Republica Moldova
Raionul Donduşeni
Consiliul raional Dondușeni

D E C I Z I E nr. 3/3
din 02 iulie 2020
,,Cu privire la rezultatele evaluării implementării
măsurilor de prevenire și control
al infecției cu Coronavirus de tip nou (COVID-19)
în IMSP Spitalul raional Dondușeni,,
Examinând informația prezentată de Ministerul Sănătății, Muncii și protecției
Sociale al Republicii Moldova în nr. 07/3325 din 19.06.2020 și Procesul-Verbal
nr.___ din 29.06.2020 al Comisiei raionale Dondușeni, refritor la rezultatele
evaluării implementării măsurilor de prevenire și control al infecției cu Coronavirus
de tip nou (COVID - 19) în IMSP Spitalul raional Dondușeni, Consiliul raional a
efectuat un control inopinat pentru identificarea soluționării neconcordanțelor și
încălcărilor.
În scopul protejării populației raionului Dondușeni în condițiile declanșării
pandemiei de COVID-19, în temeiul Notei informative a MSMPS al RM, Consiliul
raional Dondușeni a examinat rezultatele evaluărilor republicane, inclusiv a IMSP
Spitalul Raional Dondușeni referitor la măsurile de prevenire și control al infecției
COVID-19 pe baza Ordinului nr.428 din 29.04.2020 pentru identificarea
problemelor existente și acordarea suportului necesar de asigurare a protecției
personalului medical la locul de muncă și asigurarea siguranței serviciilor medicale.
Drept rezultat sau depistat o serie de neconcordanțe, abateri, nerespectări și
încălcări flagrante în Spitalul raional Dondușeni.
La dispoziția medicului –șef au fost 14 zile pentru corectare și monitorizare
corectă pe parcurs. Din cele constatate Comisia specială raională a identificat
atitudine neresponsabilă a administrației SR Dondușeni și lipsa de management
calitativ.
Până în prezent nu este indicat traseul și zonele de risc în SR Dondușeni,
precum și zonele curate.

Sunt depozitate echipamente și dezinfectante la farmacia spitalului, dar
secțiile duc lipsă.
Personalul, deși este instructat, continuă să activeze în secțiile de boli
contagioase cât și în secția consultativă, ceea ce este categoric interzis.
În secții personalul nu folosește echipament de unică folosință, în secția
terapie lipsesc dozatoare de soluție biocide.
Reieșind din cele expuse în baza Legii privind administrația publică locală
nr.436/2006, art.43, având avizul pozitiv al Comisiei pentru sănătate ,asistență
socială și protecția familiei, Consiliul raional,
D E C I D E:
1. A lua act de informația respectivă.
2. A solicita medicul-șef, al IMSP ,, Spitalul raional Dondușeni'' dl.Ștefaneț
Corneliu să prezinte un raport pe marginea
chestiunilor identificate.
3. A avertiza, conform legii, medicul-șef dl.Ștefaneț Corneliu pentru
nerespectarea condițiilor extraordinare pe timp de pandemie, ceea ce conduce
la morbiditate excesivă.
4. Controlul îndeplinirii prezentei Decizii se pune în sarcina președintelui
raionului dl.Valentin Cebotari.

Președintele ședinței
Secretarul Consiliului raional
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