifică dacă destinatarul transportului de deşeuri este un operator economic
autorizat să desfăşoare activităţi de eliminare a deşeurilor;
este responsabil de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina
deţinătorului/producătorului de deşeuri, inclusiv a celor privitoare la încheierea de
contracte cu operatori economici autorizaţi pentru transportul, tratarea şi eliminarea
deşeurilor medicale.
asigură şi răspunde de aprovizionarea unităţii cu materialele necesare sistemului de
gestionare a deşeurilor medicale periculoase;
controlează respectarea de către unitatea sanitară a condiţiilor tehnice stipulate în
contractul încheiat cu operatorii economici care prestează activităţile de tratare,
transport şi eliminare finală a deşeurilor medicale periculoase, astfel încât să
demonstreze trasabilitatea deşeurilor în sensul prevenirii abandonării în locuri
nepermise sau eliminării necorespunzătoare a acestora.

Medicul cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea infecţiilor nozocomiale
are următoarele atribuţii:
- participă la stabilirea codului de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor
medicale periculoase;
- participă la buna funcţionare a sistemului de gestionarea deşeurilor medicale
periculoase;
- supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor medicale
periculoase;
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- răspunde de educarea şi formarea continuă a personalului cu privire la gestionarea
deşeurilor medicale periculoase;
- elaborează şi aplică planul de educare şi formare continuă cu privire la gestionarea
deşeurilor medicale periculoase.
Şeful serviciului administrativ are următoarele atribuţii:
- asigură şi răspunde de aprovizionarea unităţii cu materialele necesare sistemului de
gestionare a deşeurilor medicale periculoase;
- controlează respectarea de către unitatea sanitară a condiţiilor tehnice stipulate în
contractul încheiat cu operatorii economici care prestează activităţile de tratare,
transport şi eliminare finală a deşeurilor medicale periculoase, astfel încât să
demonstreze trasabilitatea deşeurilor în sensul prevenirii abandonării în locuri
nepermise sau eliminării necorespunzătoare a acestora.
Medicul şef de secţie are următoarele atribuţii:
- controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie;
- semnalează imediat directorului economic şi şefului serviciului administrativ
deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale.
Medicul are următoarele atribuţii:
- supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de
activitate;
- aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
- aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale.
Asistenta-şefă are următoarele atribuţii:
- răspunde de aplicarea codului de procedură;
- prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de
materiale pentru sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase;
- aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale.
Asistenta are următoarele atribuţii:
- aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
- aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale.
Infirmiera are următoarele atribuţii:
- aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
- aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale.
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Îngrijitoarea pentru curăţenie are următoarele atribuţii:
- aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
- asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură.

2.3. Tipurile deşeurilor pe coduri şi cantităţi de deşeuri rezultate din activităţile
medicale
Deşeurile rezultate din activitatea medicală sunt toate deşeurile periculoase şi
nepericuloase care sunt generate de activităţi medicale şi sunt clasificate conform Hotărârii
Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare:
- deşeurile anatomo-patologice sunt fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente
de sânge şi sânge conservat. Aceste deşeuri sunt considerate infecţioase;
- deşeurile chimice şi farmaceutice sunt substanţe chimice solide, lichide sau
gazoase, care pot fi toxice, corozive ori inflamabile; medicamentele expirate şi
reziduurile de substanţe chimioterapeutice, care pot fi citotoxice, genotoxice,
mutagene, teratogene sau carcinogene; aceste deşeuri sunt incluse în categoria
deşeurilor periculoase atunci când prezintă una sau mai multe din proprietăţile
prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu
modificările ulterioare;
- deşeurile infecţioase sunt deşeurile care prezintă proprietăţi periculoase, astfel cum
acestea sunt definite în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
cu modificările ulterioare, la punctul “H 9 - «Infecţioase»: substanţe şi preparate cu
conţinut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca
producând boli la om ori la alte organisme vii”; aceste deşeuri sunt considerate
deşeuri periculoase;
- deşeurile înţepătoare-tăietoare sunt obiecte ascuţite care pot produce leziuni
mecanice prin înţepare sau tăiere; aceste deşeuri sunt considerate deşeuri
infecţioase/periculoase, dacă au fost în contact cu fluide biologice sau cu substanţe
periculoase;
- deşeurile medicale nepericuloase sunt deşeurile a căror compoziţie şi ale căror
proprietăţi nu prezintă pericol pentru sănătatea umană şi pentru mediu;
- deşeurile medicale periculoase sunt deşeurile rezultate din activităţi medicale şi
care prezintă una sau mai multe din proprietăţile periculoase enumerate în anexa nr 4
la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare;
Spitalul Municipal Vulcan a produs în cursul anului 2012, în medie, următoarele
cantităţi, pe tip de deşeu:

Cod

Denumire

Cantitate Cantitate Unitate
medie
maximă
de
lunară
lunară
masură
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18 01 01

obiecte ascuţite

27,70
septembrie
20,00
10,53
martie
390,00
281,65
martie
36,00
36,00
21,58

fragmente şi organe umane, inclusiv recipienţi de
sânge şi sânge conservat
deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul
18 01 03*
unor masuri speciale privind prevenirea infecţiilor
18 01 04 deşeuri nepericuloase asimilabile celor menajere
18 01 02

kg
kg
kg
m3

Structura deşeurilor rezultate din activitatea medicală

0.37%
0.77%

10.01%
deseuri nepericuloase
obiecte ascuţite
deşeurile anatomopatologice
deşeuri infecţioase
88.85%

2.4. Localizarea şi organizarea facilităţilor de colectare şi stocare temporară a
deşeurilor rezultate din activităţile medicale
Colectarea deşeurilor medicale reprezintă orice activitate de strângere a deşeurilor,
incluzând separarea deşeurilor pe categorii, la sursă, şi stocarea temporară a deşeurilor în
scopul transportării acestora la o instalaţie de tratare sau de eliminare a deşeurilor.
Colectarea separată a deşeurilor medicale înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux
de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita
tratarea specifică a acestora.
Spaţiul central de stocare temporară a deşeurilor medicale reprezintă un
amplasament de stocare temporară a deşeurilor medicale, amenajat în incinta unităţii care le-a
generat, destinat exclusiv stocării temporare a deşeurilor până la momentul la care acestea
sunt evacuate în vederea eliminării.
Stocarea temporară se realizează în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul
de producere.
Accesul persoanelor neautorizate în spaţii destinate stocării temporare este interzis. De
asemenea este interzisă abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor
medicale.
Spaţiul central destinat stocării temporare a deşeurilor periculoase este dimensionat
astfel încât să permită stocarea temporară a cantităţii de deşeuri periculoase acumulate în
intervalul dintre două îndepărtări succesive ale acestora.
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Spaţiul de stocare temporară a deşeurilor periculoase este o zonă cu potenţial septic şi
trebuie separat funcţional de restul construcţiei şi asigurat prin sisteme de închidere, încăperea
în care sunt stocate temporar deşeuri periculoase este prevăzută cu sifon de pardoseală pentru
evacuarea în reţeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma curăţării şi dezinfecţiei.
Trebuie asigurate dezinsecţia şi deratizarea spaţiului de stocare temporară în scopul prevenirii
apariţiei vectorilor de propagare a infecţiilor (insecte, rozătoare).
Durata stocării temporare a deşeurilor medicale infecţioase în incintele unităţilor
medicale nu poate să depăşească un interval de 48 de ore.

Transportul de la locul de producere la spaţiul de depozitare temporară se face cu
căruciorul destinat special transportului deşeurilor medicale sau pe etajul inferior al
căruciorului pentru tratamente/pansamente până la finalizarea manevrelor medicale
- după mutarea recipientelor cu deşeuri medicale în spaţiile de depozitare temporară
căruciorul pentru tratamente/pansamente se dezinfectează şi se pregătesc pentru
reutilizare;
- dacă s-a folosit căruciorul pentru transport deşeuri recipiente se lasă în interiorul
acestuia până la transportul către spaţiul de depozitare al spitalului;
- în situaţia în care secţie/compatimentul/serviciul nu dispune de spaţiu pentru
depozitarea temporară a deşeurilor, transportul de la locul de producere a deşeurilor
medicale se poate face direct către spaţiul de depozitarea al spitalului utilizând
numai cărucioare special destinate transportului de deşeuri medicale;
- în caz de accident (tăiere sau înţepare) în cursul manipulării deşeurilor medicale se
va respecta protocolul AES (accident prin expunere la sânge = orice expunere
accidentală la sânge/ lichid biologic contaminat cu sânge/ fluid care poate să
conţină agenţi patogeni transmisibili prin sânge), afişat în toate spaţiile medicale.

