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LEGISLAȚIE 

 Legea  Nr. 95 /2006   privind reforma în domeniul sănătăţii 
 Ordin   Nr. 1030 / 2009  privind aprobarea procedurilor de reglementare 

sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru 
funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de 
sănătate a populaţiei 

 Ordin   Nr. 914 / 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei 
sanitare de funcţionare 

 Ordin   Nr. 916 din 2006  privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare 

 Ordin   nr. 261 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare 

 Ordin  nr. 1226 din  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 

 Ord 1025  pentru aprobarea Normelor privind serviciile de                
spălătorie pentru unitățile medicale 

 NORMATIV DE PROIECTARE A CLADIRILOR SPITALICESTI  
 Indicativ NP 015-97 

 



ISTORIC 
 Spitalul a fost construit conform cerințelor anilor 70-80 pe 

prototipul spitalelor județene și întrunea conditiile legale de 
fucționare 

 În structură sunt aprobate un număr total de 753 de paturi, 
repartizate în 15 secţii care au în structură 14 compartimente, 
precum şi 5 compartimente independente.  

 Clădirea principală – monobloc în care funcţionează majoritatea 
structurilor mai sus enumerate şi cabinetele din ambulatoriul 
integrat.  

 In clădiri pavilionare externe  funcţionează Secţiile psihiatrie si 
Centrul de Sănătate Mintală,  pneumologie, boli infecţioase, 
compartimentul  reumatologie, compartimentul recuperare, 
medicina fizică si balneologie, laboratorul recuperare, medicină 
fizică si balneologie.  

 



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU 

Sectia  Reumatologie 

Sectia Boli Infectioase 

Unitatea de Primiri Urgente 



PROBLEME PRIORITARE 
 1.lucrări de reabilitări și modernizări a infrastructurii în vederea asigurării 

circuitelor funcționale  și conditiilor de mediu pentru prevenirea și 
controlul infectiilor nosocomiale  
2. dotarea cu mobilier medical standardizat 
3. dotarea cu echipamente și aparatură medicală  
4.programe de pregătire profesionala adaptate si particularizate nevoilor 
spitalului 
5. parteneriate cu reprezentanți ai mediului privat 
6. colaborări cu specialiști din sănătate din țară și străinătate 
7. implementare de ghiduri și proceduri proprii conform standardelor 
europene, după modele britanice, având la bază medicina bazată pe 
dovezi 

 
Certificarea Sistemului de Management al Calitatii pe spital ISO 9001 

Creșterea calității serviciilor medicale adresate populației 

Acreditare ANMCS aprilie 2015 



FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE REABILITĂRI 

ȘI MODERNIZĂRI  
 

 Sume alocate de la CJ Sălaj/ Fonduri europene 

 Ministerul Sănătății 

 Venituri proprii ale spitalului 

 Donații, sponzorizări din mediul privat (Michelin, Tenaris, 

MSR) 

 



PRINCIPALELE LUCRĂRI 
Au avut in vedere: 
 Normativul de proiectare a clădirilor spitalicești  Indicativ 

NP 015-97 
 Respectarea normelor europene acceptate  în unitățile sanitare 

cu privire la proiectarea, și utilizarea tehnologiilor și 
materialelor de construcții : 

 Suprafețe netede lavabile rezistente la acțiunea biocidelor, 
covoare PVC profesionale – tip tarchet, pardoseală epoxidică 
autonivelantă, montarea de gresie/faianță fără distanțiere, 
mâna curentă, colțuri, muchiile  pereților rotunjite pentru a 
permite curățenia și dezinfecția. 

 Realizarea circuitelor  
  circuitul pacientului spitalizat sau din ambulator 
  circuitul personalului medical / personal tehnic de ingrijire 
  circuitul medicamente/ materiale/ echipamente 
  circuitul alimentelor 
  circuitul lenjeriei curate/ murdare 
  circuitul deseurilor ( menajere/infectioase) 
  circuitul vizitatorilor 

 



REABILITAREA SPAȚIILOR DE SPITALIZARE (1) 

 Modernizarea saloanelor si echiparea cu rampe de fluide 
medicale si sistem de alarmare individual pentru fiecare pat, 
sonor si vizual 

 Dotarea cu mobilier specifc și inventar moale: paturi reglabile,  
noptiere  cu măsuță, saltele si perne cu huse impermeabile, 
pături tratate ignifug, lenjerie de pat din bumbac 

 Organizarea spatiilor administrative si informatice precum si a 
zonelor de depozitare pe fiecare sectie 

 Semnalizarea cailor de acces 

 Infiintarea de grupuri sanitare in fiecare salon (dus, chiuveta, 
WC) cu sistem de alarmare 

 Grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati pe fiecare palier 



IMAGINI SALOANE  

 



REABILITAREA SPAȚIILOR DE SPITALIZARE (2) 

 Colectarea lenjeriei murdare – sistem tobogan cu evacuare 
direct in spatiul de colectare a lenjeriei murdare in 
spalatorie 

 Inlocuirea vechilor ploscare cu masini automate de spalat 
plosti pe fiecare etaj 

 Asigurarea eficientei termice prin montarea de tamplarie 
PVC  

 Inlocuirea retelelor pentru utilitati 
 Asigurarea circuitelor si dotarilor pentru managementul 

deseurilor infectioase, a lenjeriei, a materialelor si 
instrumentarului steril 

 Panou pentu infomarea pacientilor și aparținătorilor 
 



MASINA AUTOMATA  
DE GOLIT, SPALAT,  

DEZINFECTAT SI STERILIZAT  
PLOSTI SI URINARE 

Carucior de tratament dotat cu sertare, 
posibilitati de adaptare a recipientilor  
pentru deseuri, dotare cu alcool gel 



