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1.Scop  
Scopul principal al instructiunii de lucru privind igienizarea pacientului este de acordarea ingrijirii pentru 

asigurarea unei stari de sanatate si igiena corespunzatoare in conditiile oferite de unitatea sanitara 

sanatoriala.  

 

 
2. Definiţii şi abrevieri 
MG = Manager  

RMC = Reprezentantul Managementului Calitatii 

RA = Responsabil de activitate – secretarul  

CSAA = compartiment secretariat, avize arhiva 

CBR = Complex Balnear si de Recuperare CAA 

Instructiune de lucru=  defineaste complet, clar si univoc toate cerintele, conditiile, performantele, pe care 

trebuie sa le indeplineasca procesul de detaliat  Instructiunea  de lucru detaliaza si descrie clar modul in 

care se va desfasura lucrul si nivelul calitatii cerute 

 
3. Riscuri asociate procesului  

Risc de agravare a starii de sanatate datorate lipsei igienei personale si generale a pacientilor 

internati in cadrul unitatii sanitare sanatoriale 

 
4. Domeniu de aplicare 

Instructiunea de lucru se va aplica tuturor structurilor functionale astfel incat sa fie cunoscute 

regulile privind igiena pacientilor internati in cadrul unitatii sanitare sanatoriale 
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5. Documente de referinta 

 

5.1.Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Ordin 871/2016 pentru aprobarea 

procedurilor standardelor si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor 

5.2.Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului 

5.3.Ordin 397/836/2018  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a 

Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 

care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, prevăzute 

în anexele nr. 33 – 35; 

5.4.Ordin 1199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1 

5.5.Ordin 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc 

servicii medicale în regim de spitalizare continuă respective Anexa 3 instructiuni privind 

completarea formularului Foaie de Observaţie Clinică Generală (FOCG) 

5.6.Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date.  

5.7.Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitătilor 

publice. 

5.8.Ordinul 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor 

medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor 

administraţiei publice locale  

5.9.Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare 

și acreditare a spitalelor; 

5.10.Ordinul nr. 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare 

acreditate referitoare la siguranta pacientului. 

5.11.Regulamentul de organizare si functionare al unitatii sanitare sanatoriale 

5.12.Regulamentul intern al unitatii sanitare sanatoriale 
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6. DESCRIEREA INSTRUCTIUNII DE LUCRU 

 
A. GENERALITATI PRIVIND TOALETA PACIENTULUI 

In cadrul CBR CAA , la internare si pe parcursul internarii, pacientului i se asigura starea de igiena si 

confort pastrand demnitatatea acestuia.  

B. REGULI DE BAZA 

1. informati si explicati pacientului procedura, obtinand astfel consimtamantul si preferintele sale in legatura 

cu igiena; 

2. apreciati starea generala a pacientului; 

3. verificati temperatura din camera sa fie peste 20 gr. C; 

4. inchideti geamurile si usa evitand astfel curentii de aer; 

5. asigurati intimitatea pacientului ; 

6. temperatura apei necesare igienizarii, controlata cu termometrul, sa fie intre 37gr.-38gr C; 

7. pregatiti materialul necesar schimbarii lenjeriei patului si a pacientului; 

C. MATERIALE NECESARE 

Materialele necesare pentru toaleta sunt: 

1. prosoape, apa, sapun. 

 
D. SUPRAVEGHEREA PACIENTULUI DIN MOMENTUL INTERNARII PINA LA EXTERNARE SI 

EFECTUAREA TEHNICILOR  IGIENIZAREA  

 

1. ASIGURAREA CONDITIILOR DE SPITALIZARE 

1. Scopul spitalizarii pacientului fiind vindecarea/ amelioarea simptomelor afectiunii, se vor urmarii crearea 

unor conditii prielnice necesare vindecariii sau ameliorarii simptomelor si ridicarii fortei de aparare a 

organismului si scoaterea lui de sub eventuale influente nocive ale mediului inconjurator. 

2. Dupa repartizarea in camera se face cunoscut regulamentul intern al spitalului. 
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3. Linistea este primordiala si asigura confortul pacientului,in acest scop,  se vor inlatura toti excitantii 

auditivi, vizuali, olfactivi sau gustativi cu efecte negative asupra sistemului nervos. Se evita caderea 

obiectelor metalice, scartaitul usilor, personalul medical va purta papuci cu talpa moale, silentiosi. 

4. Vor fi inlaturate dezinfectantele cu miros patrunzator, Camera trebuie aerisita ori de cate ori este nevoie. 

 

 

2. ASIGURAREA CONDITIILOR IGIENICE ALE  PACIENTILOR 

2.1. PREGATIREA PATULUI SI ACCESORIILE SALE 

1. In conditiile spitalizarii patul reprezinta pentru fiecare pacient mobilierul cel mai important din salon, aici 

petrecandu-si majoritatea timpului de boala si convalescenta. 

2. Accesoriile patului sunt : salteaua, 1-2 perne, patura, lenjeria de pat,pilota. 

3. Atat patul cat si accesoriile lui vor fi pastrate in conditii de perfecta curatenie. 

2.2. SCHIMBAREA LENJERIEI DE PAT 

1. Schimbarea lenjeriei de pat are ca scop asigurarea conditiilor igienice si de confort ale pacientului. 

Schimbarea lenjeriei de pat se face de obicei a, inainte de curatirea camerei,  Aceasat se schimba dupa 

fiecare pacient internat in Spitalizare de zi. Daca insa in cursul internarii, indiferent de perioada,  se 

murdareste, schimbarea ei trebuie facuta imediat, indiferent de orar si la nevoie de mai multe ori pe zi. 

