Anexa nr.1.14 la Regulamentul Intern al Spitalului Județean de Urgență Bistrița

În RI sunt prevăzute sancțiunile pentru nerespectarea procedurilor și protocoalelor de
supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale
Serviciul de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale propune
managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire
şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.
Constituie sancțiuni următoarele fapte:
- neasigurarea în fiecare secţie de spitalizare a spaţiilor, circuitelor funcţionale şi a condiţiilor
necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezintă surse de boli transmisibile, precum şi pentru
bolnavii cu receptivitate crescută la infecţii;
- neasigurarea în unităţile şi în spaţiile care acordă asistenţă medicală şi socială pentru copii a
spaţiului de cazare şi a condiţiilor de igienă pentru mame însoţitoare, precum şi internarea
acestora în număr mai mare decât cel stabilit prin structura de paturi aprobată de Ministerul
Sănătăţii;
- neasigurarea pentru unităţile sanitare cu paturi, în condiţiile stabilite prin normele de igienă
în vigoare, a unei rezerve de apă pentru consum uman care să asigure necesarul pentru o
perioadă de minimum 12 ore;
- neasigurarea funcţionării sistemului de încălzire şi a sistemului de aer condiţionat, în vederea
asigurării confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice;
- neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi revizuire a instalaţiilor
şi echipamentelor, precum şi a lucrărilor de recondiţionare şi reparare a clădirilor unităţilor
sanitare;
- neasigurarea echipamentului de protecţie complet pentru personalul medico-sanitar în
conformitate cu normele în vigoare;
- neutilizarea echipamentului de protecţie complet de către personalul medico-sanitar;
- nerespectarea măsurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite;
- neîntocmirea şi nerespectarea procedurilor specifice activităţii de curăţenie, dezinfecţie şi
sterilizare în unităţile sanitare;
- neasigurarea de apă rece şi caldă distribuită prin sistem centralizat la obiectele sanitare
amplasate în fiecare încăpere în care se acordă asistenţă medicală, în spaţiile de deservire
sanitară a bolnavilor şi în serviciile tehnico-medicale şi gospodăreşti;
- neasigurarea la nivelul unităţilor sanitare a spaţiilor şi condiţiilor pentru depozitarea
produselor, ustensilelor, instrumentarului, lenjeriei, echipamentului de protecţie, materialelor
sanitare, medicamentelor, reactivilor aflaţi în stoc, conform prevederilor în vigoare sau
instrucţiunilor producătorului;
- neasigurarea dotărilor minime obligatorii în secţii şi departamente ale unităţii sanitare
conform normativelor specifice în vigoare;
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m) neasigurarea echipamentelor frigorifice în compartimente ale unităţii sanitare, în situaţia în
care legislaţia le impune;
- acordarea asistenţei medicale de specialitate de către personal neautorizat sau care nu deţine
cunoştinţele şi abilitările necesare, certificate prin documente emise de autorităţile statului
român;
- nerespectarea de către personalul unităţii sanitare a protocoalelor şi procedurilor în privinţa
actului medical;
- neasigurarea, la nivelul unităţii sanitare a medicamentelor, materialelor sanitare şi reactivilor,
necesare asigurării unui act medical de calitate.
- nerespectarea modului de colectare pe categorii, de depozitare, transport şi tratare a
deşeurilor provenite din activităţile medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
- absenţa evidenţelor de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile medicale la nivelul
unităţilor medicale şi al celor care asigură transportul, tratarea şi incinerarea acestora;
- inexistenţa şi, după caz, nerespectarea planului intern de gestionare a deşeurilor provenite din
activităţile medicale;
- nerespectarea condiţiilor de depozitare temporară a deşeurilor provenite din activităţile
medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
- transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală cu alte mijloace de
transport decât cele avizate în acest sens de structurile Ministerului Sănătăţii şi care nu
îndeplinesc condiţiile stabilite prin normele în vigoare;
- neasigurarea circuitelor funcţionale, precum şi a gestionării corecte a deşeurilor rezultate din
activitatea medicală, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
- utilizarea de ambalaje neconforme cu cerinţele impuse de normele pentru colectarea
deşeurilor periculoase;
- depunerea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în containerele comune ale clădirilor
de locuit sau în alte locuri neautorizate;
- neelaborarea planului propriu de gestionare a deşeurilor medicale, aprobat de direcţiile de
sănătate publică judeţene, şi netransmiterea către direcţiile de sănătate publică judeţene pe raza
cărora îşi desfăşoară activitatea, respectiv Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
- nerespectarea duratei stocării temporare a deşeurilor medicale infecţioase în incintele
unităţilor medicale, peste 48 de ore, cu excepţia situaţiei în care deşeurile sunt depozitate într-un
amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de
4°C, situaţie în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie să
aibă un sistem automat de monitorizare şi înregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic.
- lipsa documentelor care atestă serviciile medicale acordate pacienţilor;
- nerespectarea regulilor privind regimul şi condiţiile de acces în unităţile sanitare;
- neasigurarea în unităţile sanitare de orice tip a dotărilor cu obiecte sanitare în număr
corespunzător normativului în vigoare;
- neasigurarea prelucrării sanitare a pacienţilor la internare;
- nerespectarea condiţiilor tehnice şi funcţionale prevăzute în normele privind serviciile de
spălătorie pentru unităţile sanitare;
- necunoaşterea şi neaplicarea de către personalul auxiliar sanitar a tehnicilor şi procedurilor
de curăţenie şi dezinfecţie;
- neefectuarea controlului eficienţei sterilizării şi neîntocmirea documentaţiei necesare
evidenţei sterilizării, potrivit normelor în vigoare;
- nerespectarea protocolului complet de sterilizare în funcţie de metoda aplicată;
- aplicarea altor metode de dezinfecţie şi sterilizare decât cele prevăzute de normele în vigoare
pentru tipul de suprafaţă, instrumentar şi echipament supus tratării;
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- neasigurarea de lenjerie curată, dezinfectată, călcată şi schimbată de cel puţin două ori pe
săptămână sau de câte ori este nevoie şi după fiecare pacient, precum şi nerespectarea circuitului
acesteia;
- nerespectarea precauţiunilor universale şi a protocoalelor de lucru de către personalul
medical şi auxiliar.