Informatii standard: 
• Drepturile pacientilor 
• Menui zilnic 
• Serviciul  
    Reprezentatul pacientului 
• Regulamentul sectiei 
• Harta riscurilor 
• Lista garzilor 
• Serviciile religioase 

 
 

 



MODERNIZARE SERVICII TEHNICO-MEDICALE DE 

DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT 

 Cabinete de consultații - tratamente aferente  bolnavilor 
spitalizați 

 Sectorul de investigații - laborator de analize medicale, 
laborator de radiodiagnostic,  (acreditate din anul  2012) 
laboratoare de explorări funcționale, laborator de anatomie 
patologică,  serviciu de urgențe  

 Servicii tehnico-medicale auxiliare: serviciu de sterilizare 
centrala, farmacie, unitatea de transfuzie sanguina, morga 

 Servicii gospodaresti: bloc alimentar și spălătoria 
 Birouri administrative, evidenta medicala si arhive, prelucrare 

informatii si documente  
 Servicii anexe pentru personal: vestiare pentru personalul 

medical și tehnic  
 Spații sociale și anexe pentru pacienți, aparținători, vizitatori 

(garderoba, săli de așteptare) 
 
 



Vestiar centralizat pentru personalul medical 

Dulapuri individuale pentru fiecare angajat 
Grup sanitar (dus, chiuveta, scoica WC)  
 in fiecare vestiar 



Rolul serviciilor centrale  

de sterilizare  

•  se efectuează integral  procesul de decontaminare (spălare, dezinfecţie, împachetare, 

sterilizare, depozitare) 

•  înregistrarea şi arhivarea datelor privind parcursul procesului, în vederea asigurării 

trasabilităţii (ISO 8402), care este un element de sistem de calitate şi este parte 

componentă a materiovigilenţei 

•  circuitul de stocare, distribuţie, transport la utilizatori 

•  controlul dispozitivelor medicale care intră în spital (cod 

unic de identificare - are întregul inventar al dispozitivelor 

medicale sterilizabile) 

•  ergonomizarea şi eficientizarea activităţii (truse 

individualizate/manopere/operaţii/pacient) 

•  asigurarea stocurilor de rezervă (stocuri tampon pentru 

asigurarea continuităţii activităţii medicale pe cel puţin 36 

ore) 



ASIGURAREA UNUI NOU SISTEM DE MANAGEMENT AL 

STERILIZĂRII  CARE CUPRINDE: 

 

 statie centrala de sterilizare in care se efectueaza integral 

procesul de decontaminare (spalare, dezinfectie, 

impachetare, sterilizare, depozitare)  

 circuitul instrumentarului 

 circuitul materialului moale 

 asigurarea stocurilor de rezerva 

 instruirea personalului 

 implementarea sistemului de calitate al serviciilor 

medicale de sterilizare 

 sistem de comunicare cu toate departamentele spitalului 

in vederea optimizarii si eficientizarii activitatii spitalului 

 



SISTEMUL DE MANAGEMENT  

AL  STERILIZĂRII 
 

Staţia centrală de sterilizare: 

 reduce semnificativ harta punctelor şi segmentelor de risc 
pentru infecţiile nosocomiale 

 reduce prevenirea accidentelor şi a altor tipuri de 
expunere profesională 

 creşte calitatea serviciilor medicale 

 creşte încrederea pacienţilor pentru îngrijirile medicale 
acordate în spital 

 



CIRCUITUL INSTRUMENTARULUI 

CIRCUITUL MATERIALULUI MOALE 

Legenda: 

Circuitul instrumentelor 

Circuitul materialului moale 



CAMERA DE RECEPTIE 

• Asigura receptia instrumentarului si echipamentelor contaminate  de 
la nivelul tuturor sectiilor   

• Prin preluarea in containere inchise se asigura masurile de prevenire 
si control a infectiilor nosocomiale   

1 



CAMERA DE SPĂLARE ȘI DEZINFECȚIE 

2 



CAMERA DE INSPECȚIE, ASAMBLARE ȘI ÎMPACHETARE 

3 



CAMERA DE DESCĂRCARE  

DEPOZITUL DE MATERIALE STERILE 

4 



Numar total instrumente chirurgicale aprox. 25 000 
Numar total truse individuale  2500 





Avantajele noii Stații Centrale  

de Sterilizare 

 Se asigura circuitul de colectare pentru dispozitive murdare, nesterile, 
circuitul materialului moale  

 Sterilizare propriu-zisa eficienta cu sistem de control al procesului  

 Proceduri de control si marcare a produselor finite  

 Asigurarea trasabilitatii prin inregistrarea si arhivarea datelor privind 
parcursul procesului  

 Circuit de stocare, distributie, transport pe sectii  

 Asigura normele de calitate pentru procesul de sterilizare  

 Asigura norme de protectia muncii pentru personal 

 Evidenta stricta unitara a inventarului pentru instrumente, echipamente 
si material moale supuse sterilizarii  

Impact asupra activitatii tuturor sectiilor, cresterea calitatii 

serviciilor medicale, optimizarea activitatii, scaderea costurilor 

nejustificate  



MODERNIZAREA SPĂLĂTORIEI 

 In 2012 s-a dat in folosinta noua locatie a Splatoriei 
realizata dupa un proiect al specialistilor din Marea 
Britanie. 

 S-au realizat circuite noi  

 Colectarea si livrarea lenjeriei din spital se face numai de 
catre personalul angajat in spalatorie, dupa un orar 
stabilit. 

       1 persoana colecteaza si livreaza toata lenjeria → in loc 

de 20  persoane inainte 

 





 Colectarea si livrarea lenjeriei se face cu carucioare 
noi, achizitionate in cadrul proiectului si cu ajutorul 
toboganului.  

