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Introducere 

Subiectul acestei cercetări îl constituie opinia salariaților din sectorul sanitar privind 

nivelului protecției în fața pandemiei COVID 19, accentul căzând pe echipamentele de protecție 

individuală și procedurile menite să asigure protecția salariaților. 

Cercetarea a fost comandată de Federația „Solidaritatea Sanitară”, fiind desfășurată de 

Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” (CCDSS), specializat în evaluări de 

acest tip având ca subiecți angajații din sectorul sanitar.  Cercetarea face parte din Strategia de 

acțiune bazată pe dovezi, implementată de Federația „Solidaritatea Sanitară” din România. 

 

Precizări metodologice privind cercetare sociologică 

Cercetarea are la bază un chestionar de opinie adaptat consultării publice, aplicat în  

perioada 14-17.03.2020. 

Chestionarul s-a adresat tuturor categoriilor de salariați din sănătate, indiferent de 

forma de proprietate a unității în care-și desfășoară activitatea, invitația de completare fiind 

transmisă:  

a) către 45.000 de lucrători din sectorul sanitar din toate regiunile țării, țintiți prin 

intermediul adreselor de e-mail (din baza de date a CCDSS). Această variantă de diseminare a 

chestionarelor apelează la persoane despre care știm cu certitudine că au calitatea de angajați 

ai sectorului sanitar. Aceste persoane au primit chestionarul pe e-mai împreună cu un cod unic 

de completare, având posibilitatea de a completa un singur chestionar.  

b) Către toți salariații din Sănătate care utilizează rețeaua de socializare Facebook, prin 

aplicațiile specifice dezvoltate în cadrul acesteia. Au completat chestionarele pe această cale 

1404 persoane care s-au declarat salariați din sănătate. 

Precizăm că prima variantă (a) de distribuire este cea standard, ea oferind marea 

majoritatea a răspunsurilor. Varianta b) are predominant rolul de control, permițând totodată 

completarea limitelor variantei a). 

Au răspuns la invitația de a completa chestionarul 3690 de salariați, 1404 dintre ei 

furnizând răspunsuri complete. Chestionarele cu răspunsuri incomplete au fost eliminate din 

prelucrarea finală, fiind reținute în studiul final un număr de 1404 chestionare. 

Pentru verificarea variabilității răspunsurilor am efectuat următoarele analize 

comparative: 

- Distribuția răspunsurilor la primele 20 de întrebări în baza de date cu chestionarele 

completate integral cu baza de date ce conține toate răspunsurile. Diferențele sunt 

sub 3%. 

- Distribuția răspunsurilor la chestionarele pentru care invitația de participare a fost 

transmisă via e-mail vs. chestionarele completate în urma invitației transmise pe FB. 

Diferențele sunt sub 3%.  
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Selecția respondenților a fost: 

- Una aleatorie, în funcție de dorința salariaților de a răspunde invitației de participare 

la cercetare. În trimiterea invitațiilor de participare nu am utilizat straturile specifice 

(în special profesionale) din baza de date (distribuția pe gen, categorie profesională, 

tipuri de unități etc.).  

- Auto-selecție în funcție de apartenența la categoriile profesionale implicate/ce pot fi 

în activități directe cu pacienți suspectați a fi infectați sau infectați cu COVID 19. 

 

 

Repartiția subiecților pe județe: 

Județul Număr 

resp. 

Procentaj 

Alba (1) 19 1,4 

Arad (2) 17 1,2 

Argeș (3) 15 1,1 

Bacău (4) 29 2,1 

Bihor (5) 28 2,0 

Bistrița-Năsăud (6) 11 ,8 

Botoșani (7) 30 2,1 

Brașov (8) 47 3,3 

Brăila (9) 4 ,3 

București (10) 17 1,2 

Buzău (11) 16 1,1 

Caraș-Severin (12) 9 ,6 

Călărași (13) 99 7,1 

Cluj (14) 78 5,6 

Constanța (15) 13 ,9 

Covasna (16) 7 ,5 

Dâmbovița (17) 27 1,9 

Dolj (18) 4 ,3 

Galați (19) 54 3,8 

Giurgiu (20) 17 1,2 

Gorj (21) 6 ,4 

Județul Număr 

resp. 

Procentaj 

Harghita (22) 5 ,4 

Hunedoara (23) 20 1,4 

Ialomița (24) 17 1,2 

Iași (25) 131 9,3 

Ilfov (26) 336 23,9 

Medici Medici 

rezidenti

Personal 

Auxiliar

Muncitori 

deservire

Personal 

sanitar 

mediu

TESA Alt 

personal 

superior

TOTAL

Număr 20258 17104 42587 12381 79537 9990 4254 186110

Procente 10,9 9,2 22,9 6,7 42,7 5,4 2,3 100

Distribuția angajaților din unitățile sanitare publice pe 

categorii de personal
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Maramureș (27) 9 ,6 

Mehedinți (28) 21 1,5 

Mureș (29) 7 ,5 

Neamț (30) 55 3,9 

Olt (31) 19 1,4 

Prahova (32) 8 ,6 

Satu Mare (33) 31 2,2 

Sălaj (34) 8 ,6 

Sibiu (35) 8 ,6 

Suceava (36) 31 2,2 

Teleorman (37) 13 ,9 

Timiș (38) 5 ,4 

Tulcea (39) 77 5,5 

Vaslui (40) 15 1,1 

Vâlcea (41) 26 1,9 

Vrancea (42) 14 1,0 

 

 

Distribuția respondenților pe categorii profesionale 

Categoria profesională Număr Procentaj din total 

medic  546 38,9% 

asistent/ă medical/ă sau moașă  652 46,4% 

personal TESA  4763 4,5% 

personal auxiliar sanitar  68 4,8% 

alt personal medical  47 3,3% 

muncitor  28 2% 

 

Distribuția respondenților pe categorii profesionale evidențiază o supra-reprezentare a 

categoriei profesionale medici (determinată de disponibilitatea mai mare a acestei categorii 

profesionale de a răspunde la astfel de solicitări online) și o sub-reprezentare a categoriilor 

infirmiere, îngrijitoare și muncitori (pentru aceste categorii considerăm că evaluarea nu este 

suficient de relevantă). Din aceste motive cercetarea este reprezentativă doar pentru medici și 

pentru asistentele medicale, pentru restul categoriilor profesionale ea având doar rol 

informativ.  

Analiza datelor obţinute prin intermediul aplicării chestionarelor a fost realizată prin 

intermediul programului IBM SPSS versiunea 20, fiind realizate atât grafice pentru fiecare 

întrebare, cât și corelații semnificative între itemii chestionarului. 

Limite și condiții de reprezentativitate a eșantionului 

Cercetarea are la bază un chestionar distribuit și completat online, procedura care 

asigură garanția corelației respondenți-angajați din sectorul de sănătate fiind trimiterea 
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invitațiilor de completare prin e-mail la salariații din sănătate pe care-i avem în baza noastră de 

date. Pentru verificare, actualizarea continuă a bazei de date și sporul de diversitate în privința 

categoriilor profesionale din care fac parte respondenții (a se vedea precizările de mai jos), 

metoda a fost este dublată de aplicarea chestionarelor via FB, cu rol de martor în distribuția 

răspunsurilor. 

Din punctul de vedere al reprezentativității ambele canale de comunicare prezintă o 

limită specifică: variabilitatea utilizării acestor mijloace de comunicare în funcție de câteva 

criterii, cel mai important fiind repartiția pe categorii profesionale.1 Din această perspectivă, 

atât baza de date pe care o utilizăm pentru aplicarea chestionarelor prin invitațiile transmise via 

e-mail cât și cele completate prin invitația distribuită pe FB înregistrează o subreprezentare a 

altor categorii profesionale decât medicii și asistentele medicale. Cu alte cuvinte, cercetarea 

este reprezentativă doar pentru categoriile profesionale medici și asistente medicale, pentru 

restul categoriilor distribuția răspunsurilor având doar caracter informativ.  

 

Distribuția răspunsurilor 

 

 

 
1 Cercetările desfășurate în ultimii ani au indicat o modificare lentă a acestei situații, caracterizată prin creșterea 
numărului de răspunsuri (și a persoanelor din baza noastră de date) oferite de alte categorii de personal decât 
medicii și asistentele medicale.  
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Lipsa echipamentelor de protecție pe categorii de personal 
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Răspunsurile la întrebările deschise 
 

Ce materiale de protecție ați achiziționat? 

Datorită numărului impresionant de răspunsuri primite, vă rugăm să consultați Anexa 1 pentru 

integralitatea răspunsurilor la această întrebare. 

 

Ce alte măsuri considerați că ar mai fi necesare în unitatea dvs. pentru a beneficia de protecția 

necesară?  

