
 
Recomandări ANMCS de organizare a activităților de prevenire și control a 

infecțiilor în contextul pandemiei COVID-19, la nivelul spitalelor 

 
Adevăratul impact al pandemiei COVID-19 nu poate fi prevăzut în acest moment. Cu toate 

acestea, toate unitățile de asistență medicală pot lua măsuri acum pentru a se pregăti pentru limitarea 
răspândirii infecției și pentru a proteja atât pacienții, cât și personalul medical. 
Atenție! Apariția infecției cu SARS-Cov-2 nu a exclus riscul celorlalte IAAM și nici a celorlalte 
riscuri clinice! 

SPIAAM/CPIAAM și Structura de management al calității ar trebui să elaboreze un Plan de 
prevenire și control al infecției cu SARS-COV-2 după modelul planului pentru IAAM, adaptat la 
situația specifică riscului infecțios cu noul coronavirus. 

Planul trebuie să aibă în vedere: 
1. Revizuirea circuitelor din spital și stabilierea traseelor astfel încât să se limiteze orice deplasare a  
   personalului și pacienților, care nu este absolut necesară, 
2. Reorganizarea spațiului de triaj al pacienților pentru a-i izola de zonele de spitalizare, 
3. Comunicarea pe site și prin toate mijloacele de comunicare disponibile că planificarea pentru 

internare a pacienților cu boli progresive, care pot fi temporizați, să se facă de către medicii de 
familie, 

4. Asigurarea unor saloane sau rezerve pentru izolarea pacienților suspectați de infecție cu SARS-
COV-2, până la confirmarea sau infirmarea diagnosticului. 

Personalul medical se află în primele linii de îngrijire a pacienților cu infecție confirmată sau 
posibilă cu boala coronavirus 2019 (COVID-19) și prin urmare prezintă un risc crescut de expunere la 
acest virus. 

ANMCS este alături de cadrele medicale din toate unitățile sanitare și atrage totodată atenția 
asupra importanței respectării protocoalelor de prevenție și control a infecțiilor. Aplicarea 
procedurilor au un impact major în ce privește eficiența tratamentelor acordate pacienților și sunt de 
asemenea menite să protejeze personalul medical. 

Astfel, în aceste zile, Structura de management al calității trebuie să-și arate importanța într-o 
unitate sanitară, degrevând medicii și asistenții de acele activități considerate, în mod cu totul eronat, 
cronofage și birocratice. 

Măsuri pentru protecția personalului: 
a. Asigurarea materialelor de protecție și supravegherea respectării regulilor de utilizare, 
b. Planificarea personalului medical și de îngrijire astfel încât să se asigure o rezervă de personal 

pentru situațiile în care va fi necesar, 
c. Limitarea la strictul necesar a contactelor interpersonale, prin reglementarea raportului de gardă, a 

schimburilor de ture, a consulturilor interprofesionale și a altor situații la care în mod obișnuit 
participă un număr mai mare de persoane. 
Structura de management al calității trebuie să monitorizeze în mod special respectarea cerințelor 

din standardele: 
- 02.11 Managementul infecţiilor asociate asistenţei medicale respectă bunele practici în domeniu 
- 02.12 Spitalul dezvoltă și implementează o politică de asigurare și îmbunătățire a siguranței 
pacientului. 

Managementul spitalului trebuie să asigure aprovizionarea cu toate materialele (echipamente 
protecție, măști, mănuși, materiale sanitare etc) și aparatură necesară pentru protecția personalului și 



pacienților. Totodată, să se preocupe de asigurarea condițiilor de reorganizare a activităților în 
contextul actual. 
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