 Exista 5 seturi de lenjerie pentru fiecare pat astfel 
incat lenjeria sa poata fi schimbata ori de cate ori 
este nevoie: 

 Un set pe patul pacientului 

 Un set in depozitul de lenjerie murdara 

 Un set in masinile de spalat           

 Un set in depozitul de lenjerie curata din 
spalatorie 

 Un set in depozitul de lenjerie curata al sectiei 

 



FARMACIA CENTRALIZATĂ 

 asigura depozitarea optima a medicamentelor si produselor farmaceutice,  
 monitorizarea conditiilor de mediu, temperatura si umiditate 
 gestiune electronica (stocuri, condica de medicamente) 
 personalul raspunde de distribuirea medicamentelor conform prescriptiilor,  
 controlul depozitarii, siguranta transportului pe sectii,  
 monitorizarea consumului de medicamente la pacient 



MODERNIZAREA BUCĂTĂRIEI 

 Realizarea circuitelor pentru bucataria rece, bucataria calda, linia de portionare, 
depozite pe tipuri de produse, transport cu carucioare ergonomice de catre 
personaul apartinand Blocului Alimentar 

 Circuitul personalului  

 Servirea mesei in tavi izoterme conform normelor HACCP (monitorizarea 
temperaturii mancarii calde, scadere maxim 1 grad la o ora) 

 Siguranta si economie  prin faptul ca toata vesela se spala si se dezinfecteaza 
termic in Blocul alimentar  

 Monitorizarea cantitativa, calitativa si nutritiva a meniurilor (80 meniuri), 
standardizare consumuri pe meniu/ 14 zile 

 Personal angajat special pentru linia de distributie a hranei cu responsabilitate 
directa 

 Personalul din Blocul alimentar livreaza si colecteaza tavile cu hrana pacientilor  

 Controlul transportului si evitarea pastrarii necontrolate a alimentelor pe sectii/la 
pacienti 

 Prevenirea TIA 

 Gestiune electronica a produselor alimentare, previzionarea achizitiilor de produse 
alimentare pe baza de lista de meniu   

 Facilitarea mesei pentru personalul medical angajat contra-cost 

 



BUCĂTĂRIA ACTUALĂ 



Depozit de materiale sanitare 

 Depozitul central organizat pe tipuri de produse: 
 Gestiune electronica pe baza de coduri, asigura monitorizarea 

stocurilor si managementul achizitiilor la nivel centralizat 
 Monitorizarea depozitelor la nivel de sectii si compartimente 
 Monitorizarea consumurilor la nivel de sectii si compartimente 
 Livrarea conform procedurilor cu orar pentru sectii 
 Asigurarea trasabilitatii pentru toate materialele sanitare (fisa 

de decontare pe pacient) 



 Modernizare Sala de operatie ginecologie si Sali de nastere: 

 Asigurarea circuitelor pentru personalul medical, paciente  

    si apartinatori 

 Sistem automat de inchidere/deschidere a usilor cu senzori 

 Asigurarea climatului propriu prin micro-centrala proprie 

 Sistem de ventilatie controlat (instalatii de climatizare 

    cu flux laminar si presiune pozitiva) 

 Posibilitati de izolare a pacientelor cu risc infectios 

 Depozit de sterile intermediar (truse de nastere, cezariene, 

    trusa sondaj vezical, trusa examinare ginecologica,  

    truse material moale) 

 Asigurarea trasabilitatii prin cod unic de identificare a  

    fiecarei truse 

 Lavoarele aseptice şi instalaţiile pentru apă  sterilă 

- retenţie absolută prin membrana din polietersulfonă de 0,2 µm  
 etichetă index pentru trasabilitatea filtrului (lună/nr. utilizări)  
 sterilizare prin autoclavare: 18 minute la 134° C (60 cicluri). 



Sala de nasteri 

Lavoar aseptic 



Camera de joaca - Pediatrie 



ANATOMIE PATOLOGICĂ SI MORGĂ 



Asigurarea circuitelor si procedurilor pentru preluarea persoanelor 

decedate in spital si in teren 

Dotarea cu echipamente cu frig standardizate care asigura pastrarea 

temperaturii pentru persoanele decedate, carucioare ergonomice 

pentru manipularea cadavrelor 

Sala de autopsie si laborator moderne, cu asigurarea presiunii 

negative si sistem  de evacuare controlat  a emisiilor  

Umanizarea preluarii persoanei decedate, asigurarea unei micro-

capele cu posibilitate de asteptare si reflectie din partea familiei 

Asigurarea conditiilor de munca pentru personal si crearea unui 

climat placut 



GRIJA FAȚĂ DE PACIENTI 

 Panouri standardizate pentru 
informarea pacientilor pe 
fiecare sectie/ambulator 

 Existenta Serviciului 
Reprezentantul Pacientului 

 Programarea in Ambulator 
telefonic si on-line a 
consultatiilor 

 Ghidul pacientului 

 Actiuni de informare si 
promovare a sanatatii in 
parteneriat cu  DSP, Scoli 
Posliceale sanitare, Crucea 
Rosie 



INGRIJIREA PACIENTILOR 
 Calitatea si siguranta ingrijirilor 

 Cursuri  privind respectarea standardului profesional, respectarea demnitatii si 
intimitatii pacientului  sustinute de specialistii din Anglia unui grup restrans si 
diseminate apoi intregului personal de ingrijire 

 Cursuri sustinute de asistenti medicali din Anglia privind  importanta utilizarii 
planului de ingrijiri 

 8 asistenti medicali din SJUZ au vizitat Spitalul Addenbrooke’s si Spitalul 
Calderdale &Huddesfield  ca si observatori medicali pentru a intelege cum 
functioneaza planul de ingrijiri 

 In anul 2013 s-a derulat in spital campania de implementare a Planului de 
ingrijiri “Arata ca iti pasa – foloseste planul de ingrijiri” 

Au fost diseminate notiunile de baza din planul de ingrijiri intregului personal 
medical din spitalul judetean, reprezentanti ai celorlalte spitale din judet precum si 
elevilor din scolile postliceale sanitare 
 



PLANURI DE INGRIJIRI MAI BUNE PENTRU PACIENTII DIN ROMANIA 

DATORITA COLABORARII ROMANO-ENGLEZE  

 
Asistenti medicali din Spitalul Universitar 
Cambridge printr-un program sustinut de 
Addenbrooke’s Abroad si fundatia Medical 
Support in Romania au colaborat in vederea 
elaborarii si implementarii planurilor de ingrijiri 
precum si in instruirea personalului.  
Instruirea personalului s-a facut in Spitalul din 
Zalau, Spitalul Universitar Addenbrooke’s 
Cambridge si Spitalul Calderdale & Huddesfield 
Trust. 