Datorită numărului impresionant de răspunsuri primite, vă rugăm să consultați Anexa 2 pentru 

integralitatea răspunsurilor la această întrebare. 

Cum ați dori să ne implicăm în sprijinirea dvs.? 

Datorită numărului impresionant de răspunsuri primite, vă rugăm să consultați Anexa 3 pentru 

integralitatea răspunsurilor la această întrebare. 

 

Date factuale: 
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Concluzii 
 

78% dintre respondenți declară că unitatea în care-și desfășoară activitatea nu are 

suficiente echipamente individuale de protecție (70,91% pentru întrebarea care a vizat 

personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar); doar 7,25% au indicat faptul că unitatea are 

aceste echipamente. 

Echipamentul de protecție 

Procentul salariaților 
care afirmă că l-au 

primit 

Mănuși de unică utilizare 70,92% 

Mască chirurgicală  69,36% 

Halat impermeabil de unică folosință 19,08% 

Niciunul  15,82% 

Mănuși menajere  11,63% 

Ochelari de protecție 10,00% 

Mască N95 sau FFP2 standard, sau echivalent 8,23% 

Halat de unică folosință cu mânecă lungă + șort impermeabil de unică 
folosință 7,73% 

Ghete /papuci de spital închiși în față 7,02% 

Mască FFP3 4,33% 

Ecran de protecție facială 4,26% 

 

63% dintre respondenți au indicat faptul că nu le-a fost efectuat instructajul de protecție 

a muncii aferent îngrijirii medicale a pacienților infectați de Coronavirus; 55,68% au indicat 

același lucru pentru pacienții suspectați a fi infectați cu COVID 19. 

65% dintre respondenți au indicat faptul că nu le-a fost  

efectuată instruirea privind utilizarea, punerea, decolarea și eliminarea echipamentelor de 

protecție personală (PPE). 

51,58% dintre salariați au indicat faptul că nu le-au fost furnizate protocoalele pentru 

evaluarea, triajul și tratarea pacienților cu COVID 19. Nu putem indica scenariul de intervenție 

din care fac parte acești salariați. 

42,6% dintre respondenți afirmă că au fost nevoiți să cumpere materiale de protecție. 

Doar 44,59% dintre respondenți au indicat faptul că unitatea are un sistem de 

monitorizare a infecțiilor nosocomiale pentru personal. 

Doar 26,9% dintre respondenți au indicat că unitatea a inițiat procedurile de consultare 

a salariaților/reprezentanților salariaților privind pregătirea pentru lupta cu COVID 19. 

Numai 20,5% au indicat faptul că Comitetul de Sănătatea și Securitate în Muncă a 

pregătit un plan/măsuri de protecție a sănătății și securității în muncă aferente luptei cu COVID 

19. 
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Doar 27,52% dintre respondenți au indicat faptul că Compartimentul de prevenire și 

control al infecțiilor nosocomiale din unitate a implementat o strategie de acțiune specifică 

COVID 19. 

68,5% dintre respondenți afirmă că sunt nevoiți să-și spele ținutele de lucru acasă. 

38% dintre respondenți  afirmă că unitatea este pregătită să li se monteze o mască de 

protecție, odată cu venirea în unitatea sanitară, pacienților suspecți a fi infectați cu COVID19. 

Doar 13,3% dintre salariați consideră că nivelul actual al personalului medical din unitate 

este adecvat volumul de pacienți ce ar putea fi internați. 

Numai 42% dintre respondenți au fost informați care sunt regulile de utilizare rațională a 

echipamentului individual/personal de protecție (PPE) în contextul COVID 19. 

Doar 50% dintre respondenți au indicat faptul că au fost informați care sunt principalele 

măsuri de protecție recomandate de INSP. 

Personalul din unitățile în care sunt tratați pacienții cu COVID 19 

6,76% dintre respondenți au indicat faptul că în unitatea lor sunt internați pacienți 

COVID 19.  

32% dintre respondenții au indicat că unitatea sanitară a anunțat toți angajații în 

momentul depistării unui pacient infectat cu COV19 în unitate. 
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Distribuția respondenților pe unități sanitare/județe 

Unități Alba 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA VALCEA - Râmnicu 

Vâlcea(VL) 
1 ,1 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE C. 

ANASTASATU - MIHAESTI - 
Mihăeşti(VL) 

1 ,1 

Altă unitate 17 1,2 

Total 19 1,4 

Unități Arad 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN 
DE URGENTA ARAD - 

Arad(AR) 
12 ,9 

SPITALUL ORASENESC INEU - 
Ineu(AR) 

1 ,1 

SPITALUL ORASENESC SEBIS 
- Sebiş(AR) 

1 ,1 

Altă unitate 3 ,2 

Total 17 1,2 

Unități Argeș 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN ARGES 
(PITESTI) - Piteşti(AG) 

6 ,4 

SPITALUL MUNICIPAL 
CAMPULUNG - 

Câmpulung(AG) 
2 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL C. DE 
ARGES - Curtea de Argeş(AG) 

2 ,1 

SPITALUL SF SPIRIDON 
MIOVENI - Mioveni(AG) 

1 ,1 

SPITALUL DE PEDIATRIE 
PITESTI - Piteşti(AG) 

1 ,1 
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SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. 
ANDREI VALEA IASULUI - 

Valea Iaşului(AG) 

1 ,1 

Unități Bacău 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA BACAU - 

BACăU(BC) 
19 1,4 

SPITALUL MUNICIPAL SF. 
IERARH DOCTOR LUCA 
ONESTI - ONEşTI(BC) 

3 ,2 

SPITALUL ORASENESC IOAN 
LASCAR COMANESTI - 

COMăNEşTI(BC) 
2 ,1 

Altă unitate 5 ,4 

Total 29 2,1 

Unități Bihor 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN 
DE URGENTA ORADEA - 

ORADEA(BH) 
12 ,9 

SPITALUL MUN.DR. POP 
MIRCEA - MARGHITA(BH) 

1 ,1 

SPITALUL ORASENESC ALESD 
- ALEşD(BH) 

2 ,1 

SP. DE PSIHIATRIE NUCET - 
NUCET(BH) 

1 ,1 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 
DR GAVRIL CURTEANU 
ORADEA - ORADEA(BH) 

5 ,4 

SPITALUL GENERAL CF 
ORADEA - ORADEA(BH) 

1 ,1 

SP. CLINIC DE RECUPERARE 
MEDICALA BAILE FELIX - 

BăILE FELIX(BH) 
1 ,1 

Altă unitate 5 ,4 

Total 28 2,0 

Unități Bistrița Năsăud 
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  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITAL JUDETEAN - 
BISTRIȚA(BN) 

10 ,7 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ BISTRIȚA NĂSĂUD 

1 ,1 

Total 11 ,8 

Unități Botoșani 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDEŢEAN 
MAVROMATI - 
BOTOȘANI(BT) 

24 1,7 

SPITALUL MUNICIPAL 
DOROHOI - DOROHOI(BT) 

2 ,1 

SANATORIUL DE 
NEUROPSIHIATRIE PODRIGA 

CONSILIUL JUDETEAN 
BOTOSANI 

1 ,1 

Altă unitate 3 ,2 

Total 30 2,1 

Unități Brașov 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA BRASOV - 

BRAşOV(BV) 
16 1,1 

SPITALUL CLINIC DE 
URGENTA PENTRU COPII 
BRASOV - BRAşOV(BV) 

2 ,1 

SPITALUL DE OBSTETRICA-
GINECOLOGIE DR.ION 

SBARCEA BRASOV - 
BRAşOV(BV) 

1 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL DR- 
AUREL TULBURE FAGARAS - 

FAGARAş(BV) 
2 ,1 

SPITALUL CLINIC DE BOLI 
INFECTIOASE BRASOV - 

BRAşOV(BV) 
2 ,1 
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SPITAL CLINIC DE PSIHIATRIE 
SI NEUROLOGIE BRASOV - 

BRAşOV(BV) 
4 ,3 

SPITAL CLINIC DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 
BRASOV - BRAşOV(BV) 

1 ,1 

SPITALUL GENERAL CF 
BRASOV - BRAşOV(BV) 

1 ,1 

SANATORIUL DE NEVROZE 
PREDEAL 

1 ,1 

Altă unitate 17 1,2 

Total 47 3,3 

Unități Brăila 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA BRAILA - 

BRĂILA(BR) 
3 ,2 

Altă unitate 1 ,1 

Total 4 ,3 

Unități Buzău 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN BUZAU 
- BUZĂU(BZ) 

9 ,6 

SPITALUL MUNICIPAL 
RAMNICU SARAT - 

RÂMNICU SĂRAT(BZ) 
1 ,1 

SPITALUL ORASENESC 
NEHOIU - NEHOIU(BZ) 