2.5. Modul de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute (abur,
aer cald etc.) şi modul de eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile
medicale
Tehnologiile alternative, neincinerante de inactivarepot fi clasificate în mai multe
feluri, în funcţie de mărimea echipamentului, preţul de achiziţie, tipul de deşeu procesat. Pe
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baza proceselor fundamentale utilizate pentru inactivarea deşeurilor, tehnologiile se clasifică
în 4 categorii:
- procese termice
- procese chimice
- procese de iradiere
- procese biologice
Procesele termice sunt acelea care utilizează energia termică pentru distrugerea
agenţilor patogeni din deşeurile medicale. Din această categorie fac parte următoarele tipuri
de procese:
- la temperatură scăzută (+105°C – +177°C);
- la temperatură medie (+177°C – +370°C);
- la temperatură ridicată (+540°C – +8300°C);
Marea majoritate a tehnologiilor alternative, neincinerante care sunt autorizate să
opereze în România utilizează procesele termice la temperatură scăzută (+105°C – +177°C).
Aceste procese utilizează energia termică pentru inactivarea deşeurilor. Există trei categorii de
procese termice la temperatură scăzută:
- dezinfecţia cu aer cald – se utilizează căldură uscată pentru inactivarea deşeului
încălzit în cuptoare în mod natural, prin conducţie sau prin convecţie;
- dezinfecţia cu căldură umedă – se utilizează aburul pentru inactivarea deşeurilor şi
se face în mod curent în autoclavă;
- dezinfecţia cu microunde – deşeul este stropit cu apă şi dezinfecţia se produce prin
acţiunea căldurii umede şi a aburului generat de energia microundelor.
Spitalul Municipal Vulcan nu dispune de instalaţie de tratare termică la temperaturi
scăzute.
Pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală s-au încheiat
contracte cu SC Stericycle Romania SRL pentru colectare, transport, procesare şi eliminare
finala deşeuri medicale (obiecte ascuţite; fragmente şi organe umane, inclusiv recipienţi de
sânge şi sânge conservat; deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor masuri
speciale privind prevenirea infecţiilor), respectiv cu SC PREGOTERM SA pentru prestări
servicii de colectare a deşeurilor municipale (deşeuri nepericuloase asimilabile celor
menajere).

3. Obiective strategice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţile medicale
3.1. Prevenirea generării deşeurilor
Prevenirea generării şi minimizarea deşeurilor medicale rezultate poate fi realizată
prin implemetarea unor anumite politici şi practici cum ar fi:
- reducerea la sursă;
- reciclarea şi reutilizarea deşeurilor medicale;
- colectarea separată a deşeurilor;
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- utilizarea unor practici generale.
Măsurile ce se pot institui în vederea realizarii unui plan de minimizare a deşeurilor
medicale includ urmatoarele :
a. Reducerea la sursă
- aplicarea unor restricţii la cumpărare de exemplu prin achiziţionarea centralizată şi
controlul precum şi înlăturarea medicamentelor şi altor substante chimice
periculoase.
b. Reciclarea şi reutilizarea deşeurilor medicale
Reciclarea şi reutilizarea anumitor deşeuri medicale solide nepericuloase cu
următoarea componenţă:
- hârtie - carton: carton, saci de la cumparaturi, ziare, hâtie de mare densitate, hartie
amestecata
- metale: bidoane din aluminiu, alte obiecte din aluminiu, metale feroase, doze,
neferoase (alte) metale.
- plastic: containere PET, containere de PE de înaltă densitate, filme din plastic,
containere de polipropilenă, PVC, polistiren, alte plastice
- alte deşeuri decât cele organice: deşeuri din lemn, cauciuc, lemn, textile, amestecuri
de alte deşeuri, deşeuri speciale.
c. Colectarea separată a deşeurilor
Colectarea şi păstrarea în vederea depozitării finale şi/sau eliminării, astfel:
- deşeurile periculoase separat de cele nepericuloase folosindu-se un mod corect de
depozitare (cantitatea totală de deşeuri, care este contaminată cu o substanţă periculoasă
devine periculoasă) ;
- deşeurile din substanţe chimice separat de deşeurile infecţioase;
- deşeurile reciclabile separat de deşeurile nereciclabile;
- minimizarea diluţiei deşeurilor periculoase;
- asigurarea că toate chimicalele şi toate deşeurile sunt corect şi clar marcate.
d. Utilizarea unor practici generale
Practicile generale sunt procedurile şi politicile instituţionale care au ca efect
reducerea deşeurilor. Îmbunătăţirea managementului, identificarea deşeurilor şi controlul
inventarului pot duce la reducerea efectivă a generării deşeurilor, ce includ:
- monitorizarea fluxurilor de medicamente şi materiale sanitare în cadrul unităţii
sanitare de la primire, ca materie primă, până la eliminare ca deşeuri periculoase;
- alocarea diferenţiată a costurilor de management a deşeurilor departamentului care a
generat aceste deşeuri;
- îmbunătăţirea controlului inventarului prin:
- solicitarea către cei ce utilizeaza materiale sanitare cu termen de garanţie
limitat de folosire a stocului existent şi mai vechi înaintea folosirii stocului cel
nou;
- comandarea de materiale periculoase numai atunci când acestea sunt necesare
şi în cantităţi minime pentru evitarea expirării acestora;
- instruirea angajaţilor în managementul deşeurilor periculoase.
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Departamentele ce au generări majore îşi instruiesc tot personalul, care poate genera
sau manipula materiale periculoase. Instruirea trebuie să includă aspecte precum:
- periculozitatea substanţelor periculoase;
- prevenirea scurgerilor;
- întreţinerea preventivă;
- pregătirea pentru caz de urgenţă.
- realizarea unui audit de mediu privind minimizarea deşeurilor medicale
- implementarea la nivelul întregii instituţii a programului/planului de reducere a
deşeurilor
- stabilirea unui program intern de reciclare a deşeurilor
- elaborarea unei liste privind evidenţa deşeurilor periculoase şi nepericuloase
generate de unitatea sanitară
- evaluarea pericolelor şi riscurilor ce pot fi generate de eliminarea necorespunzătoare
a deşeurilor medicale
- evaluarea firmelor specializate în transportul, eliminarea şi reciclarea deşeurilor