MATERIALE UTILIZATE IN SCOPUL IMPLEMENTARII EFICIENTE A PLANULUI DE INGRIJIRI  

- BROSURI DE BUZUNAR PENTRU ASISTETII MEDICALI CU INSTRUCTIUNI SPECIFICE FIECARUI TIP DE INGRIJIRE 

- POSTERE SI INSIGNE DE PROMOVARE  



PLAN DE INGRIJIRI 
Cuprinde  6 planuri de ingrijiri de baza: 

 Igiena personala  

 Nutritie si hidratare  

 Eliminare  

 Nevoi emotionale  

 Managementul durerii  

 Asigurarea unei stari de securitate  

Exemplu: PLAN DE ÎNGRIJIRE 6 – ASIGURAREA UNEI STĂRI DE SECURITATE (se adreseaza in  

special prevenirii infectiilor nosocomiale) 

 Scopul îngrijirilor = a) igiena mâinilor, b) îngrijirea plăgilor; c) prevenirea infecției și sepsisului din cauza 
dispozitivelor invazive 

 Actiunile din planul de ingrijiri: 

Monitorizarea temperaturii, pulsului, ratei respiratorii, a tensiunii arteriale și a saturației de oxigen  •Asigurarea 
unui mediu sigur pentru prevenirea căderii pacienților și observarea cu atenție a pacienților in vederea prevenirii 

accidentelor prin cadere 

•Verificarea cel puțin odată pe zi a integrității tegumentelor pacientului, precum și a zonelor predispuse la escare, 

evaluarea riscului de escare pe baza grilei Norton 

•Inserarea si intretinerea a cateterelor venoase, utilizareai scorul de flebită VIP  

Folosirea unei tehnici aseptice pentru inserarea si intretinerea sondei vezicale 

• Îndepărtarea dispozitivelor invazive imediat ce nu mai sunt necesare 

• Raportarea medicului a semnelor precoce de deteriorare a stării generale a pacientului 

 



GRILA NORTON  
PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE ESCARE SI PLANUL DE ACTIUNE – PARTE 

COMPONENTA DIN PLANUL DE INGRIJIRI 

 



COLABORAREA SJUZ CU SPECIALISTII  

DIN ANGLIA IN DOMENIUL  

PREVENIRII SI CONTROLULUI INFECTIILOR 

 A inceput in anul 2006 prin vizite anuale a echipelor din Anglia in Zalau, 
comunicari periodice programate prin skipe si e-mail 

 Carole Hallam, a coordonat echipa de specialisti din Anglia, MSc, BSc, RGN, 
Assistant Director of Infection Prevention and Control, Calderdale and Huddersfield 
NHS Foundation Trust, England 

 De-a lungul celor 10 ani au vizitat medici si asistenti medicali specializati in 
ingrijirea dispozitivelor invazive, ingrijirea plagilor operatorii, administrarea 
antibioticelor, managementul riscului, imbunatatirea calitatii ingrijirilor si 
reprezentanti ai serviciului pacientului 

 Carole Hallam a facut parte din Echipa Nationala – Departamentul de Sanatate cu rolul de a 
elabora un plan cu privire la reducerea  infectiile asociate ingrijirilor medicale si a modalitatii 
de implementare si supraveghere a masurilor din plan. 



PROGRAMUL SAVING LIVES 

Echipa Nationala din  Anglia a elaborat “Interventiile de Impact 
Major” in controlul infectiilor  “High impact interventions to control 
infection” care contin pachete de ingrijiri pentru aceste interventii. 

1. Cateter venos central si periferic 

2. Sondajul vezical 

3. Ventilatia mecanica a pacientilor 

4. Prevenirea infectiei de plaga chirurgicala 

 Incidenta infectiilor nozocomiale legate de aceste 
proceduri invazive este cea mai mare si cu efectele 
cele mai dramatice asupra pacientului –flebita, 
infectia tractului urinar superior ITU, pneumonia 
nozocomiala , infectia plagilor chirurgicale 

 



PACHETE DE INGRIJIRI 

 Scopul este de a asigura ingrijiri corespunzatoare si de calitate pentru 

pacienti 

 Contin elementele procesului de ingrijire 

 Modalitatea de instruire  si evaluare a personalului 

 Auditarea clinica periodica a actiunilor din pachetele de ingrijiri 

 Imbunatatirea continua a ingrijilor oferite pacientilor 



 
ADAPTAREA PACHETELOR DE INGRIJIRI DIN 

INTERVENTIILE CU IMPACT MAJOR IN SJUZ 

 
In 2011 s-a elaborat “Ghidul de bune practici pentru asistentii medicali”  care cuprinde: 

 Procedura aseptica de schimbare a pansamentului 

 Procedura de supraveghere şi definire a Infecţiei nosocomiale de plagă chirurgicală 

 Procedura de spalare simpla a mainilor 

 Accesarea liniei venoase periferice prin montarea şi întreţinerea branulei 

 Procedură privind efectuarea sondajului vezicii urinare 

 
 Ulterior au fost elaborate si alte proceduri de ingrijiri respectand acelasi format: 
 Procedura de montare a cateterului venos central CVC,  
 Procedura de izolare a pacientului,  
 Prcedura de pregatire preoperatorie,  
 Procedura pentru implementarea planului de ingrijiri 
 Procedura privind evaluarea riscului de escare 
 Procedura privind igienizarea echipamentelor noncritice, semicritice si critice 
 Procedura privind spalarea si dezinfectia lenjeriei, etc. 
 