1 ,1 

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI 
PENTRU MASURI DE 

SIGURANTA SAPOCA - 
SĂPOCA(BZ) 

4 ,3 

Altă unitate 2 ,1 

Total 17 1,2 

Unități Caraș- Severin 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN RESITA 
- REȘIȚA(CS) 

10 ,7 

SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENȚĂ CARANSEBEȘ 

2 ,1 

Altă unitate 4 ,3 
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Total 16 1,1 

Unități Călărași 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA DR. POMPEI 
SAMARIAN CALARASI - 

CĂLĂRAȘI(CL) 

5 ,4 

SPITALUL ORASENESC 
LEHLIU-GARA - LEHLIU-

GARĂ(CL) 
1 ,1 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

CALARASI - CĂLĂRAȘI(CL) 
1 ,1 

Altă unitate 2 ,1 

Total 9 ,6 

Unități Cluj 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON 
DANIELLO CLUJ-NAPOCA - 

CLUJ-NAPOCA(CJ) 

2 ,1 

SPITALUL CLINIC DE BOLI 
INFECTIOASE CLUJ - CLUJ-

NAPOCA(CJ) 
8 ,6 

SPITALUL CLINIC DE 
RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

- CLUJ-NAPOCA(CJ) 
3 ,2 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 
CLUJ-NAPOCA - CLUJ-

NAPOCA(CJ) 
8 ,6 

SPITALUL MUNICIPAL DEJ - 
DEJ(CJ) 

4 ,3 

SPITALUL MUNICIPAL 
TURDA - TURDA(CJ) 

2 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL 
DR.CORNEL IGNA CAMPIA 

TURZII - CÂMPIA TURZII(CJ) 
1 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL 
GHERLA - GHERLA(CJ) 

1 ,1 
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SPITALUL ORASENESC 
HUEDIN - HUEDIN(CJ) 

2 ,1 

SPITALUL UNIVERSITAR CF 
CLUJ - CLUJ-NAPOCA(CJ) 

1 ,1 

INSTITUTUL INIMII DE 
URGENTA PENTRU BOLI 
CARDIOVASCULARE N. 

STANCIOIU 

2 ,1 

INSTITUTUL ONCOLOGIC I 
CHIRICUTA CLUJ-NAPOCA - 

CLUJ-NAPOCA(CJ) 
7 ,5 

INSTITUTUL DE UROLOGIE SI 
TRANSPLANT RENAL CLUJ-

NAPOCA - CLUJ-NAPOCA(CJ) 
1 ,1 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN 
DE URGENTA CLUJ-NAPOCA 

- CLUJ-NAPOCA(CJ) 
28 2,0 

INST.REG.DE GASTRO.-
HEPATO. PROF. DR. 

O.FODOR - CLUJ-
NAPOCA(CJ) 

5 ,4 

Altă unitate 24 1,7 

Total 99 7,1 

Unități Constanța 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN 
DE URGENTA SF. APOSTOL 

ANDREI CONSTANTA - 
CONSTANȚA(CT) 

47 3,3 

SPITALUL CLINIC DE BOLI 
INFECTIOASE CONSTANTA - 

CONSTANȚA(CT) 
5 ,4 

SPITALUL MUNICIPAL 
MANGALIA - MANGALIA(CT) 

2 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL 
MEDGIDIA - MEDGIDIA(CT) 

2 ,1 
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SPITALUL ORASENESC 
CERNAVODA - 

CERNAVODĂ(CT) 
1 ,1 

SPITALUL CLINIC CF 
CONSTANTA - 

CONSTANȚA(CT) 
2 ,1 

SANATORIUL BALNEAR SI DE 
RECUPERARE MANGALIA - 

MANGALIA(CT) 
2 ,1 

SPITALUL CLINIC DE 
RECUPERARE MEDICINA-
FIZICA SI BALNEOLOGIE 
EFORIE NORD - EFORIE 

NORD(CT) 

1 ,1 

SANATORIUL BALNEAR SI DE 
RECUPERARE TECHIRGHIOL - 

TECHIRGHIOL(CT) 
1 ,1 

Altă unitate 15 1,1 

Total 78 5,6 

Missing System 1326 94,4 

Total 1404 100,0 

        

Unități Covasna 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN SF. 
GHEORGHE - SFÂNTU 

GHEORGHE(CV) 
8 ,6 

SPITALUL MUNICIPAL TG. 
SECUIESC - TÂRGU 

SECUIESC(CV) 
2 ,1 

SPITALUL DE CARDIOLOGIE 
COVASNA - COVASNA(CV) 

2 ,1 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ 
COMUNITARĂ SF. 

GHEORGHE 
1 ,1 

Total 13 ,9 

Unități Dâmbovița 

  Nr.respondenți Procent 
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Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA TARGOVISTE - 

TâRGOVIȘTE(DB) 
1 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL 
MORENI - MORENI(DB) 

4 ,3 

Altă unitate 2 ,1 

Total 7 ,5 

Unități Dolj 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 
FILANTROPIA CRAIOVA - 

CRAIOVA(DJ) 
4 ,3 

SPITALUL CLINIC DE 
NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 

- CRAIOVA(DJ) 
1 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL PROF. 
DR. IRINEL POPESCU 

BAILESTI - BĂILEȘTI(DJ) 
1 ,1 

SPITALUL JUDETEAN CLINIC 
DE URGENTA CRAIOVA - 

CRAIOVA(DJ) 
16 1,1 

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
POIANA MARE - POIANA 

MARE(DJ) 
1 ,1 

Altă unitate 4 ,3 

Total 27 1,9 

Unități Galați 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA SF. APOSTOL 

ANDREI GALATI - GALAȚI(GL) 
34 2,4 

SPITALUL PENTRU COPII SF. 
IOAN GALATI - GALAȚI(GL) 

2 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL 
ANTON CINCU TECUCI - 

TECUCI(GL) 
4 ,3 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE - 

GALAȚI(GL) 
2 ,1 



31 
 

SPITALUL DE OBSTETRICA-
GINECOLOGIE BUNA 

VESTIRE GALATI - 
GALAȚI(GL) 

1 ,1 

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
ELISABETA DOAMNA - 

GALAȚI(GL) 
1 ,1 

SPITALUL CFR GALATI - 
GALAȚI(GL) 

2 ,1 

Altă unitate 8 ,6 

Total 54 3,8 

Unități Giurgiu 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA GIURGIU - 

GIURGIU(GR) 
14 1,0 

SPITALUL ORASENESC 
BOLINTIN VALE - BOLINTIN-

VALE(GR) 
1 ,1 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 
IZVORU - VÂNĂTORII 

MICI(GR) 

1 ,1 

Altă unitate 1 ,1 

Total 17 1,2 

Unități Gorj 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA TG-JIU - TÂRGU 

JIU(GJ) 
3 ,2 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

T.VLADIMIRESCU RUNCU - 
RUNCU(GJ) 

2 ,1 

Altă unitate 1 ,1 

Total 6 ,4 

Unități Harghita 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 
SPITALUL MUNICIPAL 
ODORHEIU SECUIESC - 

ODORHEIU SECUIESC(HR) 
2 ,1 
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Altă unitate 3 ,2 

Total 5 ,4 

Unități Hunedoara 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA DEVA - DEVA(HD) 

3 ,2 

SPITALUL DE URGENTA 
PETROSANI - 

PETROȘANI(HD) 
3 ,2 

SPITALUL MUNICIPAL DR. 
ALEXANDRU SIMIONESCU 

HUNEDOARA - 
HUNEDOARA(HD) 

1 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL BRAD 
- BRAD(HD) 

2 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL 
VULCAN - VULCAN(HD) 

3 ,2 

SPITALUL ORASENESC 
HATEG - HAȚEG(HD) 

1 ,1 

SANATORIUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 
GEOAGIU CONSILIUL 

JUDETEAN HUNEDOARA 

2 ,1 

SANATORIUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD 

- BRAD(HD) 
1 ,1 

SPITALUL GENERAL CF 
SIMERIA - SIMERIA(HD) 

1 ,1 

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
ZAM - ZAM(HD) 

1 ,1 

Altă unitate 2 ,1 

Total 20 1,4 

Unități Ialomița 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA SLOBOZIA - 

SLOBOZIA(IL) 
14 1,0 

Altă unitate 3 ,2 

Total 17 1,2 

Unități Iași 
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  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SP. CL. URGENTA PROF. DR. 
N. OBLU IASI - IAȘI(IS) 

1 ,1 

SPITALUL CLINIC DE 
URGENTA PENTRU COPII 
SF.MARIA IASI - IAşI(IS) 

18 1,3 

SPITALUL DE OBSTETRICA-
GINECOLOGIE CUZA-VODA 

IASI - IAşI(IS) 
6 ,4 

SPITALUL CLINIC DE BOLI 
INFECTIOASE SF. 

