
Nr.9130/17.12.2015

AL SPITALULUI ORĂŞENESC NEGREŞTI OAŞ

întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerulu i Sănătăţii şi al 
Ministerului de Interne şi Reformei administrative nr.2021/691/2008

I. SCOPUL Şl CONCEPŢIA

Acest plan are drept scop asigurarea unui mod de acţiune prin care Spitalul 
Orăşenesc Negreşti Oaş poate desfăşura atât un răspuns eficient la dezastre, prin 
preluarea şi îngrijirea unui aflux masiv de victime, cât şi continuarea acordării asistenţei 
medicale curente a bolnavilor internaţi care nu au putut fi externaţi sau evacuaţi în alte 
spitale.

Planul este conceput pe structura organizatorică existentă, care in situaţii de criză va 
dezvolta acţiuni suplimentare necesare îngrijirii unui număr cât mai mare de persoane 
afectate de dezastru având drept obiectiv:

• Să se controleze problematica afluxului masiv de victime cât mai bine posibil
• Să se crească posibilităţile de spitalizare şi tratament bazat pe regulile rnedicinei 

individuale in ciuda afluxului de victime
• Să se asigure un tratament continuu şi eficace pentru toate categoriile de victime 

care vor veni, printr-o rezolvare adecvată a tuturor sarcinilor suplimentare 
determinate de un astfel de eveniment prin intermediul consultaţiilor medicale, 
medicamentelor, perfuziilor, pansamentelor şi a oricărui echipament necesar.

II. MODUL DE APUCARE
a) Alertarea

• Va fi alertat managerul spitalului telefon ( doamna Mitruţ Diana, telefon 0731834281) 
sau locţiitorul acestuia (domnul Lupu Cristian telefon 0731834282): de către

■ - Prefectul judeţului
Inspectorul şef al ISU (sau înlocuitorul legal aii acestuia)
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b) Declanşarea

• Persoane autorizate pentru declanşarea, alarmarea şi punerea în aplicare a planului
Manager sau

- Director medical
- Medic de gardă - dacă evenimentele se produc in afara orelor 

normale de program după aprobarea telefonică a 
managerului sau a directorului medical

Alarmarea

• Prin operatorul din centrala telefonică - nr. telefon 0261 854830 int. 1000 în intervalul 
orar 07-22

• Operatorul primeşte ordinul de declanşare a planului de la manager sau una din 
persoanele autorizate pentru declanşarea planului şi îl transmite prin sistemul de 
comunicaţii intern către :

- Compartimentul de primire urgente
- Secţiile spitalului
- Laboratoarele
- Serviciile şi compartimentele spitalului
- în situaţia când sistemul de comunicaţii pe fir sau pe telefonie 

celulară devine inoperabil, se va apela la curieri din rândul 
angajaţilor

Fiecare şef de secţie/ compartiment este responsabil pentru anunţarea personalului din 
secţia/ serviciul său.

c) Postul de comandă
o Localizare: 
o Personal:

biroul managerului telefon: 0261 853860
Manager
Director medical
Director financiar- contabil
Purtătorul de cuvânt

Responsabilităţi:

-Conduce toate operaţiunile necesare de ajutor în caz de dezastre, în concordanţă cu 
prevederile planului

- la legătură cu alte spitale în vederea unei posibile evacuări secundare a victimelor care 
depăşesc capacitatea de tratament a spitalului

- Menţine desfăşurarea activităţilor conform planului ţinând legătura atât cu elementele 
spitaliceşti cât şi cu cele prespitaliceşti participante la intervenţie

- Determină capacităţile maxime de extindere a spitalului în paturi şi servicii
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- la măsuri pentru asigurarea bazei materiale necesare intervenţiilor medicale 

-Transmiterea de informaţii către interior şi exterior

d) Organizarea primirii la nivelul Compartimentului de Primiri Urgente 

Măsuri :

• suplimentarea capacităţii de primire a victimelor prin :

- amânarea internărilor programate

- replanificarea / externarea urgenţelor minore

- evacuarea/ mutarea în sala de aşteptare a bolnavilor care aşteaptă 
rezultatele de laborator, bolnavi a căror funcţii vitale sunt stabile si nu necesită tratamente 
complexe

- urgentarea internării şi transportării în secţii a bolnavilor evacuaţi care 
necesită internare

Responsabil -  medicul de garda din ziua respective

• suplimentarea capacităţii de intervenţie

- în funcţie de numărul estimat al victimelor se va dispune mobilizarea 
personalului suplimentar de către medicul de garda

- suplimentarea necesarului de medicamente şi materiale sanitare 

Responsabil -  asistenta de serviciu

Personalul mobilizat are obligaţia de a se prezenta la Compartimentul de Primire Urgente 
(CPU) în cel mult 30 de minute de la anunţare.

e) Triajul

- Loc de desfăşurare - la intrarea în CPU

- mod de desfăşurare - continuu
- permanent actualizat şi reevaluat

- mod de executare - de către medicii de urgenta sau medicul de garda
- de către medicii specialişti din secţiile cu paturi

- mod de marcare a victimelor
- etichete colorate roşu pentru victimele grave care necesită 

tratament imediat
-etichete colorate galben -  pentru victimele de gravitate 

moderată, a căror tratament poate fi întârziat
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- etichete colorate verde- pentru victimele cu afecţiunii minore
Răspunde -  medicul de urgenta

medicul de gardă UPU

f) Organizarea investigaţiilor

- localizare -  în incinta camerei de garda

- execută- medicul de urgenţă

- medicii de gardă de pe liniile de gardă : medicină interna, chirurgie şi pediatrie