 

 

  



PROCEDURA ASEPTICA DE SCHIMBARE A 

PANSAMENTULUI 
 

  Truse individuale pentru  fiecare pacient 

 Truse standard care contin: 

- instrumente chirurgicale (pense si foarfeci)  

- Comprese diferite marimi (nu se foloseste 
vata)  

- Tavita compartimentata care reprezinta 
suport pentru solutiile dezinfectante 

- Hartia de impachetat folosita ca si camp 
steril 

Cod unic de identificare pentru fiecare trusa   
inregistrat in FOCG a pacientului 
Trasabilitatea procesului – inregistrarea 
trusei pe tot parcursul procesului de la 
intrarea in serviciul de  sterilizare pana la 
utilizarea la pacient  

Documentarea in Planul de Ingrijiri  
 

Exemplu 



ACCESAREA LINIEI VENOASE PERIFERICE PRIN 

INSERAREA ŞI ÎNTREŢINEREA BRANULEI 

 
• Pacientii cu cateter venos periferic sunt de 3 ori mai 

predispusi la aparitia bacteriemiei 

• Pansament fixator steril, cu fereastra de vizualizare a 
locului de insertie  

• Se noteaza pe pansamentul fixator data şi ora inserării 
branulei 

• Utilizarea Scorului Vizual al Flebitei – VIP Score by Andrew 
Jackson – cu scop de depistare precoce a semnelor de 
flebita 

• Verificarea scorului zilnic si indepartarea branulei daca 
scorul e 2 sau mai mare  

• Verificarea pansamentului daca este curat sau intact  

• Spalarea branulei cu ser fiziologic daca ritmul de 
administrare depaseste 12 ore 

• Documentarea zilnica in Planul de Ingrijiri  

• Indepartarea branulei imediat dupa folosire  



SIGURANTA IN UTILIZAREA  

CATETERELOR VENOASE PERIFERICE 

 Utilizarea conectorilor pentru 
administrare; conectorii needle-free 
sunt  cei recomandati 

 Dezinfectia conectorilor (portul de 
injectare) de fiecare data inainte de 
administrare 

 OMS recomanda  utilizarea  de 
Gluconat de Clorhexidina 2% in solutie 
de alcool izopropilic 70 grade, timpul 
de dezinfectie este de 30 secunde dupa 
care se asteapta 30 secunde pentru 
uscare  

 Timpul de uscare este important 
pentru a obtine asepsia suprafetei  
 



STUDIU INTERNATIONAL  

DERULAT DE UNIVERSITATEA GRIFFITH  

DIN SYDNEY, AUSTRALIA 

• Spitalul Judetean de Urgenta Zalau  a 

participat  voluntar la studiul international  

“One Million Global Catheters” derulat de 

Universitatea Griffith din Sydney, Australia, 

alaturi de alte spitale din lume.  

• Scopul studiului  a fost de a centraliza date 

cu privire  la utilizarea cateterelor venoase 

periferice in vederea elaborarii unor norme 

unitare cu privire la utilizarea si intretinerea  

acestora, pentru reducerea riscului de 

aparitie a infectiilor nosocomiale 



PROCEDURĂ PRIVIND EFECTUAREA SONDAJULUI VEZICII 

URINARE 

  Stabilirea unor kituri pentru efectuarea 
sondajului vezical de catre un singur asistent 
medical in asa fel incat  sterilitatea sa fie 
mentinuta pe tot parcursul tehnicii  

 Kitul contine: seringi sterile preumplute cu 
ser fiziologic, lubrefiant steril in doza unica, 
punga de urina sterila cu port de recoltare, 
trusa de sondaj vezical 

 Trusa standard de  sondaj vezical  contine un 
numar de trei tampoane pentru realizarea 
dezinfectiei, instrumentar, tavita renala, 
recipient pentru solutie dezinfectanta, camp 
steril 

 Dispozitiv de suspendare a pungii la pat – 
pungile nu au voie sa stea pe podea 

 Achizitionarea recipientelor transparente, 
gradate si rezistente la termodezinfectie 
pentru evacuarea urinei din pungile 
colectoare 

 Documentarea zilnica in Planul de Ingrijiri  
 
 



INTRETINEREA SONDELOR VEZICALE  

IN VEDEREA PREVENIRII APARITIEI  

INFECTIILOR URINARE 
 limitarea duratei sondei in vezica, riscul aparitiei bacteriuriei creste zilnic cu 5% 

 spalarea mainilor inainte si dupa contactul cu fiecare pacient 

 probele de urina se recolteaza prin portul de recoltare, niciodata nu se intrerupe sistemul 

inchis al circuitului sonda-punga. Recoltarea se face cu seriga fara ac prin supapa portului 

de recoltare 

 pungile trebuie golite cand sunt 2/3 pline respectandu-se un program regulat pentru a se 

putea tine o evidenta  a cantitatii de urina. Niciodata nu se lasa pungile de urina pline 

deoarece exista riscul ca urina din punga sa se intoarca in vezica si sa apara riscul de 

infectie 

 la golire trebuie avut grija ca sistemul de evacuare sa nu atinga vasul de colectare a urinii, 

iar dupa inchidere sistemul de evacuare al pungii sa fie dezinfectat 

 punga colectoare se agata pe suportul special atasat la pat si se va avea grija sa fie in 

permanenta asezata sub nivelul vezicii pentru a se evita reintoarcerea urinii din punga in 

vezica urinara si niciodata pungile de urina nu se lasa pe pardoseala. 