3.2. Colectarea, stocarea temporară, tratarea prin decontaminare termică la
temperaturi scăzute, analizarea rezultatului decontaminării, eliminarea deşeurilor
rezultate din activităţile medicale
Colectarea deşurilor medicale periculoase
I. Deşeurile înţepătoare-tăietoare
a. Materiale necesare
1. recipiente adecvate, respectiv recipient din
material plastic rigid rezistent la acţiuni
mecanice. Recipientul trebuie prevăzut la
partea superioară cu un capac special care
să permită introducerea deşeurilor şi să
împiedice scoaterea acestora după umplere
a recipientului, fiind prevăzut în acest scop
cu un sistem de închidere definitivă.
Capacul recipientului are orificii pentru
detaşarea acelor de seringă şi a lamelor de bisturiu. Recipientele trebuie
prevăzute cu un mâner rezistent pentru a fi uşor transportabile la locul de
stocare temporară şi, ulterior, la locul de eliminare finală. Recipientele utilizate
pentru deşeurile înţepătoare-tăietoare infecţioase au culoarea galbenă şi sunt
marcate cu pictograma “Pericol biologic”. Recipientul destinat colectării
deşeurilor înţepătoare-tăietoare trebuie să aibă următoarele caracteristici:
- să fie impermeabil, să prezinte etanşeitate, un sistem de închidere
temporară şi definitivă. Prin sistemul de închidere temporară se asigură o
măsură de prevenţie suplimentară, iar prin sistemul de închidere definitivă
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se împiedică posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează
deşeurile înţepătoare-tăietoare şi a mediului, precum şi posibilitatea de
refolosire a acestora de către persoane din exteriorul unităţii sanitare;
- să fie marcat şi etichetat în limba română cu următoarele informaţii: tipul
deşeului colectat, pictograma “Pericol biologic”, capacitatea recipientului
(I sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de
umplere, data începerii utilizării recipientului pe secţie, unitatea sanitară şi
secţia care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu manipularea lui,
data umplerii definitive, marcaj conform standardelor UN (Naţiunile
Unite), în conformitate cu ADR (Acordul european referitor la transportul
rutier internaţional al mărfurilor periculoase);
- să fie supus procedurilor de testare specifică a rezistenţei materialului la
acţiuni mecanice, testele de încercare urmând a fi realizate de către
laboratoarele acreditate pentru astfel de testări, care să ateste conformarea
la condiţiile tehnice prevăzute de Standard SR 13481/2003: “Recipiente de
colectare a deşeurilor înţepătoare-tăietoare rezultate din activităţi medicale.
Specificaţii şi încercări” sau cu alte standarde europene;
- să prezinte siguranţă şi stabilitate pe masa de tratament sau acolo unde este
amplasat, astfel încât să se evite răsturnarea accidentală a acestuia şi
împrăştierea conţinutului.
2. echipament de protecţie
- halat, mănuşi de utilizare unică sau menajere, pentru manipularea
recipientelor cu deşeuri
3. mijloace de transport
- cărucioare pentru transport deşeuri, tip container cu capac.
b. Tehnica manipulării deşeurilor înţepător-tăietoare:
- după efectuarea manevrei medicale instrumentarul sau materialele sanitare
considerate de unică utilizare se introduc în cel mai scurt timp în recipientele
special destinate, aflate la îndemână, fiind ţinute de extremitatea neascuţită;
- se va completa eticheta cu data începerii utilizării recipientului pe secţie, unitatea
sanitară şi secţia care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu
manipularea lui, data umplerii definitive;
- extremităţile înţepător-tăietoare detaşabile (ace de seringă, lame de bisturiu, etc.)
pot fi separate numai unimanual şi folosind sistemele ataşate containerelor cu
pereţi duri special concepute pentru această manevră; materialele restante
(corpul seringii) sunt considerate materiale infecţioase şi vor fi colectate ca atare;
- containerele cu pereţi duri vor fi umplute numai până la limita marcată pe
exteriorul cutiei;
- deşeurile înţepător-tăietoare vor fi evacuate de la locul de producere după cele
menajere.
Sunt interzise:
- colectarea deşeurilor înţepător-tăietoare în recipiente improvizate şi transferul lor
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ulterior în recipientele colectoare
- introducerea forţată a deşeurilor înţepătoare – tăietoare în recipientele pline
- lăsarea la îndemâna pacienţilor în saloane şi a personalului neinstruit a recipienţilor
cu deşeuri contaminate
c. Precauţii speciale
- echipamentul folosit la manipularea deşeurilor medicale va fi folosit numai în
acest scop şi va fi schimbat zilnic
- dacă personalul auxiliar care manipulează deşeurile medicale are şi alte atribuţii
(manipularea alimentelor, aprovizionarea cu materiale a secţiei, etc.) va schimba
echipamentul de protecţie cu cel adecvat fiecărei activităţi, activităţile fiind
desfăşurate obligatoriu în următoarea ordine :
manipulare alimente
aprovizionare materiale
manipulare
deşeuri
- după fiecare manipulare a recipientelor cu deşeuri înţepător-tăietoare :
- se vor arunca în recipientele de deşeuri infecţioase manuşile de unică
utilizare folosite şi mănuşile menajere cu defecte de structură
- se vor dezinfecta, clăti şi usca mănuşile menajere integre în vederea
reutilizării
- halatul utilizat este considerat contaminat şi va fi procesat ca lenjeria
contaminată reutilizabilă
- se va efectua toaleta igienică a mâinilor
- în caz de accident (tăiere sau înţepare) în cursul manipulării deşeurilor medicale
se va respecta protocolul AES (accident prin expunere la sânge = orice
expunere accidentală la sânge/ lichid biologic contaminat cu sânge/ fluid care
poate să conţină agenţi patogeni transmisibili prin sânge), afişat în toate spaţiile
medicale
II. Deşeurile infecţioase
a. Materiale necesare
1. recipiente adecvate:
- pentru deşeurile infecţioase
care nu sunt obiecte ascuţite,
se folosesc cutii din carton
prevăzute în interior cu saci
galbeni din polietilenă sau
saci din polietilenă galbeni
ori marcaţi cu galben. Atât
cutiile prevăzute în interior
cu saci din polietilenă, cât şi
sacii sunt marcaţi şi etichetaţi
în
limba
română
cu
următoarele informaţii: tipul deşeului colectat, pictograma “Pericol
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biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de
marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării
recipientului pe secţie, unitatea sanitară şi secţia care au folosit recipientul,
persoana responsabilă cu manipularea lor, data umplerii definitive, marcaj
conform standardelor Naţiunilor Unite (UN), în conformitate cu Acordul
european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor
periculoase (ADR). Cutiile din carton prevăzute cu saci de plastic în
interior trebuie stocate temporar pe suprafeţe uscate.
- sacii trebuie să aibă o rezistenţă mecanică mare, să se poată închide uşor şi
sigur, utilizând sigilii de unică folosinţă. Termosuturile trebuie să fie
continue, rezistente şi să nu permită scurgeri de lichid.
- la alegerea dimensiunii sacului se ţine seama de cantitatea de deşeuri
produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale deşeurilor.
Atunci când nu este pus în cutie de carton care să asigure rezistenţă
mecanică, sacul se introduce în pubele prevăzute cu capac şi pedală sau în
portsac, fiind obligatoriu ca şi acesta din urmă să aibă capac. Înălţimea
sacului trebuie să depăşească înălţimea pubelei, astfel încât sacul să se
răsfrângă peste marginea superioară a acesteia, iar surplusul trebuie să
permită închiderea sacului în vederea transportului sigur. Gradul de
umplere a sacului nu va depăşi trei pătrimi din volumul său. Pubelele cu
pedală şi capac trebuie să fie inscripţionate cu pictograma "Pericol
biologic".
- grosimea polietilenei din care este confecţionat sacul este cuprinsă între 5070 .
- cutiile din carton prevăzute în interior cu saci galbeni din polietilenă sau
sacii din polietilenă galbeni (sau marcaţi cu galben) trebuie să fie supuse
procedurilor de testare specifică a rezistenţei materialului la acţiuni
mecanice, în conformitate cu standardele europene specifice pentru astfel
de recipiente. Testele de încercare trebuie să fie realizate de către
laboratoare acreditate.
2. echipament de protecţie
- halat, mănuşi de utilizare unică sau menajere, pentru manipularea recipientelor
cu deşeuri
3. mijloace de transport
- cărucioare pentru transport deşeuri, tip container cu capac.
b. Tehnica manipulării deşeurilor infecţioase
- după efectuarea manevrei medicale, materialele sanitare, care sunt considerate
de unică utilizare, se introduc în cel mai scurt timp în recipientele special
destinate, aflate la îndemână, fiind ţinute de extremitatea necontaminată vizibil
cu produse biologice
- se va completa eticheta cu data începerii utilizării recipientului pe secţie,
unitatea sanitară şi secţia care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu
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manipularea lor, data umplerii definitive
- deşeurile infecţioase vor fi evacuate de la locul de producere după cele
menajere
Sunt interzise:
- colectarea deşeurilor în recipiente improvizate şi transferul lor ulterior în recipientele
colectoare
- introducerea forţată a deşeurilor infecţioase în recipientele pline
- introducerea în recipientele pentru deşeuri infecţioase a deşeurilor înţepătoaretăietoare
- lăsarea la îndemâna pacienţilor în saloane şi a personalului neinstruit a recipienţilor
cu deşeuri contaminate
c. Precauţii speciale
- echipamentul folosit la manipularea deşeurilor medicale va fi folosit numai în
acest scop şi va fi schimbat zilnic;
- dacă personalul auxiliar care manipulează deşeurile medicale are şi alte
atribuţii (manipularea alimentelor, aprovizionarea cu materiale a secţiei, etc.)