PARASCHEVA IASI - IAşI(IS) 
4 ,3 

SPITALUL CLINIC 
OBSTETRICA-GINECOLOGIE 

ELENA DOAMNA IASI - 
IAȘI(IS) 

1 ,1 

SPITALUL CLINIC DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI - 

IAȘI(IS) 
10 ,7 

SPITALUL CLINIC 
DR.C.I.PARHON IASI - 

IAȘI(IS) 
6 ,4 

SPITALUL CLINIC DE 
RECUPERARE IASI - IAȘI(IS) 

9 ,6 

SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA PASCANI - 

PAȘCANI(IS) 
1 ,1 

SPITALUL ORASENESC 
HARLAU - HÂRLĂU(IS) 

1 ,1 

SPITALUL CLINIC CF IASI - 
IAȘI(IS) 

3 ,2 

INSTITUTUL REGIONAL DE 
ONCOLOGIE IASI - IAȘI(IS) 

3 ,2 

INSTITUTUL DE BOLI 
CARDIOVASCULARE 

PROF.DR. G.I.M. 
GEORGESCU IASI - IAȘI(IS) 

5 ,4 
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SPITALUL CLINIC JUDETEAN 
DE URGENTA SF. SPIRIDON 

IASI - IAȘI(IS) 
32 2,3 

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE 
SOCOLA IASI - IAȘI(IS) 

10 ,7 

Altă unitate 21 1,5 

Total 131 9,3 

Unități Ilfov 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

MINISTERUL JUSTITIEI - 
ADMINISTRATIA 

NATIONALA A 
PENITENCIARELOR 

PENITENCIAR SPITAL JILAVA 

1 ,1 

Altă unitate 8 ,6 

Total 9 ,6 

Unități Maramureș 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA DR CONSTANTIN 

OPRIS BAIA MARE - BAIA 
MARE(MM) 

7 ,5 

SPITALUL MUNICIPAL 
SIGHETU MARMATIEI - 

SIGHETU MARMAţIEI(MM) 
1 ,1 

SPITALUL ORASENESC VISEU 
DE SUS - VIşEU DE SUS(MM) 

2 ,1 

SPITALUL ORASENESC 
TARGU LAPUS - TâRGU 

LăPUş(MM) 
1 ,1 

SPITALUL DE BOLI 
INFECTIOSE SI PSIHIATRIE 

BAIA.MARE - BAIA 
MARE(MM) 

1 ,1 

SPITALUL DE RECUPERARE 
BORSA - BORşA(MM) 

1 ,1 

Altă unitate 8 ,6 

Total 21 1,5 
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Unități Mehedinți 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA DROBETA TURNU 
SEVERIN - DROBETA-TURNU 

SEVERIN(MH) 

5 ,4 

SPITALUL ORASENESC BAIA 
DE ARAMA - BAIA DE 

ARAMă(MH) 
1 ,1 

Altă unitate 1 ,1 

Total 7 ,5 

Unități Mureș 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN 
MURES - TâRGU MUREş(MS) 

19 1,4 

SPITALUL MUNICIPAL 
DR.GHEORGHE MARINESCU 

TARNAVENI - 
TâRNăVENI(MS) 

1 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL 
DR.EUGEN NICOARA REGHIN 

- REGHIN(MS) 
1 ,1 

SPITALUL ORASENESC 
DR.VALER RUSSULUDUS - 

LUDUş(MS) 
1 ,1 

SPITALUL SOVATA - NIRAJ 
CONSILIUL LOCAL SOVATA 

MUREș 
1 ,1 

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ 

- TâRGU MUREş(MS) 
20 1,4 

INSTITUTUL DE URGENTA 
PENTRU BOLI 

CARDIOVASCULARE SI 
TRANSPLANT TG.MURES - 

TâRGU MUREş(MS) 

3 ,2 

Altă unitate 9 ,6 

Total 55 3,9 

Unități Neamț 
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  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA PIATRA NEAMT - 

PIATRA NEAMţ(NT) 
8 ,6 

SPITALUL MUNICIPAL 
ROMAN - ROMAN(NT) 

3 ,2 

SPITALUL DE PSIHIATRIE SF. 
NICOLAE ROMAN - 

ROMAN(NT) 
1 ,1 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

BISERICANI - ALEXANDRU 
CEL BUN(NT) 

1 ,1 

SPITALUL ORASANESC SF. 
IERARH NICOLAE BICAZ - 

BICAZ(NT) 
2 ,1 

Altă unitate 4 ,3 

Total 19 1,4 

Unități Olt 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN 
SLATINA - SLATINA(OT) 

5 ,4 

SPITALUL MUNICIPAL 
CARACAL - CARACAL(OT) 

1 ,1 

SPITALUL ORASENESC BALS - 
BALş(OT) 

1 ,1 

Altă unitate 1 ,1 

Total 8 ,6 

Unități Prahova 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA PLOIESTI - 

PLOIEşTI(PH) 
13 ,9 

SPITALUL MUNICIPAL 
PLOIESTI - PLOIEşTI(PH) 

2 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL 
CAMPINA - CâMPINA(PH) 

2 ,1 

SPITALUL ORASENESC 
SFANTA FILOFTEIA MIZIL - 

MIZIL(PH) 
1 ,1 
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SPITALUL DE PEDIATRIE 
PLOIESTI - PLOIEşTI(PH) 

5 ,4 

SPITALUL DE OBSTETRICA 
GINECOLOGIE PLOIESTI - 

PLOIEşTI(PH) 
2 ,1 

SPITALUL ORASENESC 
URLATI - URLAţI(PH) 

1 ,1 

Altă unitate 5 ,4 

Total 31 2,2 

Unități Satu Mare 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN SATU 
MARE - SATU MARE(SM) 

5 ,4 

SPITALUL MUNICIPAL CAREI 
- CAREI(SM) 

1 ,1 

SPITALUL ORASENESC 
NEGRESTI OAS - NEGREşTI-

OAş(SM) 
1 ,1 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU 

MARE - SATU MARE(SM) 
1 ,1 

Total 8 ,6 

Uniități Sălaj 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITAL JUD DE URGENTA 
ZALAU - ZALăU(SJ) 

6 ,4 

SPITALUL ORASENESC 
PROF.DR.IOAN PUSCAS 

SIMLEU SILVANIEI - ŞIMLEU 
SILVANIEI(SJ) 

1 ,1 

SPITALUL DE BOLI CRONICE 
CRASNA - CRASNA(SJ) 

1 ,1 

Total 8 ,6 

Unități Sibiu 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN 

DE URGENTA SIBIU - 
SIBIU(SB) 

9 ,6 
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SPITALUL CLINIC DE 
PEDIATRIE SIBIU - SIBIU(SB) 

6 ,4 

SPITALUL MUNICIPAL 
MEDIAS - MEDIAş(SB) 

4 ,3 

SPITALUL DE PSIHIATRIE DR. 
GH. PREDA SIBIU - SIBIU(SB) 

3 ,2 

Altă unitate 9 ,6 

Total 31 2,2 

Unități Suceava 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA SF.IOAN CEL NOU 

SUCEAVA - SUCEAVA(SV) 
8 ,6 

SPITALUL MUNICIPAL 
CAMPULUNG 

MOLDOVENESC - 
CâMPULUNG 

MOLDOVENESC(SV) 

1 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL 
RADAUTI - RăDăUţI(SV) 

2 ,1 

SP. PSIHIATRIE CRONICI 
SIRET - SIRET(SV) 

1 ,1 

Altă unitate 1 ,1 

Total 13 ,9 

Unități Teleorman 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN 
ALEXANDRIA - 

ALEXANDRIA(TR) 
1 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL 
CARITAS ROSIORI DE VEDE - 

ROşIORI DE VEDE(TR) 
1 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL 
TURNU MAGURELE - TURNU 

MăGURELE(TR) 
1 ,1 

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
POROSCHIA - 

POROSCHIA(TR) 
1 ,1 

Altă unitate 1 ,1 

Total 5 ,4 
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Unități Timiș 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITAL CLINIC DE URGENTA 
PENTRU COPII LOUIS 

TURCANU - TIMIşOARA(TM) 
4 ,3 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 
DE URGENTA TIMISOARA - 

TIMIşOARA(TM) 
19 1,4 

SPITALUL MUNICIPAL DR. 
TEODOR ANDREI LUGOJ - 

LUGOJ(TM) 
1 ,1 

SPITALUL ORASENESC 
SANNICOLAU MARE 
AMBULATORIUL DE 

SPECIALITATE - SâNNICOLAU 
MARE(TM) 