PROCEDURA PRIVIND EFECTUAREA PUNCTIEI 

ABDOMINALE 

Vasul colector este gradat pentru a putea aprecia cantitatea lichidului evacuat.  
După fiecare utilizare, vasul colector, este dezinfectat și sterilizat în  
mașina automată specială de pe secție. 



PROTOCOL PRIVIND UTILIZAREA BARBOTOARELOR 

 

 Se folosesc numai barbotoare 
sterile, procesate in Statia 
Centrala de Sterilizare 

 Apa  folosita in barbotoare este 
sterila 

 Barbotoarele se schimba la 
fiecare 24 ore 

 Tubulatura si  umidificatoarele 
de la aparatele de anestezie si 
ventilatie sunt  procesate in 
Statia Centrala de Sterilizare 

 



PROCEDURA DE SPALARE SIMPLA A MAINILOR 

 

Scop: 

 reducerea florei microbiene tranzitorii prin 
acţiune mecanică 

 reducerea transmiterii infecţiilor prin intermediul 
mâinilor de la un pacient la alt pacient sau de la 
personalul medical la pacient 

Indepartarea ceasului de mână, brăţări, inelele 
(excepţie inelele plate). Unghiile trebuie să fie tăiate 
scurt, fără lac de unghii sau unghii tehnice. 

 Respectarea tehnicii  corecte 

 Robinetele ideale sunt cele care pot fi acţionate cu 
cotul, piciorul sau cele cu senzori.  

 Dispensere prosoape de hartie 



UTILIZAREA ALCOOLULUI GEL  

 Alcoolul gel se foloseşte numai atunci 
când mâinile nu sunt vizibil murdare  

 Acolo unde sunt facilitati de apa si sapun 
se recomanda spalarea mainilor 

 Pe fiecare carucior standard de tratament 
exista flacoane  cu pompa de alcool gel 

 La fiecare pat din Terapie intensiva adulti 
si nou nascuti exista, agatat in suport 
special, cate un flacon de alcool gel  

 In fiecare sectie exista la nivelul holului 
cate un dispenser de alcool gel cu senzori, 
care poate fi utilizat de catre pacienti, 
vizitatori si personalul medical 



CAMPANII DE PROMOVARE A IMPORTANTEI IGIENEI 

MAINILOR IN SPITAL SI IN COMUNITATE 

 SJUZ este unul dintre primele 
spitale inscrise in Campania 
Mondiala sustinuta de OMS 
“Clean care is safe care “– “Save 
Lives: Clean Your Hands” 

 Din 2010 pana in prezent s-au 
organizat  in fiecare an pe data 
de 5 Mai campanii in spital prin  
instruiri cu ajutorul Black box, 
concursuri de postere si  
chestionare pentru personalul 
medical, participari la actiuni 
initiate de OMS cum ar fi stafeta 
umana si  turul tortei, etc 



2015 – HAND HYGIENE SANITIZING RELAY - 268 

PARTICIPANTI IN SJUZ 

 



CERTIFICAT DE RECUNOASTERE OMS A IMPLICARII SJUZ IN 

CAMPANIA DE SPALARE A MAINILOR 



OFER INGRIJIRI CURATE 

MERIT INGRIJIRI CURATE 

Activitati in cadrul evenimentelor  

organizate de OMS la 10 ani de la derularea  

Proiectului “Ingrijiri curate  - Ingrijiri sigure” 



IPS HAND HYGIENE TORCH TOUR 2016 

TURUL TORTEI – CAMPANIE DERULATA DE SOCIETATEA DE 

PREVENIRE SI CONTROL A INFECTIILOR DIN ANGLIA 

#IPSTorchTour16 
Goes Global 
Our International Hand Hygiene Torch will be in ... 
 5 May Malta  

15 – 18 May IPAC (Canada), Niagara Falls, Ontario  
18 – 21 May SHEA Spring Conference, Atlanta, GA, USA  
19 – 20 May Sterilizare Conference, Zalau, Romania  
20 – 21 May ICNJ Conference, Oita, Japan 
11 – 13 Jun APIC  2016, Charlotte, NC, USA  
22 – 24 Jun WoCoVa, Lisbon, Portugal  
16 – 19 Sep Association for Vascular Access (AVA) 30th Annual 

Conference, Lake Buena Vista, Florida  
 
 

 

https://twitter.com/hashtag/ipstorchtour16


IMAGINI CAMPANIE TURUL TORTEI IN ZALAU 



Actiune pe platoul de marmura din 
Zalau  
In vederea sensibilizarii  populatiei 
privind importanta igienei mainilor,  
Participanti personalul din spital,  
 DSP, scoli postliceale sanitare, 
Crucea Rosie  





PROCEDURA  

DE IZOLARE STANDARD 

 Utilizata frecvent pentru pacientii diagnosticati 
cu Enterocolita cu Clostridium Difficile 

 Semnalizarea vizibila a usii camerei de izolare 
este recomandata pentru informarea 
personalului, in special a personalului de pe 
alte sectii, privind necesitatea unor precautii 
speciale 

 Usa salonului trebuie tinuta inchisa, pacientii 
primesc buton de apelare asistenta 

 Echipamentul de protectie se gaseste la 
intrarea in salon si consta in sort de unica 
folosinta (halat), masca, manusi, protectia 
ochilor daca este necesar 

 Nu se foloseste alcool gel pentru dezinfectia 
mainilor pentru pacientii cu Clostridium 
Difficile 



GHID DE BUNE PRACTICI INFIRMIERE 

 Procedura de curatenie si dezinfectie a saloanelor, 

grupurilor sanitare, salilor de tratament 

 Procedura de clasificare si separare a deseurilor 

provenite din activitatea medicala 

 Procedura de dezinfectie ciclica 

 Procedura de efectuare a toaletei pacientului  imobilizat 

 Procedura de schimbare a unui pat neocupat 

 