va schimba echipamentul de protecţie cu cel adecvat fiecărei activităţi,
activităţile fiind desfăşurate obligatoriu în următoarea ordine:
manipulare alimente
aprovizionare materiale
manipulare
deşeuri
- după fiecare manipulare a recipientelor cu deşeuri infecţioase :
- se vor arunca în recipientele de deşeuri infecţioase manuşile de unică
utilizare folosite şi mănuşile menajere cu defecte de structură
- se vor dezinfecta, clăti şi usca mănuşile menajere integre în vederea
reutilizării
- halatul utilizat este considerat contaminat şi va fi procesat ca lenjeria
contaminată reutilizabilă
- se va efectua toaleta igienică a mâinilor
- în caz de accident (tăiere sau înţepare) în cursul manipulării deşeurilor
medicale se va respecta protocolul AES (accident prin expunere la sânge =
orice expunere accidentală la sânge/ lichid biologic contaminat cu sânge/ fluid
care poate să conţină agenţi patogeni transmisibili prin sânge), afişat în toate
spaţiile medicale
III. Deşeurile anatomopatologice
a. Materiale necesare
1. recipiente adecvate, respectiv:
- deşeurile anatomo-patologice
destinate
incinerării
sunt
colectate în mod obligatoriu în
cutii din carton rigid, prevăzute în
interior cu sac din polietilenă care
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trebuie să prezinte siguranţă la închidere sau în cutii confecţionate din material
plastic rigid cu capac ce prezintă etanşeitate la închidere, având marcaj galben,
special destinate acestei categorii de deşeuri, şi sunt eliminate prin incinerare.
- recipientele vor fi etichetate cu următoarele informaţii: tipul deşeului colectat,
pictograma „Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de
utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data distribuirii
recipientului pe secţie, unitatea sanitară şi secţia care au folosit recipientul,
persoana responsabilă cu manipularea lui, data umplerii definitive, marcaj
conform standardelor Naţiunilor Unite (UN), în conformitate cu Acordul
european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase
ADR.
2. echipament de protecţie
- halat, mănuşi de utilizare unică sau menajere, pentru manipularea recipientelor
cu deşeuri
3. mijloace de transport
- cărucioare pentru transport deşeuri, tip container cu capac
b. Tehnica manipulării deşeurilor anatomopatologice
- se introduc în saci galbeni corespunzători ca structură, dimensiuni şi marcare
care sunt în recipiente de mărimi adecvate la locul de producere (săli de naştere,
săli de operaţii, anatomie patologică, prosectură, etc)
- se va completa eticheta cu data distribuirii recipientului pe secţie, unitatea
sanitară şi secţia care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu
manipularea lui, data umplerii definitive
- deşeurile anatomo-patologice vor fi evacuate de la locul de producere după cele
menajere
Sunt interzise:
- colectarea deşeurilor anatomo-patologice în recipiente improvizate şi transferul lor
ulterior în recipientele colectoare
- introducerea forţată a deşeurilor anatomo-patologice în recipientele pline sau
utilizarea recipientelor neadecvate ca dimensiune
- introducerea în recipientele pentru deşeuri anatomo-patologice a deşeurilor
înţepătoare-tăietoare
- lăsarea la îndemâna pacienţilor în spaţiile comune de acces sau a personalului
neinstruit a recipienţilor cu deşeuri anatomo-patologice.
c. Precauţii speciale
- echipamentul folosit la manipularea deşeurilor medicale va fi folosit numai în
acest scop şi va fi schimbat zilnic
- dacă personalul auxiliar care manipulează deşeurile medicale are şi alte atribuţii
(manipularea alimentelor, aprovizionarea cu materiale a secţiei, etc.) va schimba
echipamentul de protecţie cu cel adecvat fiecărei activităţi, activităţile fiind
desfăşurate obligatoriu în următoarea ordine :
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manipulare alimente
aprovizionare materiale
manipulare
deşeuri
- după fiecare manipulare a recipientelor cu deşeuri anatomopatologice :
- se vor arunca în recipientele de deşeuri infecţioase manuşile de unică
utilizare folosite şi mănuşile menajere cu defecte de structură
- se vor dezinfecta, clăti şi usca mănuşile menajere integre în vederea
reutilizării
- halatul utilizat este considerat contaminat şi va fi procesat ca lenjeria
contaminată reutilizabilă
- se va efectua toaleta igienică a mâinilor
- în caz de accident (tăiere sau înţepare) în cursul manipulării deşeurilor medicale
se va respecta protocolul AES (accident prin expunere la sânge = orice
expunere accidentală la sânge/ lichid biologic contaminat cu sânge/ fluid care
poate să conţină agenţi patogeni transmisibili prin sânge), afişat în toate spaţiile
medicale
IV. Colectarea deşeurilor menajere
a. Materiale necesare
1.recipiente adecvate, respectiv:
- saci negri, de capacităţi diferite, rezistenţi la manipulare pentru deşeurile
menajere
2.echipament de protecţie
- halat, mănuşi de utilizare unică sau menajere, pentru manipularea
recipientelor cu deşeuri
3.mijloace de transport
- cărucioare pentru transport deşeuri, tip container cu capac
b. Tehnica manipulării deşeurilor menajere
- se introduc în recipiente de mărimi adecvate la locul de producere (saloane,
săli de tratamente, săli de naştere, săli de operaţii, anatomie patologică,
prosectură, etc.)
- sacii menajeri se evacuează la fiecare acţiune de dezinfecţie şi curăţenie a
spaţiilor medicale
- deşeurile menajere care intră accidental în contact cu cele contaminate sau
care prezintă urme vizibile de contaminare cu produse biologice vor fi
considerate deşeuri periculoase şi vor fi manipulate conform protocolului
corespunzător
- deşeurile menajere de pe secţia Boli Infecţioase sunt considerate contaminate
şi vor fi tratate conform protocolului de manipulare a deşeurilor periculoase
- deşeurile menajere vor fi evacuate înaintea celor periculoase
Sunt interzise:
- colectarea deşeurilor asimilabile celor menajere în recipiente improvizate sau în
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recipiente folosite la colectarea deşeurilor periculoase
- introducerea în recipientele pentru deşeuri menajere a deşeurilor periculoase
- lăsarea la îndemâna pacienţilor în spaţiile comune de acces sau a personalului
neinstruit a recipienţilor cu deşeuri menajere.
c. Precauţii speciale
- echipamentul folosit la manipularea deşeurilor medicale va fi folosit numai
în acest scop şi va fi schimbat zilnic
- dacă personalul auxiliar care manipulează deşeurile medicale are şi alte
atribuţii (manipularea alimentelor, aprovizionarea cu materiale a secţiei, etc.)
va schimba echipamentul de protecţie cu cel adecvat fiecărei activităţi,
activităţile fiind desfăşurate obligatoriu în următoarea ordine :
manipulare alimente
aprovizionare materiale
manipulare
deşeuri
- după fiecare manipulare a recipientelor cu deşeuri înţepător-tăietoare :
- se vor arunca în recipientele de deşeuri infecţioase manuşile de unică
utilizare folosite şi mănuşile menajere cu defecte de structură
- se vor dezinfecta, clăti şi usca mănuşile menajere integre în vederea
reutilizării
- halatul utilizat este considerat contaminat şi va fi procesat ca lenjeria
contaminată reutilizabilă
- se va efectua toaleta igienică a mâinilor
- în caz de accident (tăiere sau înţepare) în cursul manipulării deşeurilor
medicale se va respecta protocolul AES (accident prin expunere la sânge =
orice expunere accidentală la sânge/ lichid biologic contaminat cu sânge/
fluid care poate să conţină agenţi patogeni transmisibili prin sânge), afişat în
toate spaţiile medicale
Transportul de la locul de producere la spaţiul de depozitare temporară
- se face cu căruciorul destinat special transportului deşeurilor medicale sau pe etajul
inferior al căruciorului pentru tratamente/pansamente până la finalizarea menevrelor
medicale
- în situaţia în care secţia/compartimentul /serviciul nu dispune de spaţiu pentru
depozitarea temporară a deşeurilor, transportul de locul de producere a deşeurilor
medicale se poate face direct către spaţiul de depozitare al spitalului utilizând numai
cărucioare special destinate transportului de deşeuri medicale
- transportul deşeurilor periculoase se face obligatoriu de către personalul auxiliar al
secţiei/compartimentului. Nu este permisă abandonarea deşeurilor pe parcurs
(coridoare, scări, etc.)!
- nu este admis transportul deşeurilor cu liftul pentru persoane. Deşeurile periculoase
sunt transportate pe scările de serviciu
- în caz de accident (tăiere sau înţepare) în cursul manipulării deşeurilor medicale se
va respecta protocolul AES (accident prin expunere la sânge = orice expunere
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accidentală la sânge/ lichid biologic contaminat cu sânge/ fluid care poate să
conţină agenţi patogeni transmisibili prin sânge), afişat în toate spaţiile medicale.
Circuitul funcţional:
Transportul deşeurilor periculoase de pe secţie şi până la spaţiul de depozitare
temporară se face cu respectarea strictă a normelor de igienă şi securitate în scopul protejării
personalului şi a pacienţilor.
Transportul în incinta spitalului se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi
vizitatorilor, după un program bine stabilit. Deşeurile sunt transportate pe scările de serviciu
cu mâna.
Transportul deşeurilor nepericuloase asimilabile celor menajere de pe secţie şi până la
spaţiul de depozitare temporară se face cu respectarea strictă a normelor de igienă şi securitate
în scopul protejării personalului şi a pacienţilor.
Transportul deşeurilor nepericuloase asimilabile celor menajere în incinta spitalului se
face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor, după un program bine stabilit.
Deşeurile nepericuloase sunt transportate cu mâna, pe scările de serviciu.
Depozitarea în spaţiul alocat deşeurilor periculoase

