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Ref: la acţiunea de control încrucișat pentru verificarea conformităţii cu
prevederile legale în vigoare a normelor igienico-sanitare în unităţi sanitare cu
paturi de stat și private, în Unitați de Primiri Urgențe / Centre de Primiri
Urgențe, în Unități de Transfuzii Sanguine, precum și în centrele de transfuzie
sanguină județene și a municipiului București
În perioada 12.03 – 30.03.2018 Inspecția Sanitară de Stat a organizat şi coordonat
acţiunea de control încrucișat pentru verificarea conformităţii cu prevederile legale în
vigoare a normelor igienico-sanitare în unităţile sanitare cu paturi de stat și private, în
Unitați de Primiri Urgențe / Centre de Primiri Urgențe, în Unități de Transfuzii
Sanguine, precum și în centre de transfuzie sanguină județene și a municipiului
București după cum urmează:
 În cadrul acţiuni de control au fost verificate un număr de 338 unităţi sanitare
cu paturi. Pentru deficienţele constatate în cadrul controalelor au fost aplicate un
număr de 612 sancţiuni contravenţionale din care:
- Amenzi: 387 în valoare de 327600 Ron;
- Avertismente: 216
- Decizii de suspendare a activităţii : 8
Din analizele rapoartelor transmise s-au evidenţiat, cu frecvenţă ridicată, următoarele
neconformități:
- 183 (54%) din unitățile sanitare controlate, funcționează în baza ASF, pentru care
au fost elaborate Planuri de conformare.
- nu se asigură o stare igienico - sanitară corespunzătoare în 76 de unități controlate
(pavilioane, pereţi, uşi, plafoane) şi nu pot fi asigurate circuite funcționale
corespunzătoare în 67 de spitale, (flux unidirecţional), în 17,4% din totalul de unități
controlate nu se asigura o structură funcțională,

- nu se respectă numărul de paturi în secții 33 (10%) din totalul de unități controlate;
- nu se asigura echipamentele pentru tratarea prin decontaminare termică la
temperaturi scăzute a deșeurilor periculoase din incintă în 310 (92%) unității sanitare
controlate;
- nu se respectă etapele sterilizării în 96 (28%) din totalul de unități controlate
- nu se asigură suprafaţa minimă pe pat, saloanele sunt subdimensionate/
supraaglomerate, în 107 (32%) din totalul de unități controlate,
- nu se respectă numărul grupurilor sanitare la numărul de paturi şi au un grad de
uzură ridicat, în 110 (32%) din totalul de unități controlate,
- nu se asigură o stare igienico- sanitară corespunzătoare în 76 (22%) din blocurile
alimentare, nu se respectă structura funcţională şi circuitele funcţionale pentru blocul
alimentar, în 59 (17%) din totalul de unități controlate,
- nu se asigură apă caldă curentă în mod continuu, în 10 (3%) din totalul de unități
controlate.
- nu se asigură o stare igienico- sanitară corespunzătoare la biberoneri 156 (46%) din
totalul de unități controlate

În cadrul acţiuni de control au fost verificate un număr de 159 unităţi de
primire a urgenţelor /compartimentele de primire a urgenţelor (UPU/CPU).
Pentru deficienţele constatate în cadrul controalelor au fost aplicate un număr de 28
sancţiuni contravenţionale din care:
- Amenzi: 22 în valoare de 13.400 Ron;
- Avertismente: 6
În ceea ce priveşte respectarea normelor igienico-sanitare în unitățile sanitare cu
paturi din unităţile de primire a urgenţelor /compartimentele de primire a urgenţelor
(UPU/CPU) din judeţe şi municipiul Bucureşti, din analiza rapoartelor și centralizarea
datelor transmise s-au evidenţiat, cu frecvenţă ridicată, următoarele neconformități:
- nu se respectă spațiul de decontaminare UPU/CPU în 83 (52%) din totalul de
unități controlate,
- nu se respectă spaţiile de primire/triaj a/al pacienţilor în 8 (5%) din totalul de unități
controlate,
- nu se respectă spaţiile de consultaţii specifice în 48 (30%) din totalul de unități
controlate,
- nu se respectă spaţiile destinate investigaţiilor paraclinice şi radiologice în 49 (31%)
din totalul de unități controlate,


În cadrul acestei acţiuni au fost controlate un număr de 214 de unități de
transfuzi sanguine (UTS), toate având ASF. Un număr de 3 UTS-uri nu dețin
autorivație privind desfăsurarea de activități specifice în domeniul
transfuzional.
Numărul total de pacienți transfuzați a fost de 178805, din care politransfuzați
73557 (numărul pacienților transfuzați/ politransfuzați nu poate fi calculat cu
exactitate deoarece unele unități sanitare nu dispun de un sistem informatizat)
Din analizele rapoartelor transmise s-au evidenţiat următoarele:
Pentru deficienţele constatate în cadrul controalelor au fost aplicate un număr de
36 sancţiuni contravenţionale din care:

Amenzi: 15 în valoare de 15.900 lei;




