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REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

REVIZUIRE
Se modificasi se completeaza Regulamentul de organizare si functionare
al spitalului, dupa cum urmeaza:
Art. 55.Pentru medicii de garda, masa se servește în sala de mese amenajata în
cadrul blocului alimentar, după următorul program:
8,00 - 9,00 miculdejun
13,00 - 14,00 prânzul
17,30 - 18,30 cina
Art. 146.Dezinfecția ciclica
Se va efectua în colaborare cu personalul medical din fiecare secție
(infirmiere, asistente) şi cu personalul C.P.C.I.N al spitalului, astfel încat
operațiunile efectuate de fiecare din parți sa fie simultane.
Art. 139.Se delimitează după cum urmează, zonele care prezintă risc
epidemiologic atât pentru salariați cat şi pentru pacienți, sau vizitatori:
1. ZONA CU RISC MAXIM DE INFECTARE
In cazul Spitalului Orășenesc Sf. Dimitrie Tg.Neamt aceasta zona este
reprezentata de :

-

Compartiment Primire Urgente
Triajul si Sectia de Boli Infectioase
Triajul Sectiei Pediatrie
Puncte de recoltare
Dispensar TBC - din cadrul Ambulatorului de Specialitate Tg. Neamt
Sectoare unde se ingrijesc pacienti imunosupresati (ATI, postoperator)
Zona destinata prelucrării instrumentarului murdar

2. ZONA CU RISC MĂRIT DE INFECTARE
In cazul Spitalului Orășenesc Sf. Dimitrie Tg.Neamt aceasta zona este
reprezentata de :
- Sala operatii Obstetrica – Ginecologie
- Bloc operator Chirurgie
- Puncte sterilizare din Sectia Chirurgie si Sectia O-G
- Compartimentul Neonatologie
- Sectia Pediatrie
- Saloanele pacientilor din sectiile chirurgicale
- Cabinete de endodiagnostic
- Laboratorul de analizemedicale
- Salile de tratamente / salile de pansamente din sectoarele chirurgicale
Unitate de transfuzii sanguine
3. ZONA CU RISC MEDIU DE INFECTARE
In cazul Spitalului Orășenesc Sf. Dimitrie Tg.Neamt aceasta zona este
reprezentata de :
-

Zona destinata prepararii apei sterile
Sectiile Reumatologie, Cardiologie, Medicina Interna,
Saloanele pacientilor
Holurile din sectii
Sector Primire / Externarebolnavi din sectii
Cabinetele de consultatii din ambulatoriu
Radiologie
Bloc alimentar, salile de mese si oficiile alimentare

-

Boxe pentru lenjeria murdara
Spalatoria Spitalului
Grupurile sanitare din sectii
Depozite deseuri spitalicesti

4. ZONA CU RISC INFECTIOS MINIM
In cazul Spitalului Orășenesc Sf. Dimitrie Tg.Neamt aceasta zona este
reprezentata de :
Farmacia spitalului
Pavilionul administrativ
Vestiarele personalului
Cabinetele medicilor
Magaziile spitalului
Atelierele spitalului
Art. 143.Curatenia zilnica (curenta)
Se va efectua în următorul ritm:
- înzonele cu risc maxim de infectare, zonele cu risc mare de infectare şi in
zonele cu risc mediu de infectare, operațiunile de curatenie curenta se vor efectua
zilnic, in intervalul orar: 6,00 – 8,00
14,00 – 15,00
19,00 – 21,00
Şi ori de cate ori este nevoie.
- în zonele cu risc minim de infectare operațiunile de curatenie se vor efectua
zilnic.
- personalul de curatenie va respecta procedurile si codurile de culori pentru
materialele si ustensilele de curatenie aprobate la nivelul spitalului.
Curatenia zilnica si intretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces din incinta
spitalului se asigura de catre personalul muncitor de la ,,Intretinere curte spatii
verzi”dupa urmatorul program:
7,00 – 7,30 - curatenie rampa de gunoi
7,30 – 8,30 - evacuare cosuri de gunoi
8,30 – 10,00 – curatarea si intretinerea cailor de acces (maturat,
indepartare gheata, zapada, inlaturare frunze, etc.)

10,00- 15,00 - intretinerea spatiilor verzi ( indepartare buruieni,
frunze, cosire iarba, udare, tundere gard viu, etc. )
Şi ori de cate ori este nevoie, dupa furtuni, lucrari de constructii, sau
alte situatii.
Art. 147.Lenjeria pacientului se schimba de regula, la un interval de maxim 3 zile,
ori de câte ori este nevoie daca se murdărește şi obligatoriu la externare. Pentru
sectia Boli infectioase, compartimentul Neonatologie si compartimentele ATI,
lenjeria se schimba zilnic.
Art. 161. Personalul medico-sanitar este obligat sa asigure anonimatul si deplina
confidențialitate cu privire la manevrele medicale, intervențiile chirurgicale,
tratamentele aplicate, circuitul sau alte date cu caracter medical /personal despre
pacienții internați sau consultați. Orice informație despre aceste aspecte va fi
furnizata numai de către medicul curant în condițiile stabilite prin lege şi numai cu
acordul pacientului.
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