- se face în spaţii special destinate cu următoarele dotări:
- sistem de securizare
- paviment lavabil şi dezinfectabil
- sifon de pardoseală
- compartimentare distinctă
- spaţiu pentru containerele cu pereţi rigizi
- spaţiu pentru igienizarea cărucioarelor utilizate la transportul deşeurilor
periculoase

- lavoar cu apă curentă caldă şi rece
- dezinfectante, antiseptice şi prosoape de hârtie
- perioada maximă de depozitare este de 48 ore
Tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale se realizează
de către SC Stericycle Romania SRL pentru deşeurile medicale periculoase (obiecte ascuţite;
fragmente şi organe umane, inclusiv recipienţi de sânge şi sânge conservat; deşeuri a căror
colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor),
respectiv de către SC PREGOTERM SA pentru deşeurilor municipale (deşeuri nepericuloase
asimilabile celor menajere).

4. Măsuri privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţile medicale
4.1. Colectarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale
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Colectarea deşeurilor medicale reprezintă orice activitate de strângere a deşeurilor,
incluzând separarea deşeurilor pe categorii, la sursă, şi stocarea temporară a deşeurilor în
scopul transportării acestora la o instalaţie de tratare sau de eliminare a deşeurilor.
Colectarea separată a deşeurilor medicale înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux
de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita
tratarea specifică a acestora.
Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale.
Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia colectării separate a deşeurilor rezultate
din activităţile medicale, în funcţie de tipul şi natura deşeului, cu scopul de a facilita
tratarea/eliminarea specifică fiecărui deşeu.
Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia să nu amestece diferite tipuri de deşeuri
periculoase şi nici deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase. în situaţia în care nu se
realizează separarea deşeurilor, întreaga cantitate de deşeuri în care au fost amestecate deşeuri
periculoase se tratează ca deşeuri periculoase.
Ambalarea deşeurilor medicale
Recipientul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile
periculoase rezultate din activităţi medicale este de unică folosinţă şi se elimină odată cu
conţinutul.
Codurile de culori ale recipientelor în care se colectează deşeurile medicale sunt:
- galben - pentru deşeurile medicale periculoase
- negru - pentru deşeurile nepericuloase
Pentru deşeurile infecţioase se foloseşte pictograma “Pericol biologic”.
Pentru deşeurile infecţioase care nu sunt obiecte ascuţite, se folosesc cutii din
carton prevăzute în interior cu saci galbeni din polietilenă sau saci din polietilenă galbeni ori
marcaţi cu galben. Atât cutiile prevăzute în interior cu saci din polietilenă, cât şi sacii sunt
marcaţi şi etichetaţi în limba română cu următoarele informaţii: tipul deşeului colectat,
pictograma “Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de
marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului pe secţie, unitatea
sanitară şi secţia care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu manipularea lor, data
umplerii definitive, marcaj conform standardelor Naţiunilor Unite (UN), în conformitate cu
Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR).
Cutiile din carton prevăzute cu saci de plastic în interior trebuie stocate temporar pe suprafeţe
uscate.
Sacii trebuie să aibă o rezistenţă mecanică mare, să se poată închide uşor şi sigur,
utilizând sigilii de unică folosinţă. Termosuturile trebuie să fie continue, rezistente şi să nu
permită scurgeri de lichid.La alegerea dimensiunii sacului se ţine seama de cantitatea de
deşeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale deşeurilor. Atunci când nu
este pus în cutie de carton care să asigure rezistenţă mecanică, sacul se introduce în pubele
prevăzute cu capac şi pedală sau în portsac, fiind obligatoriu ca şi acesta din urmă să aibă
capac. Înălţimea sacului trebuie să depăşească înălţimea pubelei, astfel încât sacul să se
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răsfrângă peste marginea superioară a acesteia, iar surplusul trebuie să permită închiderea
sacului în vederea transportului sigur. Gradul de umplere a sacului nu va depăşi trei pătrimi
din volumul său. Pubelele cu pedală şi capac trebuie să fie inscripţionate cu pictograma
“Pericol biologic”. Grosimea polietilenei din care este confecţionat sacul este cuprinsă între
50-70 .
Deşeurile înţepătoare-tăietoare se colectează separat în acelaşi recipient din material
plastic rigid rezistent la acţiuni mecanice. Recipientul trebuie prevăzut la partea superioară cu
un capac special care să permită introducerea deşeurilor şi să împiedice scoaterea acestora
după umplere a recipientului, fiind prevăzut în acest scop cu un sistem de închidere definitivă.
Capacul recipientului are orificii pentru detaşarea acelor de seringă şi a lamelor de bisturiu.
Recipientele trebuie prevăzute cu un mâner rezistent pentru a fi uşor transportabile la locul de
stocare temporară şi, ulterior, la locul de eliminare finală. Recipientele utilizate pentru
deşeurile înţepătoare-tăietoare infecţioase au culoarea galbenă şi sunt marcate cu pictograma
“Pericol biologic”.
Recipientul destinat colectării deşeurilor înţepătoare-tăietoare trebuie să aibă
următoarele caracteristici:
- să fie impermeabil, să prezinte etanşeitate, un sistem de închidere temporară şi
definitivă. Prin sistemul de închidere temporară se asigură o măsură de prevenţie
suplimentară, iar prin sistemul de închidere definitivă se împiedică posibilitatea de
contaminare a personalului care manipulează deşeurile înţepătoare-tăietoare şi a
mediului, precum şi posibilitatea de refolosire a acestora de către persoane din
exteriorul unităţii sanitare;
- să fie marcat şi etichetat în limba română cu următoarele informaţii: tipul deşeului
colectat, pictograma “Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul
de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării
recipientului pe secţie, unitatea sanitară şi secţia care au folosit recipientul, persoana
responsabilă cu manipularea lui, data umplerii definitive, marcaj conform
standardelor Naţiunilor Unite (UN), în conformitate cu Acordul european referitor la
transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR);
- să fie supus procedurilor de testare specifică a rezistenţei materialului la acţiuni
mecanice, testele de încercare urmând a fi realizate de către laboratoarele acreditate
pentru astfel de testări, care să ateste conformarea la condiţiile tehnice prevăzute de
Standard SR 13481/2003: “Recipiente de colectare a deşeurilor înţepătoare-tăietoare
rezultate din activităţi medicale. Specificaţii şi încercări” sau cu alte standarde
europene;
- să prezinte siguranţă şi stabilitate pe masa de tratament sau acolo unde este amplasat,
astfel încât să se evite răsturnarea accidentală a acestuia şi împrăştierea conţinutului.
Pentru deşeurile infecţioase de laborator se folosesc cutii din carton rigid prevăzute
în interior cu sac galben de polietilenă, marcate cu galben, etichetate cu următoarele
informaţii: tipul deşeului colectat, pictograma “Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l
sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii
utilizării recipientului pe secţie, unitatea sanitară şi secţia care au folosit recipientul, persoana
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responsabilă cu manipularea lui, data umplerii definitive, marcaj conform standardelor
Naţiunilor Unite (UN), în conformitate cu Acordul european referitor la transportul rutier
internaţional al mărfurilor periculoase (ADR).
Al doilea recipient în care se depun sacii, cutiile şi recipientele pentru deşeurile
periculoase este reprezentat de containere mobile cu pereţi rigizi, aflate în spaţiul central
pentru stocarea temporară a deşeurilor din incinta unităţii sanitare.
Deşeurile anatomo-patologice destinate incinerării sunt colectate în mod obligatoriu
în cutii din carton rigid, prevăzute în interior cu sac din polietilenă care trebuie să prezinte
siguranţă la închidere sau în cutii confecţionate din material plastic rigid cu capac ce prezintă
etanşeitate la închidere, având marcaj galben, special destinate acestei categorii de deşeuri, şi
sunt eliminate prin incinerare.
Recipientele vor fi etichetate cu următoarele informaţii: tipul deşeului colectat,
pictograma „Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de
marcare a nivelului maxim de umplere, data distribuirii recipientului pe secţie, unitatea
sanitară şi secţia care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu manipularea lui, data
umplerii definitive, marcaj conform standardelor Naţiunilor Unite (UN), în conformitate cu
Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR).
Este interzisă utilizarea altor tipuri de ambalaje care nu prezintă documente de
certificare şi testare, inclusiv pentru compoziţia chimică a materialului din care este realizat
ambalajul, marcajul care corespunde standardelor UN (Naţiunilor Unite), precum şi acordul
producătorului/furnizorului de ambalaje.
Deşeurile nepericuloase se colectează în saci din polietilenă de culoare neagră. În
lipsa acestora se pot folosi saci din polietilenă transparenţi şi incolori.

4.2.Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale
Stocarea temporară, trebuie realizată în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la
locul de producere.
Este interzis accesul persoanelor neautorizate în spaţii destinate stocării temporare.
Este interzisă cu desăvârşire abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată a
deşeurilor medicale.
În fiecare unitate sanitară trebuie să existe un spaţiu central pentru stocarea temporară
a deşeurilor medicale.
În cazul construcţiilor noi, amenajarea spaţiului pentru stocarea temporară a deşeurilor
medicale trebuie prevăzută prin proiectul unităţii.
Unităţile care nu au fost prevăzute prin proiect cu spaţii pentru stocare temporară a
deşeurilor trebuie să construiască şi să amenajeze aceste spaţii în termen de 6 luni de la
adoptarea prezentelor norme tehnice.
Spaţiul central de stocare a deşeurilor trebuie să aibă două compartimente:
- un compartiment pentru deşeurile periculoase, prevăzut cu dispozitiv de închidere
care să permită numai accesul persoanelor autorizate;
- un compartiment pentru deşeurile nepericuloase, amenajat conform Normelor de
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igienă şi recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările
ulterioare.
Spaţiul central destinat stocării temporare a deşeurilor periculoase trebuie să permită
stocarea temporară a cantităţii de deşeuri periculoase acumulate în intervalul dintre două
îndepărtări succesive ale acestora.
Spaţiul de stocare temporară a deşeurilor periculoase este o zonă cu potenţial septic şi
trebuie separat funcţional de restul construcţiei şi asigurat prin sisteme de închidere, încăperea
în care sunt stocate temporar deşeuri periculoase trebuie prevăzută cu sifon de pardoseală
pentru evacuarea în reţeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma curăţării şi
dezinfecţiei. În cazul în care locaţia respectivă nu dispune de sifon de pardoseală din
construcţie, suprafaţa trebuie să fie uşor lavabilă, impermeabilă şi continuă, să nu existe un
surplus mare de apă uzată, astfel încât dezinfecţia şi curăţarea să se realizeze cu materiale de
curăţenie de unică folosinţă considerate la final deşeuri medicale infecţioase.
Spaţiul de stocare temporară a deşeurilor periculoase trebuie prevăzut cu ventilaţie
corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute care să nu permită descompunerea
materialului organic din compoziţia deşeurilor periculoase.
Trebuie asigurate dezinsecţia şi deratizarea spaţiului de stocare temporară în scopul
prevenirii apariţiei vectorilor de propagare a infecţiilor (insecte, rozătoare).
Durata stocării temporare a deşeurilor medicale infecţioase în incintele unităţilor
medicale nu poate să depăşească un interval de 48 de ore.
Condiţiile de stocare temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale trebuie
să respecte normele de igienă în vigoare.
Durata pentru transportul şi eliminarea finală a deşeurilor medicale infecţioase nu
trebuie să depăşească 24 de ore.