2 ,1 

SPITALUL CLINIC CF 
TIMISOARA - 

TIMIşOARA(TM) 
1 ,1 

INSTITUTUL DE BOLI 
CARDIOVASCULARE 

TIMISOARA - 
TIMIşOARA(TM) 

7 ,5 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN 
DE URGENTA PIUS BRîNZEU 

TIMISOARA - 
TIMIşOARA(TM) 

25 1,8 

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
GATAIA - GăTAIA(TM) 

1 ,1 

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI 
PENTRU MASURI DE 
SIGURANTA JEBEL - 

JEBEL(TM) 

1 ,1 

Altă unitate 16 1,1 

Total 77 5,5 

Unități Tulcea 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA TULCEA - 

TULCEA(TL) 
13 ,9 

Altă unitate 2 ,1 
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Total 15 1,1 

Unități Vaslui 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITAL JUDETEAN DE 
URGENTA VASLUI - 

VASLUI(VS) 
12 ,9 

SPITALUL MUNICIPAL 
DIMITRIE CASTROIAN HUSI - 

HUşI(VS) 
1 ,1 

SPITALUL MUNICIPAL DE 
ADULTI BARLAD - 

BâRLAD(VS) 
9 ,6 

Altă unitate 4 ,3 

Total 26 1,9 

Unități Vâlcea 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA VALCEA - 

RâMNICU VâLCEA(VL) 
8 ,6 

SPITALUL MUNICIPAL 
COSTACHE NICOLESCU 

DRAGASANI - 
DRăGăşANI(VL) 

1 ,1 

SPITALUL ORASENESC 
HOREZU - HOREZU(VL) 

4 ,3 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE C. 

ANASTASATU - MIHAESTI - 
MIHăEşTI(VL) 

1 ,1 

Total 14 1,0 

Unități Vrancea 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA SF PANTELIMON 

FOCSANI - FOCşANI(VN) 
3 ,2 

Altă unitate 2 ,1 

Total 5 ,4 

Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti 

  Nr.respondenți Procent 



41 
 

Valid 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN 
DE URGENTA ILFOV - 

BUCUREşTI(B) 
5 ,4 

SPITALUL CLINIC COLENTINA 
- BUCUREşTI(B) 

7 ,5 

SPITALUL CLINIC NICOLAE 
MALAXA BUCURESTI - 

BUCUREşTI(B) 
3 ,2 

SPITALUL CL COPII DR V 
GOMOIU - BUCUREşTI(B) 

4 ,3 

SPITALUL CLINIC DR I 
CANTACUZINO - 

BUCUREşTI(B) 
3 ,2 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. 
STEFAN - BUCUREşTI(B) 

1 ,1 

INSTITUTUL DE BOLI 
INFECTIOASE DR. MATEI 

BALS - BUCUREşTI(B) 
4 ,3 

INSTITUTUL ONCOLOGIC 
PROF DR AL TRESTIOREANU 

- BUCUREşTI(B) 
2 ,1 

INSTITUTUL DE URGENTA 
PENTRU BOLI 

CARDIOVASCULARE PROF 
DR CC ILIESCU - 
BUCUREşTI(B) 

6 ,4 

INSTITUTUL NATIONAL 
PENTRU SANATATEA MAMEI 

SI COPILULUI 
ALLESANDRESCU RUSESCU - 

BUCUREşTI(B) 

3 ,2 

INSTITUTUL NATIONAL DE 
DIABET NUTRITIE SI BOLI 

METABOLICE PROF 
DR.N.PAULESCU - 

BUCUREşTI(B) 

1 ,1 

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 
- BUCUREşTI(B) 

18 1,3 
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SPITALUL CLINIC DE 
URGENTA SF. PANTELIMON - 

BUCUREşTI(B) 
9 ,6 

Altă unitate 15 1,1 

Total 81 5,8 

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL CLINIC SF. MARIA 
BUCURESTI - BUCUREşTI(B) 

4 ,3 

SPITALUL UNIVERSITAR DE 
URGENTA ELIAS - 

BUCUREşTI(B) 
10 ,7 

INSTITUTUL NATIONAL DE 
ENDOCRINOLOGIE CI 

PARHON - BUCUREşTI(B) 
1 ,1 

INSTITUTUL NATIONAL DE 
GERONTOLOGIE SI 

GERIATRIE ANA ASLAN - 
BUCUREşTI(B) 

1 ,1 

SPITALUL CLINIC DE 
URGENTA PT COPII GRIGORE 

ALEXANDRESCU - 
BUCUREşTI(B) 

10 ,7 

SPITALUL CLINIC DE 
URGENTE OFTALMOLOGICE - 

BUCUREşTI(B) 
5 ,4 

SPITALUL CLINIC 
FILANTROPIA - 
BUCUREşTI(B) 

2 ,1 

SPITALUL CLINIC DE 
NEFROLOGIE DR CAROL 
DAVILA - BUCUREşTI(B) 

2 ,1 

SPITALUL CLINIC CF NR 2 - 
BUCUREşTI(B) 

3 ,2 

Altă unitate 42 3,0 

Total 80 5,7 

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 

  Nr.respondenți Procent 
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Valid 

SPITALUL DE PSIHIATRIE DR. 
CONSTANTIN GORGOS - 

BUCUREşTI(B) 
2 ,1 

SPITALUL CLINIC COLTEA - 
BUCUREşTI(B) 

7 ,5 

SPITALUL CLINIC DE BOLI 
INFECTIOASE SI TROPICALE 

DR VICTOR BABES - 
BUCUREşTI(B)A 

4 ,3 

INSTITUTUL NATIONAL DE 
RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI 
BALNEOCLIMATOLOGIE - 

BUCUREşTI(B) 

1 ,1 

Altă unitate 14 1,0 

Total 28 2,0 

Missing System 1376 98,0 

Total 1404 100,0 

        

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL CLINIC DE 
PSIHIATRIE PROF. DR. AL. 
OBREGIA - BUCUREşTI(B) 

12 ,9 

INSTITUTUL NATIONAL DE 
NEUROLOGIE SI BOLI 
NEUROVASCULARE - 

BUCUREşTI(B) 

2 ,1 

SPITALUL CLINIC DE 
URGENTA BAGDASAR 

ARSENI - BUCUREşTI(B) 
7 ,5 

SPITALUL CLINIC DE 
URGENTA PENTRU COPII MS 

CURIE - BUCUREşTI(B) 
10 ,7 

SPITALUL CLINIC DE 
URGENTA SF IOAN - 

BUCUREşTI(B) 
9 ,6 

Altă unitate 13 ,9 

Total 53 3,8 

Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti 

  Nr.respondenți Procent 
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Valid 

SPITALUL CL PROF DR T 
BURGHELE - BUCUREşTI(B) 

5 ,4 

INSTITUTUL DE 
FONOAUDIOLOGIE SI 

CHIRURGIE FUNCTIONALA 
ORL PROF DR D HOCIOTA - 

IFACF - BUCUREşTI(B) 

1 ,1 

INSTITUTUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

MARIUS NASTA - 
BUCUREşTI(B) 

12 ,9 

SPITALUL UNIVERSITAR DE 
URGENTA - BUCUREşTI(B) 

33 2,4 

Altă unitate 14 1,0 

Total 65 4,6 

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti 

  Nr.respondenți Procent 

Valid 

SPITALUL CL OG DR P SARBU 
- BUCUREşTI(B) 

1 ,1 

MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR 

SPITALUL CLINIC NR.1 CAI 
FERATE WITING 

2 ,1 

Altă unitate 26 1,9 

Total 29 2,1 
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Anexa 1: Ce echipamente de protecție ați achiziționat? 

Absolut tot , nu ne ofera nimic spitalul . 
Alcool sanitar,șervețele antibacteriene 
Am fost nevoiti, dar nu se mai gasesc 
antiseptic 
Ar trebui sa cumpar tot ce nu primesc 
As cumpara masri, dar nu mai sunt nici in farmacii 
Biocide. 
Botosi, masti, manusi, ochelari, dezinfectant, halat de unica folosinta, bonete 
Casca cu ecran de polipropilena, masca  FFP3 
Combinezon, masca, cizme 
Costum medical, papuci de spital 
Costum spital papuci 
Costume de spital 
Da măști deoarece nu ne dau suficiente 
 Dezinfectant; 
Halate 
Mănuși 
Măști 
Măști chirurgicale 
Mască ffp2 
Mască ffp3 
Măști nu mai avem in depozit și nici pe piața nu se mai găsesc ... asta este o mare problema! 
Se pune daca nu avem de unde cumpara? Ca la negru sunt mult prea scumpe. 
Șervețele hârtie, săpun, hârtie igienica 
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Anexa 2: Ce alte măsuri considerați că ar mai fi necesare în unitatea dvs. pentru a beneficia 

de protecția necesară? 