Avertismente: 20
Decizii de suspendare a activităţii : 1

În ceea ce priveşte respectarea conformității unităților de transfuzii din
spitale, din rapoartele transmise s-au evidenţiat, printr-o frecvenţă ridicată,
următoarele neconformităţi:
 11 % din frigidere și congelatoare din dotarea UTS-urilor nu dispun de sisteme
de alarmă vizuală și auditivă,
 29 % din frigidere și congelatoare din dotarea UTS-urilor nu dispun de
monitorizare automată a temperaturi,
 21 % din unitățile controlate, au în dotare genți de transport neomologate
pentru sânge și componente sanguine,
 45 % din unitățile controlate nu au raportat reacții adverse/ incidente posttransfuzionale, conform OMS nr.1228/2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a
Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de
incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi
de componente sanguine umane,
 În cadrul acestei acţiuni au fost controlate un număr de 41 Centre de
Transfuzi Sanguină (CTS), din rapoartele transmise s-au evidenţiat, printr-o
frecvenţă ridicată, următoarele neconformităţi
-

-

-

aparatura este foarte veche și insuficientă;
nu se asigură generator electric pentru situațiile de întrerupere a furnizării
energiei electrice, existând riscul discontinuității în asigurarea lanțului frig
pentru sange și produsele labile din sânge
nu se respectă prevederilor Regulamentului (CE ) nr.528/2012 privind punerea
la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide.
nu se respectă circuitelor functionale, sunt necesare lucrări de renovare,
amenajare și igienizare (faianta cazuta, pereti degradati, tencuiala cazuta,
tocarie de lemn degradata, etc)
este necesară dotarea cu mobilier;
sunt necesare montarea de dispensere pentru dezinfectanți , precum și
montarea de suport prosoape de hârtie;
exista deficit acut de personal auxiliar și medical;

Legislația în domeniul sănătății publice și în domeniul protecției mediului și apelor
uzate are prevederi legate de obligativitatea conformării stațiilor de tratare a
apelor uzate din unitățile sanitare.
În cadrul acțiunii de control au fost efectuate verificări legate de modalitatea de
tratare a apelor uzate, respectiv dacă:

unitatea sanitară este conectată direct la reţeaua publică de canalizare

unitatea sanitară nu este conectată la reţeaua publică de canalizare pretratarea apelor uzate
În cazul în care unitatea sanitară deține stație de epurare ape uzate, inspectorii
sanitari au verificat dacă sunt respectate condițiie impuse în autorizația de mediu,
dacă este respectată frecvența de analizare a indicatorilor de calitate a apelor uzate,
dacă există buletine de analiză și dacă indicatorii de calitate ai apelor uzate se
încadrează în limitele maxime admisibile conform NTPA-002/2002.

Neconformități identificate de inspectorii sanitari:
- în 63 din unitățile sanitare din totalul controlat nu există sisteme de evacuarea apei
uzate
- în multe unității sanitare nu există stații de tratare apă uzată, termenele stabilite
pentru achiziționarea/construirea acestora fiind foarte variate și cuprinse între trim.IV
2017 și trim. IV 2020;
- în unele cazuri stațiile de tratare apă uzată sunt incluse în autorizațiile sanitare de
funcționare și în planurile de conformare;
- în 63 din unitățile sanitare nu există sisteme de neutralizare/dezinfecție a apelor
uzate sau separatoare de grăsimi pentru apele uzate provenite de la blocul alimentar
și/sau de la spălătoria unității;
- s-au înregistrat depășiri ale indicatorilor microbiologici peste limitele prevăzute;
- nu se efectuează determinări ale indicatorilor de calitate ai apei uzate (determinari
fizico-chimice și/sau determinări microbiologice).
În ceea ce priveşte respectarea conformității produselor biocide în unitățile
sanitare cu paturi, precizăm că au fost identificate produse biocide cu
neconformități de etichetare pentru care s-au dispus acțiuni de verificare la
producătorii de biocide / deținătorii de avize / distribuitori în vederea remedierii
acestora. Totodată, inspectorii sanitari au identificat deficiențe privind pregătirea și
utilizarea produselor biocide.
Precizăm că toate neconformitățile constatate și consemnate în procesele verbale
sunt în afara acelor menționate în planurile de conformare. Pentru acestea din urmă
inspectorii sanitari nu pot prescrie termene sau să aplice sancțiuni contravenționale.
În fapt condițiile precare din unitățile sanitare se datorează în parte si direcțiilor de
sănătate publică județene și a municipiului București, prin neimplicarea și prin
acceptul acestora de a elibera anual ASF cu planuri de conformare în care sunt
preluate toate măsurile care nu se duc la îndeplinire și făra a verificasituația de fapt a
unităților sanitare.
Pentru asigurarea protecţiei sănătăţii, inspectorii sanitari vor continua acţiunile de
control privind verificarea conformităţii unităţilor sanitare cu paturi şi vor efectua
recontroale la unităţile sanitare cu paturi la care au fost depistate deficienţe şi abateri
de la prevederile legislative în vigoare.
În vederea informării populaţiei, vă rugăm să aprobaţi postarea raportului, pe site-ul
Ministerului Sănătăţii la capitolul “Inspecța Sanitară de Stat Rezultatele Controalelor “
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