4.3. Transportul intern al deşeurilor rezultate din activităţile medicale
Transportul deşeurilor medicale periculoase în incinta unităţii în care au fost produse
se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. Deşeurile medicale
periculoase sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu ajutorul containerelor
mobile. Cărucioarele şi containerele mobile se curăţă şi se dezinfectează după fiecare utilizare
în locul unde are loc descărcarea, utilizând produse biocide autorizate, fapt demonstrat de un
document scris.
În scopul protejării personalului şi a populaţiei, transportul deşeurilor medicale
periculoase până la locul de eliminare finală se realizează cu mijloace de transport autorizate
şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Deşeurile medicale periculoase şi nepericuloase se predau, pe bază de contract, unor
operatori economici autorizaţi conform legislaţiei specifice în vigoare.
Transportul deşeurilor medicale periculoase se realizează pe bază de contract cu
operatori economici autorizaţi pentru desfăşurarea acestei activităţi.
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Producătorii de deşeuri periculoase au obligaţia să elaboreze, în condiţiile legii,
planuri de intervenţie pentru situaţii deosebite şi să asigure condiţiile de aplicare a acestora.
În situaţia în care o unitate sanitară este formată din mai multe clădiri situate în locaţii
diferite, transportul deşeurilor medicale periculoase se realizează prin intermediul
operatorului economic contractat de unitatea sanitară respectivă.
Transportul deşeurilor medicale periculoase în afara unităţii sanitare în care au fost
produse se face prin intermediul unui operator economic autorizat potrivit legii şi care se
conformează prevederilor:
- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare;
- HGR nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe
teritoriul României;
- HGR nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de
transport rutier de marfuri periculoase în România;
- Ord. nr. 396/2009 privind înlocuirea anexei la Ord. nr. 2.134/2005 privind aprobarea
Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice
periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR
3;
- Ord. MS nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor
utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală,
cu care unitatea sanitară încheie un contract de prestări de servicii sau prin mijloace
de transport proprii autorizate potrivit legii;
- Ord. MMDD nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de
mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
- altor prevederi legale în domeniu.
Unitatea sanitară, în calitate de generator şi expeditor de deşeuri, are obligaţia să se
asigure că, pe toată durata gestionării deşeurilor, de la manipularea în incinta unităţii,
încărcarea containerelor în autovehiculul destinat transportului, până la eliminarea finală, sunt
respectate toate măsurile impuse de lege şi de prevederile contractelor încheiate cu operatorii
economici autorizaţi.

5. Identificarea şi evaluarea opţiunilor existente de tratare
prin decontaminare termică la temperaturi scăzute şi eliminarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale
Unitatea sanitară, în calitate de deţinător de deşeuri rezultate din activităţile medicale,
are obligaţia:
- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu
deşeuri nepericuloase şi să separe deşeurile în vederea eliminării acestora;
- deşeurile rezultate din activităţile medicale să fie predate, pe bază de contract de
prestări de servicii, unor operatori economici autorizaţi pentru tratarea deşeurilor
rezultate din activitatea medicală;
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- să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să
asigure
îndeplinirea
obligaţiilor
prevăzute
de
lege
în
sarcina
deţinătorilor/producătorilor de deşeuri; această persoană poate fi coordonatorul
activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul;
- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la la documentele care se
referă la deşeuri.
Metodele de eliminare a deşeurilor medicale trebuie să asigure distrugerea rapidă şi
completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru sănătatea populaţiei.
Metodele folosite pentru eliminarea deşeurilor medicale rezultate din activităţi
medicale sunt:
- decontaminarea termică la temperaturi scăzute, urmată de mărunţire, deformare;
- incinerarea, numai pentru tipurile de deşeuri medicale pentru care este interzisă
tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute urmată de mărunţire (de
exemplu, deşeurile medicale: anatomopatologice, chimice, farmaceutice, citotoxice
şi citostatice etc.), cu respectarea prevederilor legale impuse de Hotărârea
Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor
nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor;
- depozitarea în depozitul de deşeuri, numai după tratarea prin decontaminare termică
la temperaturi scăzute şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi
ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind
stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor
la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de
deşeuri, cu modificările ulterioare, în baza unor buletine de analiză care se vor
efectua pe încărcătura ce va fi transportată către depozit;
- în cazul în care buletinul de analiză pune în evidenţă depăşiri ale încărcării biologice
conform standardelor/prevederilor în vigoare, deşeurile respective trebuie incinerate.
Deşeurile rezultate din instalaţiile de tratare prin decontaminare termică trebuie să fie
supuse procesării mecanice înainte de depozitare, astfel încât acestea să fie nepericuloase şi de
nerecunoscut. Instalaţiile de decontaminare termică la temperaturi scăzute trebuie să fie
prevăzute cu echipament de tocare-mărunţire a deşeurilor.
În depozitele de deşeuri nepericuloase nu sunt acceptate deşeuri medicale periculoase,
adică deşeuri care au una din proprietăţile definite în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.
Se interzice funcţionarea incineratoarelor proprii în incinta unităţilor sanitare.
Costurile operaţiunii de eliminare se suportă de către unitatea sanitară, în calitate de
deţinător de deşeuri, aceasta suportând sancţiuni privind gestionarea necorespunzătoare a
deşeurilor.
După aplicarea tratamentelor de decontaminare termică a deşeurilor infecţioase,
deşeurile decontaminate pot fi depozitate în depozite de deşeuri nepericuloase, conform listei
naţionale de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit, aprobată prin Ordinul ministrului
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mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi
procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri
acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările ulterioare. Operatorul
economic care realizează operaţia de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute
a deşeurilor medicale periculoase trebuie să prezinte operatorului de eliminare finală a
deşeurilor un act justificativ care atestă faptul că deşeurile au fost decontaminate şi nu
prezintă potenţial infecţios.

6. Proceduri pentru situaţii de urgenţă
Atât personalul medical cât şi cel nemedical trebuie să cunoască riscurile asociate
manipulării deşeurilor medicale, proceduri în caz de accidente precum şi instrucţiuni de
utilizare a echipamentului de protecţie.
6.1. Împrăştieri accidentale de deşeuri infecţioase
Procedura recomandată în caz de împrăştiere:
- se izolează zona afectată şi nu se lasă zona nesupravegheată;
- se foloseşte echipamentul individual de protecţie.
Deşeu solid infecţios:
- dacă este împrăştiat în timpul transportului în incinta spitalului, deşeul trebuie
colectat în recipienţi noi pentru deşeuri infecţioase
Deşeu lichid infecţios:
- dacă este împrăştiat în incinta spitalului în „zone umede” (toalete, băi) se spală zona
cu apă din abundenţă;
- dacă este împrăştiat în incinta spitalului în „zone uscate” (secţii) se limitează
împrăştierea şi aerosolizarea folosind imediat şerveţele de hârtie sau lavete
absorbante pentru a acoperi şi colecta lichidul;
- adăugarea unui dezinfectant concentrat dinspre margini spre centrul zonei afectate
contribuie la minimizarea aerosolizării;
- materialele contaminate se elimină pe circuitul deşeurilor infecţioase;
- zona accidentului şi zonele adiacente se curăţă şi se dezinfectează cu o soluţie
concentrată de dezinfectant, se lasă să acţioneze 10-15 minute, apoi se spală după
pocedurile obişnuite;
- este informată persoana responsabilă cu privire la incident.
Notă:
- când există un risc crescut de expunere la aerosoli, se părăseşte imediat aria, se
izolează şi se interzice accesul în zonă;
- se revine la locul incidentului pentru intervenţie după depunerea aerosolilor
(minimum 30 min)
Echipamentul individual de protecţie:
- mănuşi din latex de unică utilizare, mască, ochelari de protecţie, halat;
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Trusa de intervenţie:
- recipient pentru deşeuri infecţioase;
- o cantitate suficientă de prosoape de hârtie/lavete;
- pensă pentru colectarea deşeurilor de sticlă spartă sau alte deşeuri înţepătoaretăietoare;
- soluţie dezinfectantă;
- detergent.
Protocol de asigurare a îngrijirilor de urgenţă, în caz de expunere accidentală la
produse biologice
În caz de expunere cutanată:
- se spală imediat locul cu apă şi săpun şi apoi se clăteşte, după care
- se utilizează un antiseptic, cu timp de contact minim 5 minute: soluţie clorigenă
diluata 1/10, compus iodat în solutie dermica, alcool 70 grade sau alt dezinfectant cutanat
În caz de expunere percutantă:
- se spală imediat locul cu apă şi săpun şi apoi se clăteste, după care
- se utilizează un antiseptic, cu timp de contact minim 5 minute: soluţie clorigenă
diluată 1/10, compus iodat în soluţie dermică, alcool 70 grade sau alt dezinfectant cutanat
- interzisă sângerarea deoarece poate crea microleziuni care pot accelera difuziunea
virusului.
În caz de expunere a mucoaselor:
- spălare abundentă timp de 5 minute cu ser fiziologic sau cu apă în cazul absenţei
acestuia
6.2. Împrăştieri accidentale de chimicale periculoase
În cadrul unităţii noastre nu sunt utilizate produse chimice periculoase.

