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PREVENIREA RISCURILOR ÎN SPITAL 

Siguranţa dumneavoastră în interiorul unității noastre reprezintă un obiectiv important pentru toți 

angajații spitalului  vizând identificarea și prevenirea riscurilor din spital, atât pentru pacienți, cât și 

pentru vizitatori / aparținători.Cea mai mare parte a riscurilor sunt gestionate printr-o politică a spitalului 

de identificare, tratare și atenuare a acestora, până la limita acceptabilității. Totuşi  rămân o serie de 

riscuri care pot fi prevenite de dumneavoastră prin informare și educare sanitară. 

În interiorul spitalului, că pacient (aparținător/vizitator), puteți trece prin toate zonele din spital 

delimitate igienico-sanitar, mai  puţin  “zona murdară”: 

 ZONA "CURATĂ" – zona cu cerinţe severe privind igienă şi asepsia: saloanele cu paturi, 

secția ATI, bloc operator etc. 

  ZONA "NEUTRĂ" – zona de interfață a spitalului, în relaţia cu pacienții, aparținătorii şi 

vizitatorii şi are  deschidere directă spre căile de circulaţie auto şi pietonale din zona publică a 

incintei spitaliceşti: UPU,ambulatoriu, spitalizare de zi 

 ZONA "INTERMEDIARĂ" - zona laboratoarelor şi zona administraţiei; este interzis accesului 

pacienților sau aparținătorilor, cu excepţia spaţiilor de relaţii (punctul de recoltare şi, respectiv, 

secretariatul). 

     ZONA "MURDARĂ" - zona de interfață a spitalului, interzisă pacienților: servicii tehnico-

medicale, zona gospodărească etc. 

Deși mediul de spital este un „mediu securizat” prin control permanent igienico-sanitar, în care sunt 

reduse la minim riscurile, pot exista totuși riscuri pentru dumneavoastră și de aceea este bine să fiți 

informați despre acestea pentru a putea preveni pericolul. 

PERICOLE CE POT FI EVITATE 

 RISCUL DE CĂDERE 
În spital există zone  semnalizate cărora trebuie să le acordaţi atenție: 

  Suprafeţe denivelate şi alunecoase 

  Pardoseli cu denivelări, finisaje neglijențe, găuri, scurgeri etc. 

  Pardoselile uneori alunecoase, atunci când acestea sunt umede că urmare a curăţării, scurgerii de 

lichide (de ex. ulei), ploaie, noroi sau praf provenite din procesele de lucru 

  Praguri sau alte modificări de nivel pe pardoseli 

  Scări 
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 RISCUL DE ELECTROCUTARE         

 În aceste zone, semnalizate, trebuie să aveţi grijă :         
    Atingerea intrerupatoarelor, prizelor deteriorate 

    Atingerea instalațiilor electrice neprotejate 

    Atingerea tablourilor electrice 

    Atingerea echipamentelor medicale electrice care sunt doar de competență profesioniștilor să le 

utilizeze 

 

RISCUL EPIDEMIOLOGIC/ PERICOLUL  DE A TE INFECTA (A CONTACTA O 

INFECȚIE ASOCIATĂ ACTULUI MEDICAL): 

 

    Înțeparea voluntară cu dispositive medicale (ace, catetere etc.) 

    Atingerea de deșeuri medicale  

    Lipsa igienei personale, mai ales după utilizarea grupurilor sanitare 

    Contact intim sau prelungit cu alte persoane internate cu boli infecțioase 

    Primirea de vizitatori cu afecțiuni acute cu potențial infecțios 

   

 

RISCUL  DE A TE RĂTĂCI ÎN SPITAL 
 
Va trebui să urmați doar traseele cunoscute și semnalizate în spital. Există riscuri associate cu : 

    Pătrunderea în zone cu risc infecțios (laboratoare, depozite de deșeuri etc.)  

     Pătrunderea în zone cu iradiere (laboratoare radiologie)          

    

 

EFECTE NEDORITE ÎN CURSUL SPITALIZĂRII DATORATE NERESPECTĂRII 

RECOMANDĂRILOR MEDICULUI CURANT ȘI ASISTENȚEI DE SALON: 
 
    Automedicație cu medicamente procurate din afară spitalului 

    Consumarea de alimente din afară spitalului, perisabile și depozitate necorespunzător 

    Nerespectarea indicațiilor de alimentație, de igienă și de repaus 

  

 

 



 

 

MĂSURI PENTRU PREVENIREA RISCURILOR DESCRISE 

MAI SUS: 
 

1. Zonele denivelate, alunecoase, scările etc sunt semnalizate. 

2. Obstacolele care nu pot fi indepărtate sunt semnalizate 

3. Toate căile de circulaţie sunt semnalizate corespunzător 

4 Zonele în care este interzis accesul persoanelor străine de spital sunt semnalizate 

5. Tablourile electrice, zonele în care există pericol de electrocutare sunt semnalizate 

6. Circuitele spitalului și zonele cu risc major pentru pacienți / aparțînători (vizitatori) sunt semnalizate 

7. Iluminatul pardoselilor şi al căilor de circulaţie este corespunzător 

8. Este interzisă în spital, atât personalului cât și pacienților, utilizarea de echipamente electrice 

personale, de orice tip. 

9. Este verificată permanent starea de igienă și curățenie a tuturor secțiilor și laboratoarelor 

10. Este verificată permanent stația de sterilizare și de apă potabilă 

11. Este verificată permanent starea de sănătate a personalului angajat 

12. Activitatea spitalului este procedurata și cunoscută de toți angajații 
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