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Pentru conducerea 
Spitalului de Psihiatrie 
„Eftimie Diamandescu” 
Bălăceanca, din comuna 
Cernica, protejarea 
pacienților și a angajaților 
de infecția COVID-19 
este prioritară în această 
perioadă. Iată ce măsuri 
au fost luate în ședința 
de Consiliu medical 
pentru prevenirea 
apariției cazurilor de 
COVID-19 în spital! 
 
Ionela CHIRCU

 Fiecare secție are rezer-
vat un anumit număr de paturi 
pentru eventualele cazuri care 
ar putea necesita izolare. Nu-
mărul minim de astfel de paturi 
rezervate zilnic este de 7 paturi 
pe spital;
 Nu se mai fac internări în 

cadrul staționarului de zi. Se 
fac doar spitalizări de zi, de tip 
urgență la camera de gardă; 
 Îngrijirile medicale se 

acordă doar în situații de 
urgență, fie că este vorba des-
pre consultații, spitalizare conti-
nuă sau spitalizare de zi;
 Nu se mai fac programări 

la ambulatoriul de specialitate;
 Pacienții din afara spitalu-

lui sunt consultați numai la de-
cizia medicilor din ambulato-
riu. În mod excepțional, aici vor 
fi consultați doar pacienții ca-
re prezintă risc de decompen-
sare la întreruperea tratamen-
tului. Aceștia, însă, vor intra 
în spital numai după ce medi-
cul va fi anunțat de către per-
sonalul care asigură paza la 
poartă, pacientul urmând să 
aștepte la camera de gardă un-
de își va dezinfecta mâinile, va 
primi un chestionar epidemiolo-
gic și echipament de protecție 
care constă în halat de unică 
folosință și mască; 
 Spitalul va fi aprovizionat 

cu medicamente, echipamente 
de protecție, materiale sanita-
re, reactivi, dezinfectanți și pro-

duse de curățenie pentru o pe-
rioadă de 3 – 6 luni;
 Cele 8 aparate de urgență 

din spital sunt verificate și încăr-
cate  zilnic. Tot personalul me-
dical este instruit să folosească 
aparatul de urgență din secția/
compartimentul propriu, astfel 
încât doar în caz de necesitate 
să solicite articole din aparatul 
de urgență ale altei secții/com-
partiment;
 Toți angajații sunt rein

stru  iți asupra regimului de ac-
ces și circulație în incinta spita-
lului, începând de la poartă. 

  
Reguli la intrarea  

în spital! 
 Ambulanțele, echipajele 

de poliție și mașinile autorităților 
pot intra în curtea spitalului fă-
ră restricții;
 Mașinile care asigură 

apro vizionarea și cele utilitare 
au acces numai după anunțarea 
în prealabil a sosirii; 

 Angajații care pot lucra 
de acasă sunt desemnați de 
manager și au voie să pără-
sească localitatea pentru a ve-
ni la spital atunci când sunt 
solicitați; 
 Personalul angajat are 

acces în spital strict în timpul 
programului de lucru sau în 
urma solicitării din partea con-
ducerii spitalului; 
 Pacienții pot intra în spi-

tal numai prin zona de triaj, 
pentru a fi evaluați epidemi-
ologic și pentru a putea com-
pleta chestionarul; 
 Dacă este necesară pre

zența unui aparținător la in-
ternare sau pe parcursul in-
ternării, permisiunea de inter-
nare va fi solicitată de perso-
nalul de pază de la poarta spi-
talului direct medicului curant, 
strict pentru o singură persoa-
nă care va fi condusă la came-
ra de gardă și, ințial, după igi-
ena mâinilor va completa ches-
tionarul epidemiologic, va primi 
halat de unică folosință și mas-
că și apoi va aștepta medicul 
respectiv în sala de așteptare 
de la camera de gardă; 
 Ieșirea pacienților în  

curtea spitalului se face strict 
cu permisiunea medicilor cu
ranți;
 Pacienții nu au voie să 

circule dintro secție în alta;
 Personalul medical, au-

xiliar și de îngrijire va purta 
echipamentul complet și co-
rect. Angajații nu au voie să 
iasă din incinta spitalului cu 
echipamentul medical;
 Toate persoanele care 

intră în spital, indiferent 
că sunt sau nu angajați ai 
spitalului, vor efectua ime-
diat dezinfecția mâinilor. 

“Am propus managerului achiziționarea unui container adecvat 
realizării triajului pacienților înainte de intrarea în camera de gardă, 
pentru a putea izola în mod eficient acei pacienți care vor fi depistați 
ca fiind suspecți de infecție cu coronavirus COVID-19 sau alte infecții/
parazitoze. De asemenea, se va pune la dispoziția personalului 
chestionarul întocmit de medicul epidemiolog conform indicațiilor 
CNSCBT (n.r. – Centrul Național de Supravegehere și Controlul Bolilor 
Transmisibile) pentru identificarea persoanelor suspecte de infecție cu 
coronavirus COVID-19. Mai mult, unitatea noastră sanitară a demarat 
procedura de achiziție a unor teste de screening rapide nCov 2019 IgG/
IgM. Acestea vor fi folosite doar în intervalul de lucru al laboratorului, 
exclusiv de către medicul de laborator, doar la recomandarea 
medicului curant”, ne-a spus dr. Ioana Nanian, directorul medical al 
Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, din comuna 
Cernica. 

Dr. Ioana Nanian, director medical:

“La nevoie, vom putea face  
și teste de screening”
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Cum sunt protejați medicii  
și pacienții de noul coronavirus

Ce trebuie să știe pacienții care primesc pachete de acasă? 
Personalul de la poartă va anunța în secția respectivă și un 
membru al personalului se va deplasa la poarta spitalului pentru 
a-i aduce pacientului pachetul care va fi întâi verificat pentru 
conformitate. Atenție! Pacienții nu au voie să iasă din spital și nici 
să meargă dintr-o secție în alta.

Pacienții pot primi pachete de acasă