7. Instruirea personalului
Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, personalul responsabil cu gestionarea
deşeurilor medicale din cadrul unităţilor sanitare trebuie instruit sub coordonarea direcţiilor de
sănătate publică judeţene şi a Institutului Naţional de Sănătate Publică, în conformitate cu
metodologia stabilită de Ministerul Sănătăţii.
Departamentul cu atribuţii în domeniul medicinei mediului şi a colectivităţilor şi/sau în
domeniul epidemiologie-sănătate publică din cadrul institutului Naţional de Sănătate Publică
şi al centrelor regionale de sănătate publică, cu sprijinul direcţiilor de sănătate publică
judeţene, elaborează metodologia de instruire a personalului medical cu privire la gestionarea
deşeurilor medicale la nivel naţional, care trebuie să fie implementată în fiecare unitate
sanitară, în funcţie de specificul acesteia.
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Direcţiile de sănătate publică judeţene controlează activitatea de instruire şi formare a
personalului medical cu privire la gestionarea deşeurilor medicale şi modul de aplicare a
metodologiei de instruire în fiecare unitate sanitară.
Fiecare unitate sanitară este obligată să asigure instruirea şi formarea profesională
continuă pentru angajaţi cu privire la gestionarea deşeurilor medicale, în oricare dintre
următoarele situaţii:
- la angajare;
- la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea pe un alt post;
- la introducerea de echipamente noi sau la modificarea echipamentelor existente;
- la introducerea de tehnologii noi;
- la recomandarea persoanei desemnate să coordoneze activitatea de gestionare a
deşeurilor rezultate din unitatea sanitară existentă care a constatat nereguli în
aplicarea codului de procedură, precum şi la recomandarea inspectorilor sanitari de
stat;
- a recomandarea coordonatorului activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu
mediul;
- periodic, indiferent dacă au survenit sau nu schimbări în sistemul de gestionare a
deşeurilor medicale.
Perioada dintre două cursuri succesive este stabilită de persoana desemnată din cadrul
direcţiei de sănătate publică judeţene să coordoneze activitatea de gestionare a deşeurilor
rezultate din unităţile sanitare existente în judeţ, dar nu trebuie să depăşească 12 luni.
Personalul implicat în sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase trebuie
să cunoască:
- tipurile de deşeuri produse în unitatea sanitară;
- riscurile pentru mediu şi sănătatea umană în fiecare etapă a ciclului de eliminare a
deşeurilor medicale;
- planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale, cu regulamentele
interne şi codurile de procedură pentru colectarea separată pe categorii, stocarea
temporară, transportul şi eliminarea deşeurilor medicale periculoase, precum şi
procedurile/protocoalele aplicabile în caz de accidente sau incidente survenite în
activitatea de gestionare a deşeurilor.

8. Estimarea costurilor privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale
Pentru estimarea costurilor privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile
medicale în cadrul Spitalului Municipal Vulcan, ne raportăm la cantitatea generată în anul
2013, astfel:
- obiecte ascuţite
- 126,80 kg
- fragmente şi organe umane, inclusiv recipienţi de sânge şi sânge conservat - 139,60 kg
- deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul
unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor
- 2806,70 kg
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- deşeuri nepericuloase asimilabile celor menajere
- 315,50 m3
sau
- deşeuri periculoase
- 256,09 kg/lună
- deşeuri nepericuloase
- 26,29 m3/lună
Pentru anul 2013, transportul şi eliminarea finală a deşeurilor periculoase a fost
contractat de firma SC STERICYCLE ROMANIA SRL Bucureşti, cu pretul de 3,40 lei/kg.
Contractul a fost prelungit prin act adiţional până în luna martie.
Colectarea şi transportul deşeurilor nepericuloase pentru anul 2014 este continuată de
către firma SC PREGOTERM SA Vulcan cu care a fost contractat serviciul în anul 2010, cu
preţul de 46,88 lei/m3.
Estimarea costurilor:
deşeuri periculoase
– 12 luni x 3,40 lei/lună – 256,09x12x3,40
= 10.448,47 lei (fără TVA)
deşeuri nepericuloase – 12 luni x 24,00 lei/lună –26,29x12x46,88
= 14.789,70 lei (fără TVA)
Total estimat pentru anul 2013
25.238,17lei (fără TVA)
Total cu TVA
31.295,34 lei
În vederea colectării deşeurilor nepericuloase, spitalul achiziţionează saci de
polietilenă, neagri sau incolori în sumă de 5.000 lei/an.
Recipientele de colectare a deşeurilor periculoase sunt puse la dispoziţie, conform
contractului de către firma contractantă.
Astfel, pentru anul 2014, estimăm costurile privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale la suma de 36.295,34 lei.

9. Planul de acţiune
Domenii

Obiective

Responsa- Conştientizarea
bilizarea
personalului asupra
personalului necesităţii unui sistem
corect de management;
Reducerea pericolelor
generate de manevrarea
deşeurilor periculoase.
Colectarea şi Reducerea riscului de
separarea pe contactare a bolilor
categorii a infecţioase;
deşeurilor Minimizarea cantităţilor de
deşeuri.

Acţiuni
Constiturea comisiei de investigaţie
pentru implementarea sistemului de
gestionare a deşeurilor rezultate din
activitatea medicală
Instruirea şi formarea profesională a
personalului din unitate

Responsabil
Manager

Comisia de
investigaţie.

Colectarea în ambalaje corespunzătoare,
Personalul
la locul de producere prin separarea
care realizează
corectă a deşeurilor pe categorii: deşeuri actul medical
asimilabile cu cele menajere, deşeuri
(medicul,
infecţioase şi deşeuri înţepătoareasistenta şefă,
tăietoare. Codurile de culori ale
asistenta, etc.);
ambalajelor sunt: galben - pentru
deşeurile periculoase, negru - pentru
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Domenii

Obiective

Depozitarea Limitarea accesului
temporară persoanelor neautorizate

Transport
intern

Protejarea pacienţilor şi a
vizitatorilor

Eliminare
finală

Distrugerea rapidă şi
completă a factorilor cu
potenţial nociv pentru
mediu şi pentru starea de
sănătate a populaţiei.

Acţiuni

Responsabil

deşeurile nepericuloase;
Utilizarea ambalajelor de unică folosinţă
ce se vor elimina final odată cu conţinutul
de deşeuri;
Realizarea şi afişarea în toate secţiile, la
Comisia de
punctul de colectare a deşeurilor a unui
investigaţie
poster care să conţină instrucţiuni despre
separarea corectă pe categorii de deşeuri.
Colectarea separată a materialelor
(deşeurilor) care se pretează la
recuperare, refolosire şi reciclare (plastic,
hartie, sticlă, metal, etc).
Amenajarea corespunzătoare a spaţiilor
Comisia de
de depozitare temporară;
investigaţie
Depozitarea temporară în funcţie de
Personalul
cantitatea de deşeuri colectată;
auxiliar.
Respectarea condiţiilor de depozitare
temporară a deşeurilor: un compartiment
pentru deşeurile periculoase, prevăzut cu
dispozitiv de închidere care să permită
numai accesul persoanelor autorizate; un
compartiment pentru deşeurile asimilabile
celor menajere;
Respectarea condiţiilor igienico-sanitare
în incinta spaţiilor de depozitare
temporară;
Respectarea timpului de depozitare a
deşeurilor.
Realizarea unui circuit separat de cel al
Comisia de
pacienţilor şi vizitatorilor;
investigaţie
Stabilirea unui program (orar) pentru
transportul deşeurilor în unitatea sanitară;
Utilizarea unor mijloace de transport
Personalul
corespunzătoare;
auxiliar
Respectarea orarului stabilit.
Eliminarea finală este realizată de firme
Persoana
specializate cu care spitalul are contract
desemnată
de transport si eliminare finală a
deşeurilor. Firma va completa anexa nr.
2: “Formular de expediţie/transport
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Domenii

Obiective

Acţiuni

Responsabil

deşeuri periculoase” din HGR nr. 1061
din 10 septembrie 2008 privind
transportul deşeurilor periculoase şi
nepericuloase pe teritoriul României
Alegerea unor soluţii şi tehnologii de
Comisia de
eliminare finală în conformitate cu
investigatie
legislaţia în vigoare
Necesarul de Realizarea unui
Elaborarea de chestionare şi distribuirea
Compartimateriale
management corect şi
lor pe secţii pentru aflarea necesarului de
mentul
eficient
materiale;
administrativ
Achiziţionarea materialelor necesare:
-Ambalaje, în conformitate cu legislaţia
Persoana
în vigoare;
desemnată
-Mijloace de transport corespunzătoare
(europubele, etc.)
-Dezinfectanţi pentru spaţiile de
depozitare şi mijloacele de transport;
-Cântare;
-Markere etc.
Aprovizionarea constantă cu materialele
Persoana
necesare
desemnată
Informaţii Evaluarea costurilor
Identificarea surselor de finanţare.
Compartifinanciare interne pe care le
-Bugetul de stat;
mentul
presupune managementul
-Bugetul asigurărilor de sănătate;
financiar
deşeurilor
-Venituri proprii;
-Venituri extrabugetare (sponsorizări).
-Includerea în planificarea bugetului
unităţii sanitare a acestor costuri de
gestionare a deşeurilor medicale;
-Verificarea, controlul costurilor şi
identificarea posibilităţilor de reducere a
costurilor.
Evidenţa
Cunoaşterea cantităţii de Completarea anexelor din Ord. nr. 1226
Persoana
deşeurilor deşeuri produsă în unitatea din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea
desemnată
sanitară
Normelor tehnice privind gestionarea
Perfecţionarea
deşeurilor rezultate din activităţi medicale
(îmbunătăţirea) sistemului şi a Metodologiei de culegere a datelor
de management al
pentru baza naţională de date privind
deşeurilor
deşeurile rezultate din activităţi medicale,
respectiv a anexelor din Hotărârea nr.
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Domenii

