COMUNICAT DE PRESA
In urma controlului dispus de ministrul Sănătății la Spitalul Clinic de
Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri, Direcția de Sănătate
Publica a Municipiului București a efectuat o acțiune de control la această
unitate sanitară în data de 9 noiembrie 2017.
Tematica acțiunii de control a vizat modul in care au fost respectate
circuitele funcționale
și
condițiile
igienico-sanitare,
modul
de
supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate actului medical cat
si verificarea asigurarii curateniei, dezinfectiei și sterilizării in
Compartimentul de terapie intensiva, statia centrala de sterilizare si
magazia centrala de materiale sanitare.
Echipa de control a DSPMB a constatat că unitatea sanitară a
respectat in mare măsură termenele prevăzute în Planul de conformare
pentru anul 2017, stabilit in luna martie, la redeschiderea secției ATI din
cadrul spitalului.
Unitatea sanitară își desfașoară activitatea fără medic epidemiolog,
responsabilitățile privind supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor
asociate actului medical revenind șefilor de secție din cadrul spitalului.
În luna octombrie 2017, în urma autocontrolului în care au fost
recoltate 41 de probe ( apa sterilă, aeromicrofloră, condiții igienico-sanitare
și sterilitate) rezultă că parametrii analizați s-au încadrat în limitele stabilite
de legislația în vigoare. Operațiunile de curățenie si dezinfecție sunt
efectuate prin servicii externalizate, cu excepția aparaturii medicale pentru
care operațiunile sunt efectuate de catre personalul medical al
spitalului, conform graficelor de curatenie si dezinfectie.
In cadrul controlului efectuat de DSPMB, au fost recoltate 22 probe
(15 Conditii igoenico-sanitare, 3 ape sterile si 4 aero-micro-floră) din
compartimentul ATI - salonul 1 si sala de pansamente/baia arsului.
Probele analizate sunt conforme și nu evidentiaza germeni s-au agenti
patogeni peste normele admise.
In unul dintre saloanele ATI si sala de pansamente/baia arsului, au
fost gasite barbotoare si circuite de nebulizare sterilizate cu termen de
valabilitate depasit de la inceputul lunii octombrie.
Unitatea sanitara este aprovizionata cu materiale sanitare sterile de
unica folosinta (manusi, seringa, echipament de protectie de unica
folosinta, campuri etc) si produse biocide TP1 si TP2, avizate si in termen
de valabilitate.

Pentru toaleta chirurgicala/baia arsului exista achizitionate 3 targi cada pentru ingrijirea pacientului ars. In sala de pansament/baia arsului se
asigura apa sterila printr-un sistem de filtrare, iar para de dus este de tip
capsula filtranta, al carei termen de valabilitate este de 4 luni. La data
controlului capsula filtranta se afla in termen de valabilitate.
Pentru curatarea si dezinfectia cazii exista o procedura intocmita de
seful compartimentului ATI.
Operatiunile de sterilizare se efectueaza conform procedurilor
specifice.
Saloanele ATI sunt prevazute cu instalatie de climatizare centrala de
tratare a aerului, verificata din punct de vedere tehnic.
Pentru deficiențele constatate, șeful secției ATI a fost sanctionat
contravențional cu o amendă in valoare de 1000 lei .