- neefectuarea verificării aparaturii de sterilizare, în conformitate cu normele în vigoare;
- neasigurarea depozitării şi păstrării în condiţii optime sau în condiţiile cerute de producător a
articolelor sterilizate şi articolelor sterile de unică folosinţă;
- existenţa şi/sau utilizarea produselor biocide, dispozitivelor medicale de clasa II a) şi b), a
reactivilor, a materialelor sanitare şi articolelor de unică folosinţă, a medicamentelor şi/sau
substanţelor terapeutice cu termen de valabilitate expirat;
- plasarea pe piaţă şi comercializarea unui produs biocid, cosmetic sau dispozitiv medical sub
altă denumire şi altă încadrare decât cele date de legislaţia în vigoare căreia i se supune;
- reutilizarea articolelor şi materialelor sanitare de unică folosinţă;
- neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii şi în sălile de naştere;
- neutilizarea pentru componentele aparaturii de uz medical şi ale instrumentelor medicale care
nu pot fi supuse sterilizării prin căldură a produselor biocide avizate şi/sau a dispozitivelor
medicale de clasa II a) şi b), care asigură sterilizarea chimică, sau a altor metode de sterilizare;
- necunoaşterea şi neaplicarea de către personalul medico-sanitar a tehnicilor şi procedurilor
de pregătire pentru sterilizare, depozitare şi transport al instrumentarului către locul de utilizare;
- neraportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de către medicii şefi de secţie către
serviciile/compartimentele de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale;
- neefectuarea trierii lenjeriei şi inventarului moale în vederea dezinfecţiei şi spălării;
- neasigurarea şi neutilizarea materialelor necesare ambalării în vederea transportului lenjeriei
şi inventarului moale curat/murdar;
- neasigurarea şi neîntreţinerea în condiţii de igienă, la nivelul secţiilor, a oficiilor alimentare
şi a sălilor de mese;
- neasigurarea de către furnizorul de servicii de catering a transportului hranei în recipiente şi
cu autoutilitare autorizate şi întreţinute în condiţii de igienă, în conformitate cu reglementările
legale în vigoare;
- neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare obligatorie şi neinstituirea măsurilor
de prevenire şi combatere a extinderii procesului epidemiologic;
- neefectuarea de către unitatea sanitară care asigură izolarea bolnavilor a decontaminării
vehiculelor cu care au fost transportaţi bolnavi contagioşi;
- neefectuarea de către personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice în focarele de boli
transmisibile, în scopul depistării de noi cazuri de bolnavi contacţi, convalescenţi şi purtători
sănătoşi de germeni;
- neasigurarea de către administraţiile unităţilor sanitare a aprovizionării permanente şi
suficiente cu materiale necesare efectuării curăţeniei şi operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie,
deparazitare şi deratizare;
- neaplicarea de către personalul medico-sanitar din unităţile sanitare a măsurilor privind
depistarea, prelucrarea şi evidenţa persoanelor parazitate cu păduchi de cap şi corp;
- neasigurarea depozitării şi păstrării în spaţii special amenajate a produselor biocide şi a
dispozitivelor clasa II a) şi b), conform instrucţiunilor producătorului sau recomandărilor
prevăzute în avizul sanitar, care să prevină modificările fizico-chimice şi ale proprietăţilor
biocide ale produselor;
- utilizarea în unităţile sanitare a produselor biocide şi a dispozitivelor medicale de clasa II a)
şi b) neconforme cu legislaţia în vigoare;
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- neaplicarea prevederilor programului naţional de imunizări de către personalul medicosanitar cu atribuţii specifice în această activitate, indiferent de forma de organizare în cadrul
sistemului sanitar, precum şi a metodologiei supravegherii accidentelor expunerii la produse
biologice a personalului medical;
- neasigurarea condiţiilor de transport, depozitare, gestionare şi utilizare a produselor biologice
şi medicamentoase de uz uman şi veterinar, prevăzute de instrucţiunile producătorului şi de
normele în vigoare;
- neefectuarea dezinfecţiei terminale în focare colective de boli transmisibile;
- nerespectarea de către persoane fizice, suspecţi şi convalescenţi de boli transmisibile,
contacţi şi purtători sănătoşi de germeni patogeni, precum şi de către persoane juridice a
măsurilor prevăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii şi combaterii bolilor
transmisibile;
- neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic în
legătură cu consecinţele medicale şi penale ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum şi
neprecizarea acestor măsuri;
- neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar şi administrativ al unităţilor
sanitare a măsurilor care să prevină apariţia sau răspândirea de boli transmisibile la persoanele
care beneficiază de asistenţă medicală în aceste unităţi;
- neîntreţinerea permanentă a stării de curăţenie în unităţile sanitare şi neînregistrarea
operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în fiecare încăpere în care se desfăşoară aceste
operaţiuni, precum şi nemonitorizarea acestor activităţi de către personalul cu atribuţii în acest
sens;
- nerespectarea instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii privind imunizările obligatorii, măsurile
de luptă în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile şi eliberarea avizului epidemiologic.
Regimul sancțiunilor se completează cu HGR nr. 857/2011 și aplicarea sancțiunilor se face conf.
prevederilor legale.
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