2. Materiale necesare: cearsaf de pat, cearsaf plic, fete de perna, patura, pilota, sac de rufe murdare. 

3. Tehnica: 

 se asaza 2 scaune pe care se pune lenjeria 

 se aseaza perna pe scaun 

 se desface marginea lenjeriei si a paturii scotandu-le de sub saltea, se intoarce si marginea cearsafului 

ce a protejat patura 

 se ridica patura indoind treimea dinspre picioarele patului, apoi pe cea dinspre capul patului si pliata 

astfel in trei parti, se ridica din partea de mijloc pentru a se indoi si se asaza pe scaun 

 se ridica in acelasi mod cearsaful si patura, iar musamaua si aleza se ridica indoite in doua 

 se intinde cearsaful de pat care a fost impaturat in armonica, asezandu-l in treimea mijlocie. Cu o 

miscare se intinde capatul dinspre picioarele patului, se fixeaza la capete, introducandu-l sub saltea 

 se asaza cearsaful se asaza pilota si se fixeaza impreuna cu cearsaful sau separat sub saltea 

 se asaza perna infasata se apropie noptiera de pat 

3. SUPRAVEGHEREA FUNCTIILOR VITALE SI VEGETATIVE 

           O importanta deosebita in supravegherea pacientului o are monitorizarea functiilor vitale si vegetative 

ale organismului si de a le nota in foaia de temperatura. 

    TEMPERATURA 
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           Temperatura reprezinta rezulttul proceselor oxidative din organism, generatoare de caldura . 

           Scopul masurarii este evaluarea functiei de termoreglare si termogeneza. 

           Locul de masurare este : axila, plica inghinala, cavitatea bucala, rect, vagin; si se masoara  cu ajutorul 

temometrului maximal 

           Valoarea normala a temperaturii este: 36-370C la adult 

           Temperatura trebuie masurata la internare sau ori de cate ori este necesare, valoarea obtinuta se 

noteaza in foaia de temperatura, spatiul dintre doua linii orizontale corespunde la doua diviziuni de grade. In 

caz de modificari se anunta medicul. 

         

 PULSUL 

           Pulsul reprezinta expansiunea ritmica a arterelor comprimate pe un plan osos, fiind sincron cu sistola 

ventriculara. Este o senzatie de soc perceputa la palparea unei artere superficiale comprimata incomplet pe un 

plan dur, osos. Palparea pulsului se face cu varful degetelor index,  mediu si inelar de la mana dreapta.   

           Scopul masurarii pulsului este evaluarea functiei cardio-vasculare.elementele care se apreciaza in 

masurarea pulsului sunt: ritmicitatea, frecventa, celeritatea, amplitudinea. 

           Locul de  masurare este orice artera accesibila palparii si care poate fi comprimata pe un plan osos: 

radiala, femurala,humerala, carotida, temporala, superficiala, pedioasa.   

           Valorile normale sunt 60-80batai/min la adulti. In caz de modificari se anunta medicul. 

 

           TENSIUNEA ARTERIALA 

           Tensiunea arteriala reprezinta presiunea exercitata de sangele circulant asupra peretilor arteriali, in 

cursul contractiei cardiace. TA variaza in functie cu varsta precum si cu orarul activitatiilor in cursul zilei. 

Scopul masurarii este evaluarea functiei cardiovasculare. 

           Se masoara cu ajutorul tensiometrului si al stetoscopului pe bratul pacientului. Valorile normale la adulti 

sunt: 

                           tensiunea sistolica 115-140mmHg 

                           tensiunea diastolica 75-90mmHg 

           In caz de modificari se anunta medicul. 

 

RESPIRATIA 

           Respiratia reprezinta necesitatea fiecarui individ de a capta O2 din mediul inconjurator, necesar 

proceselor de oxidare din organism si de a elimina CO2 rezultat din arderile celulare. Masurarea are ca scop 

evaluarea functiei respiratorii a pacientului fiind un indiciu al evolutiei bolii si al aparitiei unor complicatii. 
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           Valorile normale sunt 16-18 batai /min la adult. Se urmareste frecventa, amplitudinea miscarilor 

respiratorii, ritmul respiratie, simetria miscarilor respiratorii. Valoarea obtinuta se noteaza in foaia de 

temperatura. 

           Curba respiratiei se modifica odata cu curba temperaturii si a pulsului, astfel ca in timpul starilor febrile 

numarul inspiratiilor pe minut creste. 

 

 

 

 

 

 

7.RESPONSABILITATI 

Personalul din cadrul departamentului curatenie raspunde de igiena camerelor de cazare si a grupurilor 

sanitare si dotarea acestora cu produsele de igiena si materialele necesare. 

 

8. VALORIFICAREA INSTRUCTIUNII DE LUCRU PRIN RAPORT ANUAL DE ANALIZA 

 

   Instructiunea de lucru va fi supusa valorificarii anuale prin  indicatorul de eficienta :  

Numarul de instruiri tematice realizate / Numar de instruiri tematice planificate x 100 [% ] 

 Instructiunea de lucru va fi supusa valorificarii anuale prin  indicatorul de eficacitate : 

Modul ales de unitatea sanitara sanatoriale privind igienizarea pacientului este unul eficace daca 

personalul implicat aplica corect instructiunea de lucru iar verificarea implementarii se face cel putin o data 

pe an prin audit intern.   

 

Raportul anual de analiza privind validarea instructiunii  va fi intocmit conform structurii formularului 

F-Il-MD-05-1. 

 

9.FORMULARE 

 

Nr.crt Denumire formular Cod formular  

3 Raport anual de analiza privind validarea instructiunii de catre 

BMCSM pentru implementarea IL –IGIENIZAREA 

PACIENTILOR in anul ___  

F-IL-MD-05-1 
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