Aprovizionare constantă cu materiale de protecție. 
Asigurarea echipamentului de protecție în cantitatea adecvata respectării procedurilor2.Evitarea internării cazurilor care nu sunt urgente sau 
grave, și strict tipice secției, nu doar pt ca nu ia alta secție cazul 
Absolut tot ce se poate spune de protecția noastră analize echipament ! Si.multe altele 
Accesul  personalului în unitatea sanitară pe bază de legitimație , acordarea echipamentelor de protectie de cel mai mare nivel pentru  intreg 
personalul medical și auxiliar. 
Accesul restricționat, doar urgențele. 
Achizitia de masti chirurgicale, manusi, dezinfectanti, sapunuri suficiente 
Achizitia de materiale 
Achizitia echipamentelor de protectie care sunt insuficiente 
Achizitie echipamente/materiale sanitare 
Achizitii de materiale de protecție. Nu avem stoc suficient 
achizitionare echipament de protectie. 
Achizitionarea  de materiale de protectie!!! 
Achizitionarea de echipament adecvat de protectie si instruirea de catre specialisti cu privire la respectarea regulilor de protectie 
Achizitionarea de echipament complet de protectie 
achizitionarea de echipament de protectie 
Achizitionarea de echipament de protectie si distribuirea acestuia catre personal.Instruirea personalului pt folosire echipament protectie specific 
pt ingrijire pacienti infectati Covid19.Mai multa implicare si constientizare din partea compartim epidemio-medicul epidemiolog ne-a 
recomandat sa evitam folosirea mastilor atunci cand facem triajul pacientilor, pentru a nu crea panica. Ne tot repeta ca masca se poarta daca 
esti tu insuti racit.  Vi se pare normal?! 
Achizitionarea de echipament pt protectie corespunzator si suficient .Instruirea corecta si imediata a intregului personal.Verificarea constanta a 
corectitudinii in adoptarea principiilor de preventie/ingrijire. 
achizitionarea de echipamente de protectie 
Achizitionarea de mai multe combinezoane,masti faciale cu filtru ,manusi,etc 
Achizitionarea de mareriale  de protectie si dezinfectantiImpartirea personalului medical in 2-3 ture pt a evita contaminarea cu schimbul la o 
saptamana 
Achizitionarea de masti cu filtru, haine de unica folosinta, spalarea echipamentului purtat la spital acolo si nu acasa, achizionarea de ochelari de 
protectie 
Achizitionarea de masti de toate tipurile, costume de protectie sau macar halate, detergenti, sapunuri, solutii de igienizare. Masini de spalat, 
personal auxiliar (infirmiere), personal sanitar.Implementarea unei proceduri. Sau mentionarea parcursului unui pacient suspect cu covid-19. 
Achizitionarea de masti, dezinfectante, sapun, manusi chirurgicale si hartie de sters pe maini 
achizitionarea de materiale de protectie 
Achizitionarea de materiale sanitare  ptr a le avea la indemana ori de câte ori este nevoie.Actual ..pe secția unde eu lucrez , sunt lăsate 
materiale insificiente ( ptr cele 3 ture ..se lasă doar..6-8 masti, mănuși câteva perechi ) 
achizitionarea echipamentelor de protectie si testarea personalului 
Achizitionarea materialelor si substantelor de protectie in cantitati suficiente. 
Achizitionarea si distribuirea pe sectii a echipamentelor de protectie, instructaj, informarea cu privire la numarul de suspecti si cazuri confirmate, 
testarea angajatilor 
Achizitionatea echipamentelor, evitarea supraaglonetatiei cu pacienti internati, instructaje repetate cu privire la masurile de preventie 
Achiziția de echipamente, suport psihologic pentru personalul medical, îmbunătățirea comunicării dintre unitatea medicală - personal medical 
cu privire la planurile și masurile necesare a face față acestei situații de risc înalt 
Achiziția de materiale de protecție.                            Pază și protecție la intrarea în unitate. 
Achiziție de echipament adecvat!  Efectuaarea unuibtriaj epidemiologic la intrare in unitate !  instruirea personalului periodica practica ! 
Achiziție echipamente, angajare personal sanitar( medici,  asistente) 
Achiziții termometre cu infraroșu pt tiraj.Furnizare echipamente de protectie adecvate pandemia. 
Achiziționare articolelelor necesare pentru protecția personalului, clarificarea pașilor de urmat in cazul unui suspect/confirmat cu CoV-19, 
testarea personalului ce prezintă simptome 
Achiziționare echipamente de protecție. 
Achiziționare hslate , măști speciale, ochelari 
Achiziționarea de echipamente complexe de protecție, soluții de igienizare 
Achiziționarea de echipamente de protectie 
Achiziționarea de echipamente de protecție, dezinfectant, informarea personalului. 
Achiziționarea de halate de unica folosinta 
Achiziționarea de materiale de protecție este urgentă!!!!! 
Achiziționarea de materiale sanitare si de protecție suficiente 
Achiziționarea de respiratorie n95 sau ffp3, halate 3m 4570,ochelari.  Avem doar măști chirurgicale și acelea sunt abia de găsit. La fel e și cu 
manusile 
Achiziționarea de urgență a echipamentelor de protecție necesare, cantitate necesară de dezinfectați 
Achiziționarea echipamente suficiente. Testarea personalului din toate sectoarele 
Achiziționarea echipamentelor de protectie 
achiziționarea echipamentelor de protecție 
Achiziționarea în continuare de echipamente de protecție. Achiziționarea unui număr mai mare de cizme de protecție. 
Acordarea de materialele necesare protectiei (masti, manusi, halate) 
Am avea și noi nevoie de echipamente de protecție. 
Am mai spus...Nu avem echipament special de protecție!Aparate pt dezinfecție pe secții(nebulizatoare)  - nu avemLampi 
UV.Dezinfectanți!!!Kituri rapide pt depistarea Covid 19 la pacienții cu pneumonii!!! 
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Ambulatoriile ar trebui inchise. Aici poate intra oricine si raspandi virusul fara probleme. 
Ancheta epidemiologica, program pe ture, limitarea personalului 
Angajarea de personal pt curățenie,materiale suficiente,evitarea aglomeratiilor. 
Angajări de personal. Materiale.... 
Anunțarea personalului din ambulator a modificărilor ce apar și dotarea personalului medical din ambulator cu echipament de protectie 
Aparat dezinfectie microaeroflora,lampa cu lumina ultravioleta ! 
Aprovizionare din timp, asigurarea stocurilor, tirajul personalului la intrare, triajul mai atent la intrarea în secție a pacienților, nelimitarea mat 
de protectie, respectare măsurilor de asepsie si aseptic a tuturor categoriilor de personal medical, respectarea circuitelor... 
Aprovizionarea  cu echipamente si solutii dezimfetante ...mentionez ca suntem sfatuiti sa ne descurcam cu ce avem si sa intelegem ca mai mult 
nu este de unde (lipsa fonduri)....(lipsa personal) !!! 
Aprovizionarea cu ,,sfintele" masti 
aprovizionarea cu echipament complet si in cantitatile necesare 
Aprovizionarea cu echipamente de protectie 
aprovizionarea cu materiale sanitare si dezinfectanti 
Aprovizionarea cu materiale, medicatieServiciul aprovizionare si cel de achizitii nu isi fac treaba!!! 
Aprovizionarea cu medicamente,măști de protecție, dezinfectanti 
Aprovizionarea cu solutii dezinfectante pentru mâini role de hartie pentru sters pe maine,echipamente de protectie astfel încât fiecare angajat 
sa beneficieze de el. 
Aprovizionarea urgenta cu materiale de protecție la care faceți referire în chestionar!!cat și dezinfectant! ! Personal medical suficient!!!! 
Ar trebui ca si medicii de familie zi personalul lor sa fie dotați cu  cu echipamente speciale.Si noi sîntem parte a sistemului.Nu se vorbește decît 
de spitale. 
Ar trebui gasita o solutie pt donatorii de sange. Cum asiguram sange pt spitale? 
Ar trebui să avem materiale de protecție care sunt. INEXISTENTE cel puțin la nivelul sectiei mele 
Asigurare de echipament 
Asigurare echipamente PPE 
Asigurarea cantităților suficiente de echipamente de protecție și dezinfectant. Asigurarea unei comunicări corecte de către departamentul de 
prevenție a infecțiilor pentru a evita zvonurile - în unitatea în care lucrez circula informații ca ar fi fost recoltate un număr mare de teste dar 
nimeni nu ne informează dacă chiar s-au recoltat și care ar fi rezultatele. Fiecare avem familii pe care vrem sa le protejam și dorim sa știm exact 
dacă suntem contact. As prefera sa ma pot autoizola și sa nu-mi infectez familia 