PROCEDURA DE CURATENIE SI DEZINFECTIE A 

SALOANELOR, GRUPURILOR SANITARE, SALILOR DE 

TRATAMENT 

 

 Planuri de curatenie pentru 
fiecare sector de activitate 

 Fisa zilnica de inregistrare a 
curateniei si dezinfectiei pentru 
fiecare locatie 

 Carucioare de curatenie 
standardizate pe fiecare 
sectie/compartiment/ serviciu 

 

 



MOPURI SI LAVETE DE MICROFIBRE 

 Utilizarea mopurilor si lavetelor de 
microfibre  - permit inlaturarea 
eficienta a particulelor microscopice; 
microfibrele ajung in fisurile 
microscopice ale suprafetelor 

 Sunt create pentru a fi folosite doar 
cu apa si au o perioada limitata de 
utilizare 

 Lavetele se spala si se dezinfecteaza 
termic in masinile de spalat din 
spalatorie,  

 Codificate pe coduri de culoare, se 
folosesc cele 8 fete ale lavetei 
conform procedurii 

 



PROCEDURA DE SCHIMBARE A UNUI PAT 

NEOCUPAT 

 
 Schimbarea modului de aranjare a 

patului: 

 nu se folosesc plicuri pentru pături, 

 s-au inlocuit păturile de lana vechi de 30 
ani cu pături speciale,  conform normelor 
europene 

 s-au introdus cuverturile de pat pentru 
aspectul familiar 

 Perna si salteaua sunt acoperite cu huse 
rezistente la apa 

 Sistem de codificare prin culori  pentru 
tipurile de lenjerie murdara 

 Carucioare special destinate  lenjeriei 
murdare/curate 

 Documentare in Planul de Ingrijiri 



PROCEDURA DE EFECTUARE A TOALETEI 

PACIENTULUI  IMOBILIZAT 

 

Carucior special destinat  
pentru toaleta la pat a 
pacientului dotat cu: 

  manusi de baie 

  camasi pacient 

  sapun special 

 prosop 

 lighean 

 lenjerie de pat  

Documentare zilnica in Planul 
de ingrijiri 

 



INSTRUIREA SI EVALUAREA PERSONALULUI 

 

Sistem intern de formare in “cascada” pentru personalul 

de ingrijire  

 Director de ingrijiri 

 

 

Asistentele sefe 
Formatori 

Elevii scolilor  

postliceale sanitare 

Asistente medicale 

Infirmiere 

Ingrijitoare de curatenie 

Personalul nou angajat 



ASISTENTI MEDICALI RESPONSABILI CU PREGATIREA 

PROFESIONALA  

 

 60 formatori interni, majoritatea  asistenti medicali cu studii 
superioare (un coordonator al formatorilor) 

 Realizeaza instruirea in timpul programului de lucru, cand 
gaseste 15-20 minute disponibile 

 1-2 formatori / sectie  sau mai mulţi (funcţie de mărimea 
secţiei) 

 Procedura operaţională privind implementarea 
protocoalelor şi procedurilor pentru asistenţii medicali şi 
personalul auxiliar   cod PO 19-05/0 Revizia 1 

 cursuri finanţate de către Tenaris Silcotub în anul 2013 
pentru formare de formatori 

 



IMPLEMENTARE PROCEDURI – CARACTER CONTINUU 

Atribuţiile şi responsabilităţile formatorilor sunt cuprinse 
in fisa postului: 

 şedinţe lunare – a 2-a miercuri din lună  

 prelucrarea noilor proceduri 

 stabilirea reimplementărilor pentru procedurile 
existente 

 stabilirea graficului de implementare pe fiecare sectie 

 sesiunea de instruire - 15 – 20 min / grupuri mici de 2 – 
4 persoane 

 număr  de persoane instruite/formator/lună   -  11-12 
persoane 

 





AUDITAREA PERIODICA A ACTIUNILOR DIN PACHETELE 

DE INGRIJIRI 

 

 



FORMULAR AUDIT SJUZ 



FISA DE NECONFORMITATE 

 Ricul infectiei creste cand unul 
sau mai multe elemente dintr-o 
procedura sunt excluse sau nu 
sunt efectuate/respectate 

 Auditul clinic se face periodic si 
se inregistreaza la punctul de 
ingrijire 

 Asistentii medicali SPCIN, acolo 
unde gasesc  nereguli, intocmesc 
o fisa de neconformitate cu 
termen de remediere de o luna  

 Procedura se reimplementeaza  

 



PRIMUL GRAFIC CU REZULTATUL AUDITULUI  

Modalitate de cointeresare si stimulare a personalului de ingrijire  

in vedere respectarii procedurilor 

Apar competitii intre sectii. 



PRIMUM NON NOCERE 

 Realizarea cartii “Primum non nocere – In primul 
rand sa nu faci rau” recomandari de prevenire a 
infectiilor asociate ingrijirilor medicale 

 Cartea este scrisa de specialisti din Anglia si 
cuprinde informatii utile pentru implementarea 
ghidurilor de bune practici in ingrijirea pacientilor 

 Informatiile sunt conforme cu normele europene 
actuale fiind preluate de la: 

 Federatia Internationala a Controlului Infectiilor 
(IFIC) 

 Organizatia Mondiala a Sanatatii (WHO) 

 Centrul European pentru Prevenirea si Controlul 
Bolilor (ECDC) 

 Agentia Europeana pentru Medicamente (EMEA) 

 Asociatia Europeana de management a plagilor 
(EWMA) 

 Institutul National pentru Sanatate si Excelenta 
clinica (NICE) 

 Garantia caracterului stiintific actual o reprezinta 
Prof  univ dr. Ioan Stelian Bocsan care a realizat 
corectura stiinfica. 

