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Un cutremur poate afecta spitalele mai mult decât alte tipuri de obiective. Vulnerabilitatea 

unit\]ilor de `ngrijire a s\n\t\]ii este generat\, `n principal, de urm\toarele elemente:

incapacitatea majorit\]ii pacien]ilor de a se proteja singuri;

pierderea mediului steril, aspect ce poate agrava starea persoanelor aflate `n `ngrijire;

existen]a echipamentelor complexe, aparatur\ de specialitate, instala]ii de gaze specifice 

(ex. Co ), climatizare, substan]e [i produse chimice etc.2

`nlocuirea sau refacerea echipamentelor avariate necesit\ resurse de timp [i speciali[ti.

Pentru a diminua efectele unui cutremur major asupra spitalelor sunt 

necesare o serie de m\suri preventive, care vizeaz\ identificarea pericolelor din 

fiecare sector de activitate (saloane, cabinete, s\li de opera]ie, spa]ii 

tehnologice, spa]ii administrative etc.) [i ac]ionarea `n vederea reducerii 

riscului pentru persoanele [i echipamentele/bunurile din cl\dire.

~n acest sens, vor fi verificate toate spa]iile cl\dirilor [i se vor analiza 

pericolele identificate, luându-se ̀ n calcul efectele unei mi[c\ri seismice:

Structura de rezisten]\ a cl\dirii va rezista unei mi[c\ri seismice? Cl\direa 

a fost expertizat\ seismic?

Mi[carea/pr\bu[irea obiectelor grele (echipamente medicale, mobilier sau 

alte obiecte) poate cauza r\nirea persoanelor sau bloca c\ile de evacuare?

Activitatea medical\ se poate desf\[ura ̀ n condi]iile ̀ ntreruperii aliment\rii 

cu energie electric\ sau gaze naturale?

Care este ponderea pacien]ilor care nu se pot proteja singuri [i unde sunt 

amplasa]i ace[tia?

Care sunt echipamentele ce reprezint\ riscuri suplimentare (se iau ̀ n calcul 

rezervoare de oxigen, rezervoare/butelii de GPL, aparatura radiologic\) ca 

urmare a producerii unui cutremur?



IN TIMPUL CUTREMURULUI
˄

Pentru ac]iunea personalului se vor stabili  adaptate la specificul proceduri

obiectivului. Aceste vor con]ine toate activit\]ile care trebuie `ntreprinse de 

personalul unit\]ii medicale `n timpul manifest\rii mi[c\rii seismice, precum 

[i dup\ terminarea acesteia. Procedurile trebuie cunoscute de tot personalul 

[i exersate periodic ̀ n cadrul unor exerci]ii [i/sau aplica]ii.

PERSONALUL SPITALULUI: regula de baz\ `n 

timpul unui cutremur este . p\strarea calmului

Personalul spitalului trebuie s\ lini[teasc\ pacien]ii, 

astfel `ncât pe timpul mi[c\rii seismice ace[tia s\ 

nu intre `n panic\, s\ fug\ pe sc\ri sau s\ utilizeze 

liftul pentru a p\r\si cl\direa.

Personalul spitalului se va proteja sub o pies\ de mobilier solid\, sub o grind\, lâng\ un 

perete interior de rezisten]\ sau sub tocul u[ii. Personalul tehnic va proceda conform 

procedurilor stabilite.

PERSOANELE INTERNATE: mi[carea seismic\ poate agrava dificult\]ile 

pentru cei cu probleme de s\n\tate, mobilitate sau de echilibru.

pe cât posibil se vor `ndep\rta de ferestre, pere]ii exteriori sau de alte 

obiecte care le pot r\ni;

se vor a[eza pe podea lâng\ un perete exterior, `ntr-o zon\ unde sunt 

proteja]i de c\derea eventualelor obiecte ce ̀ i pot r\ni. ~[i vor proteja capul 

[i gâtul cu bra]ele sau cu o pern\;

dac\ se afl\ imobiliza]i la pat, ̀ [i vor proteja capul [i gâtul cu bra]ele sau cu o 

pern\;

dac\ utilizeaz\ un scaun cu rotile vor bloca ro]ile [i vor r\mâne a[eza]i pân\ 

se opre[te cutremurul. ~[i vor proteja capul [i gâtul cu bra]ele sau cu o 

pern\.

DUPÃ TERMINAREA CUTREMURULUI
primele m\suri adoptate dup\ teminarea mi[c\rii seismice sunt pentru 

lini[tirea persoanelor din spital [i acordarea primului ajutor celor r\ni]i;

persoanele desemnate vor ac]iona pentru remedierea avariilor la 

instala]iile tehnologice [i/sau pentru stingerea eventualelor incendii;

personalul de specialitate va verifica integritatea instala]iilor [i aparaturii 

specifice. ~n situa]ia ̀ ntreruperii aliment\rii cu energie electric\ se vor pune 

`n func]iune sursele de alimentare alternativ\;

`n cazul ̀ n care se decide evacuarea cl\dirii, opera]iunea se va face ̀ n ordine 

(conform Planului de evacuare) [i numai dup\ verificarea cu aten]ie a 

traseelor de evacuare.

Pentru alte informa]ii despre protec]ia la cutremur accesa]i www.nutremurlacutremur.ro
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