- asistentele medicale 

Responsabil - directorul medical

Se vor mobiliza şi vor creşte performanţa la capacitate maximă:

- Punctul de transfuzie
- Laboratorul de radiologie 

Laboratorul de analize medicale 
Farmacia

Responsabili - şefii de laboratoare respectiv farmacista şefa

g) Eliberarea locurilor de internare - se va realiza prin:

-externarea pacienţilor amelioraţi

-transferarea pacienţilor în alte spitale din zone neafectate de dezastru 

Creşterea capacităţii de tratament se va realiza prin:

-disponibilzarea sălilor de operaţii în urma opririi operaţiilor chirurgicale programate

-chemarea de echipe chirurgicale suplimentare

-transferul precoce al pacienţilor din secţia ATI în secţiile obişnuite

h) Primirea şi tratamentul ambulatoriu se va realiza pe un circuit separat

localizare- cabinetul ambulator de ortopedie situat la parterul ambulatoriului cu acces din 
spital si din strada Vraticel

Responsabili : medicul de gardă

i) Punct de decontaminare a victimelor în cazul contaminării acestora cu 
substanţe chimice, radiologice sau biologice
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Localizare- in cabinetul de consultaţii din cadrul CPU de la intrarea in CPU, fiind prima 
incapere pe partea dreapta de la intrarea in CPU.

Execută- .echipa de decontaminare formată din :

- Medic de urgenţă sau medicul de gardă
- Asistentă medicală
- Infirmieră
- Brancardier
- Chimist
- Biolog

Medic epidemiolog

Consiliază: -şeful laboratorului de analize medicale

- medicul responsabil cu securitatea radiologică 

j) Organizarea informaţiilor interne si externe

* informarea personalului prin:

- comunicaţiile interioare- conform anexei cu numerele de telefon ale secţiilor şi 
serviciilor

-centrala telefonică -  int 1000

-telefoane mobile ale personalului conform anexei cu numerele de telefon 

-prin curieri

* informarea partenerilor de operaţii:

-DSP telefon 0261 768102

-Spitalul Judeţean de Urgenta Satu Mare telefon : 0261 727050 

-Ambulanţa telefon: 0261 741111

- Centrul de Transfuzie Sanguină telefon: 0361 420905 

-ISU telefon: 0261 711212

-Prefectura telefon: 0261 716309 

-Consiliul Judeţean telefon: 0261 713692 

-Poliţia Negreşti Oas telefon: 0261 855222 

-Crucea Roşie telefon: 0261 770244 

-Jandarmeria Negreşti Oas telefon: 0756640877
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Responsabili: - manager -  telefon: 0731834281

- director medical -telefon: 0731834282 

‘ informarea rudelor si aparţinătorilor: Responsabil personalul medical 

‘ informarea presei

Responsabil -purtătorul de cuvânt -  jr.Codreanu Ioana telefon: 0731834277

Director medical, 

DR.Lupu Cristia

medic specialist medicină d

Dr
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ANEXA LA PLAN ALB

LISTA NUMERE DE TELFON

DENUMIRE SECŢIE/ LOCALIZARE NR. TELEFON

COMPARTIMENT/SERVICIU INTERIOR

MANAGER SPITAL VECHI ETAJ 1 2 1 0 1
DIRECTOR MEDICAL SPITAL NOU PARTER 1 2 0 1
DIRECTOR FINANCIAR SPITAL VECHI ETAJ 1  ̂ 2 1 0 2

COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE SPITAL NOU
-ADULŢI, PARTER 1300
-COPII 1301
MEDICINA INTERNA SPITAL NOU ETAJ 1 1313;1312;1310
MEDICINA INTERNA SPITAL NOU ETAJ 2 1326,1325;
BOLI CRONICE SPITAL NOU ETAJ 2 1323;1322;
CHIRURGIE GENERALA SPITAL NOU ETAJ 3 1330; 1333
UROLOGIE SPITAL NOU ETAJ 3 H 334
ORTOPEDIE SPITAL NOU ETAJ 3 1330; 1333
ATI SPITAL NOU ETAJ 3 h 1231 ; 1130
PEDIATRIE SPITAL NOU ETAJ 4 1340; 1343; 1342
ÎNGRIJIRI PALIATIVE SPITAL NOU ETAJ 4 1346
BLOC OPERATOR SPITAL NOU ETAJ 2 1 2 2 0
TRANSFUZII SPITAL NOU ETAJ 2 1320
LABORATOR ANALIZE MEDICALE SPITAL NOU ETAJ 1 1210; 1211 ;1212;1213
LABORATOR RADIOLOGIE SPITAL NOU PARTER 1104; 1103;
FARMACIE SPITAL NOU PARTER 1 2 0 2
OBST.-GIN ECOLOGIE SPITAL VECHI ET.2 2203;2204;2201
NOU NĂSCUŢI SPITAL VECHI ET.2

h»oCMCMCDOCMCM

IGIENA ( SPCIN) SPITAL VECHI PARTER 2 0 0 1
RUNOS SPITAL VECHI ETAJ 1 2 1 1 0
ACHIZIŢII SPITAL VECHI ETAJ 1 2106
GASTROENTEROLOGIE SPITAL VECHI ETAJ 1 2107
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