Obiective

Acţiuni
856/2002 privind evidenţa gestiunii
deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase, cu completările ulterioare
Verificarea completarii anexelor din Ord.
nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale şi a Metodologiei de
culegere a datelor pentru baza naţională
de date privind deşeurile rezultate din
activităţi medicale, respectiv a anexelor
din Hotărârea nr. 856/2002 privind
evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile,
inclusiv deşeurile periculoase, cu
completările ulterioare - Centralizarea
chestionarelor

Responsabil

Comisia de
investigaţie
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VIII
CIRCUITELE ORGANICE SI FUNCTIONALE DIN UNITATE, IN
VEDEREA CARACTERIZARII CALITATIVE SI CANTITATIVE A
RISCURILOR PENTRU INFECTIA NOSOCOMIALA

Principalele circuite functionale in spital:
- circuitul bolnavului;
- circuitul personalului medico-sanitar, studentilor si elevilor practicanti;
- circuitul si regimul vizitatorilor;
- circuitul instrumentarului si materialelor sanitare;
- circuitul blocului operator;
- circuitul alimentelor;
- circuitul lenjeriei;
- circuitul deseurilor medicale periculoase si deseurilor menajere.

CIRCUITUL BOLNAVULUI
De la serviciul primire-intrare a spitalului sau din CPU pacientul este condus la vestiar
si dupa ce se schimba in tinuta de spital este adus in sectie cu liftul.
- spatii de internare, spitalizare, externare;
- cabinete de consultatii;
- spatiu pentru prelucrarea sanitara – controlul sanitar al persoanelor; dotat cu
materialele de dezinfectie si dezinsectie – in scopul de a evita contaminarea mediului
de spital cu germeni adusi din exterior si difuzarea acestora;
- se interzice spitalizarea in acelasi timp intr-un pat a doua sau mai multe persoane;
- gruparea bolnavilor se face in functie de infectiozitate si receptivitatea lor – saloane
separate pentru bolnavii septici, aseptici si cei cu mare receptivitate;
- in interiorul spitalului se asigura o circulatie dirijata a diferitelor categorii de bolnavi
intre fiecare serviciu de diagnostic (laborator, radiologie).

CIRCUITUL PERSONALULUI
Personalul sanitar in tinuta de strada, urca pe scara 1 la vestiare(intrare 1), unde se
echipeaza in tinuta de spital si intra in sectie(intrare 2).
- interzicerea accesului in salile de nastere si de operatie a personalului care nu face
parte din echipa operatorie;
- interzis accesul altui personal in blocul alimentar, biberonerie, statie de sterilizare;
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- elemente fundamentale de igiena individuala si colectiva: starea de sanatate, portul
corect al echipamentului de protectie, igiena personala(igiena mainilor);
- supravegherea starii de sanatate a personalului este obligatorie si permanenta;
- efectuarea examenelor medicale la angajare si periodice;
- declararea imediata a oricarei boli infectioase; triajul epidemiologic zilnic, la intrarea
in serviciu pentru depistarea la timp a oricarei afectiuni diareice, respiratorii,
cutanate;
- examinarea clinica si de laborator a intregului personal(inclusiv medicii), in caz de
focar de infectii nosocomiale;
- izolarea in spitalul de boli infectioase/ la domiciliu – a oricarui suspect, bolnav sau
purtator de boala transmisibila;
- portul echipamentului de protectie este obligatorie, pe tot timpul prezentei in unitate
a personalului angajat;
- igiena mainilor personalului – factorul,,mana murdara,, - calea cea mai frecventa de
transmitere a infectiilor nosocomiale.

CIRCUITUL VIZITATORILOR

Vizitatorii ajung in sectie, in holul special destinat lor, pe scara 1.
Vizitatorii – reprezinta un potential epidemiologic crescut prin frecventa purtatorilor
de germeni necunoscuti si echipamentul lor contaminat;
- vizitarea bolnavilor se face numai in zilele si orele stabilite de conducerea spitalului;
- in timpul vizitei, vizitatorii vor purta un halat de protectie;
- nu se permite accesul simultan la acelasi bolnav a mai mult de 3 vizitatori;
- se utilizeaza holurile de vizitatori pentru pacientii deplasabili;
- controlul alimentelor aduse bolnavului si returnarea celor contraindicate.

CIRCUITUL NESTERILELOR,STERILELOR SI INSTRUMENTARULUI
Trusele si casoletele sunt duse la sterilizare pe scara 2 in intervalul orar 6:30 – 7:30
Trusele si casoletele sterilizate sunt aduse in sectie/compartiment pe circuitul steril.
- separare stricta intre materialele sterile si cele utilizate;
- se interzice efectuarea sterilizarii in alte spatii decat cele prevazute in autorizatia
sanitara de functionare;
- se realizeaza numai de personal special instruit;
- se va asigura controlul permanent al etanseitatii casoletelor, truselor si pachetelor cu
materiale sterile, in vederea scoaterii din uz a celor deteriorate.
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CIRCUITUL BLOCULUI OPERATOR
- sala de operatie – in interiorul ei trebuie sa se asigure un grad de contaminare minima
si conditii de lucru aseptice;
- dupa fiecare operatie salile – se debaraseaza, se curata, se dezinfecteaza;
- la sfarsitul programului operator intreg blocul operator se supune curateniei si
dezinfectiei;
- dezinfectia ciclica – saptamanal, in ziua de repaus a salii;
- limitarea la maxim a circulatiei pe coridoarele blocului operator, a intrarilor si
iesirilor din salile de operatie – in timpul programului operator;

SALILE DE NASTERI
- separate pentru nasteri septice si aseptice;
- paturile de travaliu sa fie intr-un spatiu separat fata de mesele de expulzie;
- accesul personalului, curatenia si dezinfectia se efectueaza ca la blocul operator;

SALILE DE TRATAMENTE/PANSAMENTE
- separate septic si aseptic;
- obligatorie – curatarea mesei de pansamente(mesei ginecologice), schimbarea
huselor, alezelor dupa fiecare persoana examinata;
- dezinfectia mobilierului si pavimentului se face la inceputul fiecarei ture sau ori de
cate ori este nevoie;
- curatenia generala – spalarea mobilierului, peretilor si pavimentului – se face
saptamanal, urmata de dezinfectia de nivel inalt.

CIRCUITUL ALIMENTELOR SI IGIENA ALIMENTATIEI
Alimentele sunt aduse de la blocul alimentar cu liftul in intervalul orar 7:45 –
8:15, 12 – 13, 17:30 – 18.
- include blocul alimentar, modul de transport si distributie a mancarii preparate,
oficiile alimentare de pe sectii si servirea mesei la bolnavi;
- se va urmarii calitatea alimentelor la procurare, organizarea transportului, separarea
circuitului alimentelor neprelucrate, de circuitul alimentelor preparate si distribuite
bolnavilor;
- curatenia permanenta a vaselor, utilajelor si ustensilelor, a mobilierului, peretilor si
pavimentului, evacuarea deseurilor si resturilor alimentare;
- aplicarea permanenta a masurilor de prevenire a infestarii si de distrugere a insectelor
si rozatoarelor;
- instruirea personalului;
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- transportul alimentelor preparate de la blocul alimentar la oficiile de pe sectii se face
in recipiente speciale de inox cu capac;
- oficiul alimentar de langa sala de mese este dotat cu aragaz pentru incalzire, masa
pentru portionarea si distributia mancarii, dulap pentru vase curate, bazin pentru
spalatul veselei.

CIRCUITUL ALIMENTELOR SI IGIENA ALIMENTATIEI
Alimentele sunt aduse de la blocul alimentar cu liftul in intervalul orar 7:45 –
8:15, 12 – 13, 17:30 – 18.
Sectia Boli Infectioase: 8:20 – 8:30, 12:35 – 12:45, 17:50 – 18.

CIRCUITUL SI IGIENA LENJERIEI
Lenjeria murdara este adusa la spalatorie pe scara 2 in intervalul orar 10 – 10:30
Lenjeria curata este adusa in sectie de la spalatorie cu liftul in intervalul orar 11
– 12.
Zilnic dupa terminarea activitatii in spalatorie – curatenie cu jet de apa si detergenti
dupa care peretii si pardoselile se dezinfecteaza.

CIRCUITUL DESEURILOR MEDICALE SI MENAJERE
Deseurile medicale periculoase sun duse pe scara 2 in intervalul orar 7 – 7:30 si 19 –
19:30 la depozitul temporar de deseuri periculoase din cladirea anexa spitalului.
Deseurile menajere sunt duse pe scara 2 in intervalul orar 7 – 7:30 si 19 – 19:30 si
depozitate in europubelele situate pe rampa pentru deseuri nepericuloase a spitalului:
- colectarea reziduurilor menajere si alimentare in recipiente din materiale usor
lavabile, dezinfectabile, inchise etans;
- evacuarea lor se face ori de cate ori este nevoie;
- masuri de protectie (site, etanseizari ale spatiilor libere la traversarea de conducte),
pentru impiedicarea infestarii cu insecte si rozatoare.
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