
Inspectorii sanitari din
cadrul direcţiilor de sănătate
publică au finalizat controlul
dispus în unităţile sanitare de
psihiatrie de către ministrul
Sănătăţii, Sorina Pintea.
Controlul a vizat calitatea
actului medical şi a condiţiilor
igienico-sanitare din unităţile
de psihiatrie. „Este primul
control de acest fel în sensul
că pentru prima dată s-a
stipulat foarte clar că se
verifică calitatea actului
medical. Direcţiile de
sănătate publică aveau
abilitatea să verifice aceste
aspecte, dar am stabilit noi
proceduri astfel încât avem
un prim raport. Imediat după
tragedia de la Săpoca am
declanşat control la toate
unităţile de psihiatrie din
ţară”, a declarat, marţi, Sorina Pintea, ministrul
Sănătăţii.

Potrivit reprezentanţilor MS, inspectorii sanitari au
verificat patru spitale de maximă siguranţă, cu 1.805
paturi, 36 de spitale de psihiatrie cu 8.841 de paturi şi
91 de secţii de psihiatrie din cadrul spitalelor judeţene,
cu 5.427 de paturi. Au fost verificate în total 16.073
paturi de psihiatrie la nivelul ţării. „Verificarea normelor
privind asigurarea condiţiilor de igienă generală a vizat
starea igienico-sanitar a fiecărui salon, normele de

amplasare a paturilor,
circuitele funcţionale,
microclimatul,
depozitarea
materialelorsterile,
asigurarea
materialelor de
curăţenie şi
dezinfecţie”, se arată
într-un comunicat
transmis, marţi, de
Ministerul Sănătăţii.

n UNELE
RAPOARTE AU
AJUNS LA
PARCHET, PENTRU
VERIFICĂRI n

Sorina Pintea a
mai precizat că unele
rapoarte au ajuns la
parchet, pentru
verificări.

„Precizez că în
urma tuturor
controalelor au fost
luate măsuri. Acolo
unde a fost cazul şi
existau suspiciuni de
natură penală aceste
rapoarte au ajuns la
Parchet, dar acolo
unde nu existau
suspiciuni rezonabile
am considerat că nu
trebuie să încărcăm
munca parchetelor”, a
mai spus Sorina
Pintea, în timpul
conferinţei. Potrivit
comunicatului MS, în
unele secţiile şi
compartimente de
psihiatrie controlate
s-a constatat că nu
se respectă normele
de amplasare a

paturilor, nu se respectă numărul de paturi în secţie
conform structurii, starea de igienă la nivelul saloanelor
este necorespunzătoare, în unele saloane pavimentul
este din parchet deteriorat iar tâmplăria ferestrelor şi a
uşilor prezintă vopsea exfoliată. Tavanul şi pereţii
prezintă infiltraţii. De asemenea, clădirile prezintă pereţi
degradaţi, cu infiltraţii şi igrasie; în salile de mese,
precum şi în unele grupuri sanitare, există plăci
ceramice lipsă, sparte şi nu se respectă normele privind
numărul grupurilor sanitare. Totodată, starea de igienă
la nivelul unităţilor era necorespunzătoare, grupurile
sanitare neigienizate corespunzător, nu se asigură
materiale de igienă personală pentru pacienţi, motivul
invocat fiind specificul secţiei. Deficienţele constatate
ţin şi de faptul că nu există camere de izolare a
pacienţilor.

n GRAD DE ÎNCĂRCARE 173% n
În spitalele de maximă siguranţă s-a constatat că

gradul de ocupare a paturilor este mai mare decât
numărul acestora, astfel că, cea mai mare aglomerare
se găseşte a Spitalul de maximă siguranţă Grajduri,
Iaşi, unde jumătate din anul 2018 a fost un grad de
utilizare a paturilor de 173%. La Spitalul de maximă
siguranţă Stei, gradul de ocupare a fost, în medie de
115%, pe tot parcursul anului 2018 la sectia de bolnavi
cronici, la Spitalul de maximă siguranţă Săpoca există
un grad de utilizare a paturilor de 106% la nivelul anului
2018, tot pe secţia de bolnavi cronici. De asemenea, în
timpul controalelor s-a constatat că toate spitalele de
maximă siguranţă sunt supraglomerate, la secţiile de
bolnavi cronici, în timp ce în aceleaşi spitale, secţiile de
acuţi au un grad de ocupare de maximum 60% .