Asigurarea continuității disponibilității materialelor sanitare 
Asigurarea corespunzătoare a echipamentului de protecție 
Asigurarea cu dezinfectanti și echipamente de protectie în cantități  suficiente pe tot parcursul perioadei de izolare. 
asigurarea de catre unitate a echipamentului de protectie 
Asigurarea de dezinfectanti pentru mâini , mănuși, măști. Testarea obligatorie a personalului sanitar și instruirea acestuia. 
Asigurarea de echipamente de protectie 
Asigurarea de materiale sanitare și dezinfectante 
Asigurarea de personal 
Asigurarea echipamentelor de protectie de catre unitate, halate, papuco, masti, manusi 
Asigurarea echipamentelor de protectie necesare (masti, manusi, halate de unica folosinta)Spalarea echipamentului de spital in cadrul 
unitatiiInformarea rapida a personalului, instruirea corecta si transmiterea procedurilor/protocoalelor 
Asigurarea echipamentelor de protectie pt personal si a materialelor sanitare 
Asigurarea echipamentelor de protecție 
Asigurarea echipamentului corespunzator de protectie pentru personalul medical din UPU si camerele de garda.Evitarea chemarii in garda a 
medicilor de garda de pe sectii, sau echiparea completa a acestora in cazul in care este imperios necesara prezenta acestuia in camera de garda 
Asigurarea echipamentului de protectie ! O masca de angajat nu e suficient ! 
Asigurarea echipamentului de protectie pentru intreb personalul medical si pacienti 
Asigurarea echipamentului de protectie pentru toate categoriile de personal. Instruirea personalului medical pentru folosirea cat mai corecta si 
eficienta a  echipamentelor de protectie. 
Asigurarea echipamentului de protectie! Nu exista pe stoc nici macar madtile simple.... 
Asigurarea echipamentului de protecție 
Asigurarea echipamentului de protecție (halate, măști, ochelari, botoși, bonete, papuci), a dezinfectanților, a sistemelor de purificare, ventilație 
aer, filtrelor, tubulaturi etanșate, igienizarea per ansamblu a tuturor spatiilor din spitale, asigurarea unor circuite clar trasate a personalului, a 
pacienților și total separat a persoanelor venite din exteriorul spitalului și nu în ultimul rând condiții stricte de triaj înainte de UPU !!!!! 
Asigurarea echipamentului de protecție corect, spălarea costumelor medicale în spital, nu acasă. Sa se stabilească niste circuite clare în cadrul 
spitalului a persoanelor suspecte de covid19. 
Asigurarea echipamentului de protecție și instruirea personalului 
Asigurarea echipamentului necesar 
Asigurarea mastilor si pentru drumul de acasa pana la spital si de la spital acasa, tinand cont de faptul ca circulam cu mijloace de transport in 
comun. Nu avem echipamente suficiente si adecvate. 
asigurarea materialelor necesare pentru protectie 
Asigurarea protectiei cu toate cele necesare,asigurarea vestiarelor separat ptr haine ,,de strada” si ptr.tinuta de spital(nu unul de 50 cm 
latime,ptr.2persoane si cu ambele tinute),spalatul uniformei de catre institutia sanitara. 
Asigurarea substantelor dezinfectante si a echipamentului de protectie in mare siguranta in cantitatea necesara in conditiile epidemice actuale.  
Triajul bolnavilor la internare intr-un singur punct din spitalPentru prevenirea generala a IAAM: construirea unui spital conform nevoilor actuale 
( saloane cu max 2 paturi cu group sanitarium propriu,  cu conditii adecvate pentru parintele insotitor, circuite  corecte , camere pentru consult, 
tratament, alte activitati specifice, pentru pastrarea medicamentelor si a materialelor sanitare,  samd. Conditii adecvate pentru pacientii cu 
comorbiditati debilitante. Programe de 
Asigurarea ținutei medicale 
Asigurarea unui cort de triaj bine pus la punct cu separarea precoce a suspiciunilor de infectie cu COVID 19. 
Asigurarea unui număr corespunzător de materiale de protecție (măști, mănuși, ochelari, halate impermeabile) pt fiecare angajat care intra in 
contact cu pacienți suspecți de infecție cu COVID 19 
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Asigurarea unui număr suficient de echipamente de protecție, materiale de unica utilizare.Asigurarea apei pentru spălarea mâinilor la o 
temperatura Adecvata ( nu 5 o C). 
avand in vedere ca lucrez in ambulatoriu-închiderea temporară 
Avand in vedere ca spitalul detine un PACS si medicii au posibilitatea de vizualizare a imaginilor de la domiciliu, cred ca ar fi oportun ca doar 
unu-doi medici radiologi sa fie prezenti in spital intr-o zi (eventual pe rand, pe o perioada de cate doua saptamani), ceilalti sa lucreze de acasa. 
Avem nevoie de echipamente de protectie. Dezinfectantul pt mâini este stoc foarte limitat. Avem doar măsti chirurgicale(o bucată pe tură)   si 
manusi de unica folosintă. 
Avem nevoie de mai multe manusi,masti chirurgicale,masti speciale pentru preventia cu COVID- 19 si costume combinezon speciale pentru 
aceasta pandemie! 
Avem nevoie de materiale de protectie, masti, ochelari, manusi. 
avem nevoie de materiale pentru protectia cu grad inalt 
Avem nevoie de protecție, de costume,teste... 
Avem toate masurile  necesare pentru a ne asigura protecția necesară. 
Bolnavi care n-au nevoie de internare și se pot trata la domiciliu 
Boxe izolatoare, circuit special,personal suficient 
Ca pacientul care face solicitarea pe 112 sa spuna adevărul despre starea sa. 
Calitate mai buna la maștile de protecție și la Mănușile de unica folosință ! 
Cantitate suficientă de materiale de protecție ai dezinfectante 
Carantina 
Carantina, pentru ca intram zilnic in contact cu sute de  pacienti 
Cat mai multe materiale sanitare, de protecție și de curățenie, dar să fie și de calitate. 
Cata vreme nici macar masti nu se asigura angajatilor,cred ca este normal ca acestia sa se contamineze iar mai apoi  mergand acasa  sa 
contamineze si familia.Cu buna stiinta suntem expuse fiindca nu contam,nu suntem personal medical ci doar auxiliar.Doar medicii si asistentii 
conteaza.Noi nu existam,nu suntem oameni ci doar roboti.Cineva sa traga un semnal de alarma si pentru noi,deoarece si noi suntem oameni si 
muncim pe niste salarii de mizerie. 
Cât mai multa restricție! 
Cea mai importantă măsura este asigurarea stocului de echipament de protecție , care in momentul actual este insuficient . 
Cel putin echipament de protectie . 
Cel putin sa primim masti. 
Cele care n au fost luate 
Centre de triaj, puncte de triaj pe fiecare spital cu pers echipat complet 
Chiuveta in  cabinet.ventilatie. echpamente ppe 
Circuit corect, echipament corespunzător la discretie. 
Circuit intern de spalare a halatelor. Obligativitatea pacientilor de a purta masca si de a utiliza gel steril pentru maini. 
Circuit separat 
Circuite 
circuite adecvate pentru triajul pacientilor 
Circuite precise, in special după contactul cu un posibil suspect. 
Circuite separate pentru pacienții cu afecțiuni contagioase ! 
circuite separate, spatii de echipare, baie personal, materiale sanitare suficiente 
Circuite si echipamente de protectie suficiente si corespunzatoare. 
Circuite zome rosii galbene echopamente de protectie 
Circuitele de intrare ale personalului,sa fie diferite de cele de prezentare ale pacienților. În acest moment,intrarea în spital se face prin UPU,atât 
pt personal ,cât și pt pacienți 
Combinezoane 
Combinezoane masti cu filtru si ochelari de protectie,nu sunt suficiente . 
Combinizoane de protecție terapie intensivă in caz de covid 19 
completarea PPE 
Comunicare 
Comunicare eficienta cu personalul medical care se afla in prima linie, indiferent de specializare 
Comunicare. Sunt iformati , in sedinte fulger, doar sefii, acestia transmit personalului cat a inreles fiecare... 
Concediu pentru carantina personalului care nu are atribuții de îngrijire a pacientului! 
Condiții pentru asigurarea prevenției! Echipamente vechi, condiții improprii de cazare, lipsa materiale, etc 
Consider ca e absolut necesar sa se asigure echipament de protectie al personalului sanitar cum ar fi măști, mănuși, halate, etc. Cred ca cel mai 
corect ar fi ca echipamentele sa fie spălate la spălătorie spitalului si nu acasa de către angajați!!! 
Consider ca unitatea noastra este pregatita si ca se depun eforturi pentru a se achiziona toate echipamentele medicale si de protectie a 
