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SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Mun. Campina, str. Voila nr. 114, jud. Prahova
TEL:0344/101 118; FAX.0344/102 034
E-mail: spitalpsihiatrie(g)qmail.com Web:www.spitalulvoila.ro

REGULI DE RESPECTAT ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PE
PERIOADA STĂRII DE ALERTA

începând cu data de 18.05.2020 pentru acordarea serviciilor medicale
în Ambulatoriul de Specialitate se vor lua următoarele măsuri:
- Pacienții programați pentru consultațiile din Ambulatoriul de Specialitate
vor fi îndrumați la PUNCTUL DE TRIAJ PACIENȚI, amplasat la POARTA spitalului
se măsoară temperatura (termometru non contact), saturația de oxigen
(pulsoximetru) și se completează chestionarul- pentru pacienți, întâlnindu-se două
situații:

•

pacientul care nu corespunde definiției de suspect COVID-19, va
merge la cabinetul unde a solicitat programarea, nu înainte de a se
dezinfecta pe încălțăminte (covor dezinfectant) și de a se dezinfecta pe
mâini (dozator dezinfectant);

• pacienții suspecți COVID-19 vor fi direcționați către Camera de gardă,
unde se va stabili abordarea terapeutică conform legislației în vigoare;
- Menținerea consultațiilor on line, telefonice în funcție de actele normative
stabilite de către CNAS;
- Programările pentru consultațiile din Ambulatoriu se vor face telefonic, în
funcție de locurile disponibile;
Telefoane contact Ambulatoriul Psihiatrie Pediatrică
Dr. Nistorescu Alina
Mobil: 0770394598
Fix: 0344101118 interior: 849
Telefoane contact Ambulatoriul Psihiatrie Adulti
Asist, medical Lamba Mihaela
Mobil: 0774025839
Fix: 0344101118 interior: 858
- In scopul evitării aglomerării, avem rugămintea să respectați ora programării
la cabinetul solicitat și distanța de 2 m față de celelalte persoane; ’
- Recomandăm pacienților să anunțe întîrzierea la programare sau
imposibilitatea de a ajunge la ea;
- Recomandăm păstrarea distanței de 2 m între persoane, să nu vină însoțiți
decât dacă este cazul (ex: persoane cu handicap, persoane vârstnice care necesită
însoțitor);

- Pacienții vor merge la consultații în Ambulatoriul de Specialitate, conform
programării, pe rând, câte un pacient, pentru a se evita aglomerarea sălii de
așteptare. în momentul în care pacientul părăsește cabinetul de consultații, se
face dezinfecția suprafețelor cu care acesta a intrat în contact. Doar când
pacientul ajunge înapoi la punctul de triaj, alt pacient este lăsat să intre;
- Dacă pentru un pacient se decide internarea, acesta va fi îndrumat către
circuitul special desemnat pentru pacienții care se internează, unde va fi preluat de
infirmieră, va ajunge în cadrul structurii unde i se vor întocmi actele necesare, se va
schimba în haine de spital și apoi pacientul va fi însoțit în salonul corespunzător;

- Personalul medical din Ambulatoriul de Specialitate și Camera de Gardă
este instruit privitor la purtarea echipamentului de protecție corespunzător, în
funcție de activitatea desfășurată;
- In același timp vor fi intensificate masurile de curățenie și dezinfecție.
Spațiile frecventate de pacienți si suprafețele cu care aceștia intră în contact vor fi
dezinfectate
• după fiecare pacient (cabinete de consultații)

• la un interval de 2-3 ore (săli de așteptare, holuri)
• ori de câte ori este nevoie.

Se vor respecta circuitele funcționale și intervalele orare corespunzătoare.

Manager,
Dr. Irina Minescu