„În cadrul spitalelor de psihiatrie monospecialitate
se constată că în secţiile de bolnavi cronici există un
grad mare de utilizare a paturilor care de cele mai multe
ori depăşeşte 100% (Vaslui - 114.2%, Olt -109,06%,
Neamt - 103,22%). În aceste spitale s-a constatat că
distribuţia spitalelor de psihiatrie este inegală la nivel
inter-judeţean, existănd o densitate mare de număr de
paturi de psihiatrie în oraşele foarte mari, cum ar fi:
Bucureşti-Ilfov, Iaşi, Timisoara şi Oradea în schimb sunt
14 judeţe din Romania în care nu există niciun spital de
psihiatrie ci secţii cu număr mic de paturi în spitalele
generale. Exemple de judeţe fără spitale: Tulcea,
Constanţa, Dâmboviţa, Bacău, Sibiu, Mureş, Gorj,
Caraş-Severin, Sălaj, Satu-Mare, Bistriţa-Nasaud”, se
mai arată în comunicatul MS.

n AMENZI, SANCȚIUNI, AVERTISMENTE n
Potrivit sursei citate, conform raportului de control

privind calitatea actului medical şi a condiţiilor igienico
sanitare în spitalele de psihiatrie, au fost applicate 115
sancţiuni contravenţionale, din care 48 de amenzi în
valoare de aprox. 144.000 lei şi 67 de avertismente. În
toate unitatile sanitare s-au dat termene de remediere
până la sfârşitul anului, pentru rezolvarea problemelor
ce ţim de izolator, unde sunt duşi pacienţii.
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Importăm gunoi dar reciclăm
sub 1% din propriile deşeuri

Cu toate că România este acoperită de
deşeuri şi multe gropi de gunoi şi-au depăşit
capacitatea, companiile de reciclare importă
gunoi selectat din ţări ca Marea Britanie,
relatează BBC, într-un reportaj.Constantim
Damov, CEO Green Group, spune că firma sa
prelucrează 50% deşeuri de pe plan local şi

50% deşeuri
din import, din
toată Europa.
Damov spune
că dacă nu ar
importa, atunci
ar fi obligat să
oprească 50%
din capacitatea
de prelucrare a
companiei
sale.
Reportajul
evidenţiază
faptul că de
cele mai multe

ori gunoaiele nu sunt selectate corespunzător,
ilustrând cu imagini şi declaraţii din Bucureşti.
Există firme private care colectează deşeurile
şi le vând companiilor de reciclare, dar nu în
număr suficient. Drept urmare, 90% din
deşeurile din România ajung în gropi de
gunoi. Reportajul mai arată şi gropile de gunoi
ilegale, dar folosite şi de autorităţile locale, de
companii şi de cetăţeni. Multe se află în zone
protejate şi afectează apele sau fauna.
Ministerul român al Mediului nu a comentat
situaţia, încheie reportajul BBC.

Pe scurt. Puținele spitale de psihiatrie de maximă siguranţă, supraglomerate 

14 județe nu au spital de
psihiatrie. Între ele, Constanța

Sorina Pintea, ministrul
Sănătății: „Imediat după
tragedia de la Săpoca am
declanşat control la toate
unităţile de psihiatrie din
ţară. (...)Este primul control
de acest fel în sensul că,
pentru prima dată, s-a
stipulat foarte clar că se
verifică calitatea actului
medical“


