COMUNICAT PRIVIND ORGANIZAREA CAMPANIEI NAŢIONALE DE
INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE A ANGAJATORILOR ŞI LUCRĂTORILOR
DIN PROGRAMUL CADRU AL INSPECŢIEI MUNCII PE ANUL 2013
” Acţiune de conştientizare privind un mediu de muncă sigur în activitatea de asistenţă
medicală”
Obiectivul campaniei este creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce
priveşte necesitatea asigurării şi respectării prevederilor legale în vederea protecţiei lucrătorilor
împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, rezultate sau care pot să rezulte din
expunerea la agenţi biologici; creşterea gradului de conştientizare a lucrătorilor în ceea ce priveşte
riscurile activităţilor care implică manipularea agenţilor biologici; stabilirea măsurilor care se
impun, pentru:
implementarea şi urmărirea principiilor generale referitoare la prevenirea riscurilor
profesionale;
protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor;
eliminarea sau ţinerea sub control strict a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire
profesională;
asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare desfăşurării activităţii în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Grupul ţintă îl reprezintă toate unităţile care au domeniul de activitate:
cod CAEN 86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană
cod CAEN 87 - Servicii combinate de îngrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare
Aceste categorii includ:
activităţi spitaliceşti, cum ar fi:servicii medicale, chirurgicale si tehnice, ca: diagnosticare,
tratamente, intervenţii chirurgicale, analize, servicii de urgenta etc.;
servicii din spitale, ca: întreţinere, mese etc.
activităţi ale spitalelor generale sau specializate, a sanatoriilor, preventoriilor, azilelor spital, spitalelor psihiatrice, centrelor de reabilitare, leprozeriilor si a altor instituţii de sănătate, care
oferă servicii de cazare.
Motivarea acţiunii constă în faptul că lucrătorii din domeniul sănătăţii sunt expuşi unui risc
crescut de infecţii cauzate de agenţi patogeni . Acest risc apare de obicei brusc sau este
imperceptibil, şi acest fapt face evaluarea riscurilor deosebit de dificilă.
Pentru a se realiza o protecţie eficientă împotriva acestor riscuri profesioniştii în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie să evalueze cu atenţie riscurile care apar la locurile de
muncă.

Riscurile biologice presupun expunerea la bacterii, viruşi, ciuperci şi la alte microorganisme
şi toxine asociate. Aceste microorganisme sunt larg răspândite în mediul de muncă din spitale,
reprezentând un potenţial pericol pentru sănătatea publică.
La locurile de muncă din unităţile sanitare s-a constatat că principalul factor de risc este cel
legat de expunerea la agenţi biologici care pot provoca îmbolnăviri profesionale.
Bolile profesionale determinate de agenţii biologici sunt boli transmise omului prin
contactul cu surse de infecţie sau infestaţie în timpul activităţii profesionale.
Lucrătorii din spitale sunt expuşi factorilor de risc biologic atât prin contact nemijlocit cu
pacientul cât şi risc de contaminare accidentală şi prin contact cu produsele biologice contaminate.
Situaţia se datorează specificităţii muncii din acest domeniu, respectiv:
Abordarea pe principii comunitare a politicii de prevenţie privind securitatea şi sănătatea
angajaţilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă, impune adoptarea unei tematici de
control menită să sensibilizeze, să conştientizeze şi să oblige angajatorul asupra obligaţiilor sale.
In conformitate cu modul de abordare european, controlul trebuie să se concentreze asupra
modului în care angajatorul cunoaşte, respectă şi urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale în
domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, respectiv evaluarea riscurilor biologice de la locul de
muncă.
În perioada octombrie – noiembrie au fost efectuate controale la 16 unităţi cu un număr de
307 salariaţi.
Rezultatele campaniei, precum şi alte aspecte legate de sănătatea salariaţilor au fost abordate
în cadrul unei conferinţe de presă susţinută în data de 12.12.2013 la sediul ITM Sibiu, unde au fost
invitaţi reprezentanţi ai mass mediei.
În urma controalelor efectuate au fost constatate 38 de deficienţe soldate cu 38 măsuri
dispuse.
Au fost sancţionaţi 16 angajatori cu 36 de avertismente şi 2 amenzi în valoare de 2000
ron(datorate lipsei de autorizaţii pentru activităţile specifice desfăşurate, respectiv activităţi
medicale de laborator şi activităţi de asistenţă socială ale caminelor de batrâni în incapacitate de a se
îngriji singuri).
De asemenea rezultatele campaniei au fost transmise la Inspecţia Muncii Bucureşti.
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