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COMUNICAT DE PRESA 

                In urma informatiilor aparute in  mass media referitoare la prezenta vectorilor 

(gandaci)  in sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean  de Urgenta "Sf. Pantelimon" 

Focsani, institutia noastra s-a autosesizat in data de 10.02.2020  si a dispus efectuarea  

controlului  la nivelul  unitatii sanitare in vederea verificarii celor sesizate. In urma 

verificarilor efectuate  s-a constatat ca la nivelul sectiei de Pediatrie s-a efectuat 

operatiunea de dezinsectie in data de 04.02.2020, in conditii de necesitate , la solicitarea 

asistentei sef a sectiei, ca urmare a prezentei vectorilor. Dezinsectia s-a realizat utilizand 

un dispozitiv care prezinta  actiune mecanica asupra insectelor taratoare. Pentru acest 

dispozitiv nu au fost disponibile in cadrul controlului documente de conformitate si o 

eticheta in limba romana  . De asemennea in cadrul operatiunii de dezinsectie  a fost 

utilizat si un produs biocid avizat de Ministerul Sanatatii, dar care nu prevede ca si 

categorie de utilizatori unitatile sanitare, acestea facand  parte din categoria utilizatori 

profesionali. Personalul medical din cadrul SPIAAM a utilizat acest produs data fiind 

metoda de aplicare prin picurare si nu prin pulverizare, care ar fi presupus eliberarea 

saloanelor , fapt greu de realizat, dat fiind gradul mare de ocupare al saloanelor in aceasta 

perioada de raspandire a virozelor respiratorii.   

          La data controlului in sectia de Pediatrie au fost identificate doua dispozitive tip 

capcana mai sus mentionate, identice cu cea aparuta in imaginile din presa, dar care nu 

indicau prezenta vectorilor. 

          Unitatea sanitara are intocmit planul de dezinsectie si deratizare 2020 care cuprinde 

cele patru trimestre ale anului, prima operatiune de dezinsectie fiind planificata in luna 

martie. Planul cuprinde si interventiile la nevoie. 

          Pentru  nerespectarea regimului produselor biocide a fost sanctionata cu amenda in 

valoare de 2000lei persoana cu atributii in efectuarea operatiunilor de dezinsectie si 

deratizare , conform prevederilor HG nr.857/2011.  

          De asemenea s-au formulat urmatoarele masuri:   

-efectuarea dezinsectiei la nivelul intregii sectii de Pediatrie utilizand produse  conforme 

- interzicerea consumului de alimente de catre pacienti in saloane; 

- pastrarea alimentelor pacientilor doar in spatiile frigorifice existente la nivelul sectiilor;  

- scoaterea din uz a dispozitivelor tip capcana pentru insecte taratoare existente pe sectii.  

            