 

 



CONFERINTA NATIONALA DE STERILIZARE EDITIA VII 

 SJUZ organizeaza anual  
Conferinta de Sterilizare 
unde participa cu lucrari 
specialisti din Anglia, 
SUA, Ungaria. 

 Numarul participantilor 
a crescut de la 100 in 
2010 la 300 in 2016 

 Se organizeaza vizita in 
spital si ateliere de lucru 
in cadrul conferintei care 
ii ajuta pe participanti la 
implementarea 
procedurilor  vazute la 
spitalul din Zalau 

 



PREMIUL NURSING TIME AWARDS  

RECUNOAȘTE MUNCA ÎN PARTENERIAT DINTRE ASISTENȚII  

MEDICALI DIN DOUĂ ȚĂRI DIFERITE ANGLIA ȘI ROMÂNIA 2015 

 

 



DIFICULTATI IN ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI CONTROL 

AL INFECTIILOR  

 Lipsa personalului instruit in activitatea de prevenire si control al IN 

 Practici neunitare in gestionarea focarelor infectioase 

 Lipsa furnizorilor de materiale sanitare/consumabile recomandate 
de OMS si alte organisme europene (costuri  crescute datorita lipsei 
pietei de desfacere)  

 Interpretarea eronata a practicilor de depistare si raportare a IN = 
vinovatie in special pentru mass media, cu repercusiuni in 
depistarea activa a IN 

 Costuri “indirecte” care nu intotdeauna sunt intelese si acceptate 
de departamentele economice si administrative 

 Necorelarea nevoilor privind echipamentele si materialele 
consumabile pentru prevenirea si controlul IN cu planul de 
achizitii/planul de investitii (consumabile, biocide, antibiotice, etc.) 

 



PROPUNERI  I  

1. Întocmirea unui ghid de bune practici la nivel național pentru prevenirea infecțiilor asociate 
îngrijirilor medicale care să cuprinda schematic      proceduri standard urmate de liste de 

verificare pentru: 

- igiena mîinilor  !!!!!! 

-  curățenia și dezinfecția mediului spitalicesc 

- decontaminarea (spalare, dezinfectie, sterilizare) instrumentelor și dispozitivelor medicale 

reutilizabile 

- utilizarea dispozitivelor medicale invazive (sonde, catetere, puncții, etc.) 

- ingrijirea plăgilor cronice (ulcere de decubit, ulcere varicoase 

- stabilirea de criterii clare și precise cu privire la administrarea AB, a dozelor și a duratei de 

administrare 

- izolarea pacienților cu risc infecțios 

- intervenția in focar 

2. Introducerea de screeninguri pentru testarea pacienților preoperator 

3. Elaborarea unui program de pregătire profesională adaptat categoriilor profesionale 
implicate în prevenirea și controlul IN (DSP – supraveghere și inspecție, SPCIN, Medici, 
asistenți medicali, pers aux, etc) 

 

 



PROPUNERI  II  

 4. Implementarea unui sistem de formare profesională continuă - 
formare internă 
5. Implementarea sistemului de audit clinic pentru procedurile standard  
6. Cursuri pentru  Identificarea și monitorizarea riscurilor  (intocmirea 
hărții de riscuri) şi direcţionarea intervenţiilor de prevenire  a IN în baza 
pericolului specific existent (personal DSP, SPCIN) 
7. Întocmirea unui Regulament de organizare și funcționare a Comitetului 
de control infecții  și a Comisiei de antibioticoterapie (analiză 
multifactorială/multidisciplinară) 
8. Introducerea materialelor sanitare/ consumabile utilizate în procedurile 
standard conform recomandărilor OMS 
9. Stabilirea de target-uri pentru spitale: depistare, raportare, control 
suplimentar în caz de neraportare 

10.Revizuirea indicatorilor de management spitalicesc și stabilirea de 
praguri reale în raportarea IN, care să motiveze implicarea managerului 
(și echipa managerială) în managementul IN. 
 
 



PROPUNERI  III 
11. Stabilirea de sancțiuni pentru spitalele care nu și-au îndeplinit target-urile 

12. Măsuri de responsabilizare  a intregului personal privind prevenirea  si controlull IN 
(fise de post, inscrisuri care sa ateste actiunile efectuate conform responsabilitatii)  

13. Analiza periodica a situatiei IN - raport SPCIN (depistare, tipuri de IN, cauze si  conditii 

care au dus la aparitia lor, program de masuri cu nominalizarea persoanelor responsabile si 
monitorizarea termenelor de solutionare) 

 13. Campanii de informare și conștientizare a populației cu privire la activitatea medicală și 

IN 

14. Campanii de informare cu privire la rolul si impactul masurilor de prevenire a infectiilor 

nosocomiale adresate atat populatiei cat si autoritatilor locale 

15. Echipa manageriala de spital - autoritati locale – DSP, colaborare pentru realizarea de 

planuri locale de implementare a masurilor de prevenire si control a IN 

 



IMPLEMENTAREA PLANURILOR LOCALE DE IN ADUC 
BENEFICII: 
1. Pacient   

- creste increderea in serviciile medicale atat pentru pacient cat si pentru 
apartinatori  

- garantia unor servicii de calitate  

- reduce durata de spitalizare 

- se previn infectii asociate care aduc suferinta suplimentara/boli asociate sau 
chiar deces 

2. Spital 

- Asigura conditiile optime pentru mediul de spitalizare  

- Reducerea duratei de spitalizare/costurilor de spitalizare 

- Asigura conditii de munca sigure pentru personalul angajat 

- Reduce expunerea personalului medical in litigii cauzate de IN care pot fi 
prevenite  

- Asigura parghii pentru realizarea indicatorilor care atesta un managent 
eficient 

3. Autoritati locale 

- Creste increderea populatiei prin implicarea autoritatilor locale pentru 
asigurarea starii  de sanatate a populatiei prin asigurarea calitatii serviciilor din 
unitatile sanitare  
 



MULTUMESC 