personalului medical si a se asigura tuturor angajatilor echipamentele speciale absolut necesare pentru criza care ne bate la usa! Am incredere 
in echipa de conducere a spitalului. Trebuie doar sa fie o buna colaborare intre toate categoriile de personal si sa fim receptivi la toate 
informatiile venite zilnic de la conducere. Eu intotdeauna cand am reclamat ca imi lipseste ceva, s-au luat masuri si s-a facut tot posibilul sa ni se 
acopere stocurile lipsa de materiale de protectie. 
Consulatare/anamneza  a personalului medical daca au intract in contact cu pacienti. 
Consultarea doar a cazurilor urgente in spitalele de stat 
Controale periodice,neanuntate . 
Controlul  medical al salariatilor 
Cort pt triaj..inca un container de izolare.Echipamente complete pt CoVid, masti, dezinfectanti de suprafete pt Covid, saloane de izolare dotate 
cu Ventilatoare-Ati plin cu paturi putine-. 
Costume de protectie pentru tot personalulMasti FFP2 
costume de protectielocuri de triaj in afara unitatilor upuizolarea pacientilor mai repede sa nu intre in upu ca orice alt pacient 
Covor igienizant, limitarea nr de pacienti, reducera programului de munca. 
Cred ca s-au parcurs toti pasii necesari in vederea protectiei personalului si a pacientilor. 
Creșterea numărului de echipamente de protecție 
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Cursuri făcute cu regularitate 
Cursuri, instruire, echipamente de protecție 
De asigurarea de catre DSP a PPE minim de protectie a cadrelor medicale, avand in vedere ca a trebuit sa achizitionez din proprii bani tot 
echipamentul de protectie 
De igienizare. Nu se dezinfecteaza, nu se ofera materiale de protectie si/sau sterilizare. 
De toate. 
Deja s-au luat masurile necesare 
Demiterea managerului numit politic 
Dezinfectant la intrarea in unitatea sanitara. 
Dezinfectanți halate mănuși măști  ochelari capeline 
Dezinfectati pt suprafete( nu exista decat clorom si alcool/ săpun pt maini), halate de unică folosință, papuci, ochelari, măști suficiente, mănuși, 
bonete..practic exista doar masti complet insuficiente si mănuși.personalul foloseste o mască 2 zile!!! 
Dezinfectie mult mai stricta,echipament de protectie,truse de recoltare probe COVID 19. 
Dezinfectie, echipament de protectie 
Distribuirea de materiale dezinfectante si de protecție cadrelor medicale din cabinetele de medicina de familie 
Distribuția de echipament de protectie adecvat 
Doar echipamentul necesar 
Dotare cu echipament de protecție, testare a personalului medical cu minime simptome respiratorii, acoperirea prin angajări a marelui deficit de 
personal pentru asistenți și, în special, îngrijitori de curatenie 
dotare cu materiale sanitare si aparatura speciala deci fonduri 
Dotarea corespunzătoare cu echipament de protecție. Se estimează lipsa dezinfectanților din săptămâna următoare 
Dotarea corespunzătoareCircuite protocoalePlan de acțiuneInstruire 
Dotarea cu echipament de protectie 
Dotarea cu echipament specific și conform,instruirea în acest sens 
Dotarea cu materialele necesare 
Dotarea cu materialele necesare. 
dotarea personalului cu echipament complet de protectie, circuite separate 
Dus functional pentru personal. 
Echipament 
Echipament adecvat , instruirea întregului personal, comunicarea deciziilor luate la nivel de unitate. 
Echipament adecvat pe care nu l-am primit niciodata in 22 de ani. Sunt necropsier si niciodata nu am avut un echipament corespunzator. 
Intotdeauna am cumparat halate din material textil, nu avem manusi de panza, masti pentru autopsii. Avem cel mai mic spor. 
Echipament complet, cabinet dotat corespunzator , circuit confirm normativelor , grup sanitar propriu , izolator etc 
Echipament complet,aparatura adecvata,spatii special amenajate,etc 
Echipament complet,personal in numar adecvat,solicitari ale medicilor in raport cu starea pacientului 
Echipament complet. 
Echipament corespunzator, instruirea personalui medical 
Echipament de protectie 
Echipament de protectie 
ECHIPAMENT DE PROTECTIE  ADECVAT IN CANTITATE SUFICIENTA.  POSIBILITATE DE TESTARE RAPIDA PENTRU PERSONALUL MEDICAL, MAI 
ALES DUPA ADMISIILE IN URGENTA: socuri, come, stopuri cardiorespiratorii  resuscitate. 
Echipament de protectie (halate, costume chirurgicale, etc) care sa fie schimbat zilnic 
Echipament de protectie corespunzatoare si medicamente pt personalul expus 
echipament de protectie corespunzator 
Echipament de protectie de unica folosinta, ochelari, masti, manusi. 
Echipament de protectie si solutii dezinfectante suficiente. 
Echipament de protectie suficient,instalarea cort tampon pentru covid19 la intrarea in Upu pentru scanarea pacientilor.In acest moment cortul 
se află separat de upu,deci persoanele contaminate pot intra direct in upu fara a fi scanate. 
Echipament de protectie, nu avem nici macar masti chirurgicale 
Echipament de protectie,dezinfectant,reducerea timpului de expunere. 
Echipament de protectie,informare ingrijira pacient covit. 
Echipament de protectieMai multe precautii 
echipament de protectie-suplimentarea cantitatii de biocide 
Echipament de protecție 
Echipament de protecție insuficient....exista măști doar pentru doctori 
Echipament de protecție și dezinfectanți 
Echipament de protecție, instruirea persinalului 
Echipament de protecție. Am primit 50 de măști și 2 flacoane de săpun pt 15 persoane sa ne ajungă 30 zile 
Echipament medical 
Echipament necesar în cantitate suficientă ,săpun și dezinfectant în cantitate suficientă și hârtie prosop ,instruirea personalului care v a purta 
echipamentul de protecție special ptr. îngrijirea bolnavilor seropozitivi , sper să existe acest echipament ,posibilitatea de testare a personalului 
expus și accesul personalului sanitar la informație corectă și oficială în timp util ,nu după ce se termină războiul. 
echipament pentru intregul personal, respectarea stricta a circuitelor, materiale  de igiena  si dezinfectanti fara limita de consum 
Echipament pentru personalul medical+ cursuri de instruire 
Echipament protecție masca cu filtru bacteriologic saboți inchisi 
Echipament specialSistarea internarilor si consultatiilor care nu reprezinta o urgentaAsigurarea dezinfectantilor si a medicamentelor necesare 
echipament specific Covid - 19 (halate impermeabile, papuci, căști, ochelari de protecție/ ecran), dezinfectant hidroalcoolic 
Echipament suficient pentru tot personalul medical 
Echipament și dezinfectant mai mult. 
Echipament și personal 
Echipament total pentru protejarea personalului medical. 
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Echipament,  organizare, sesiuni de instruire 
Echipament. Halate de unică folosință.  Măști. Papuci. 
ECHIPAMENT;: masti, in primul rand 3M erc. 
Echipamente  de protectie,de infect anti in cantitati necesare,teste pentru personal 
Echipamente adecvate 
Echipamente adecvate pe toate sectiile 
Echipamente adecvate si suficiente 
Echipamente adecvate, un instructaj adecvat si persoane calificate pentru a face triajul epidemiologic (medici epidemiologi, si nu rezidenti 
trimisi fortat in fata, fara echipament adecvat). 
Echipamente complete pentru protectie,combinezoane,ochelari ,masca 
echipamente conforme de protectie, instruiri reale 
Echipamente corespunzatoare 
Echipamente corespunzatoareDezinfectantiSpalatorie pt echipamentele personalului medical 
Echipamente corespunzătoare 
Echipamente de protectia la discretie si solutii de dezinfectare cele mai noi  pt preventív pandémiái Cívis 19 
echipamente de protectie , dusuri , sala mese,personal 
Echipamente de protectie adecvataMasuri clare de comanda si comunicareReducerea pacientilor non urgente 
Echipamente de protectie cu grad ridicat de securitate microbiologica 
Echipamente de protectie de unică folosinte.Dezinfectanti.Masti speciale ptr Coronavirus. Dușuri ptr personal 
ECHIPAMENTE DE PROTECTIE IN SPECIAL MASTI CARE LIPSESC !!!!!!!! 
Echipamente de protectie pt toti angajatii 
Echipamente de protectie suficiente, dezinfectanti. 
Echipamente de protectie!!!!! 
Echipamente de protectie!!!!!!!!!!!!! 
Echipamente de protectie, ochelari, incaltari, masca de protectie, botosi de unica folosinta, masti cu filtru 
Echipamente de protectie,masti, ochelari ,paza mai stricta 
Echipamente de protectie,solutii de igienizare ,echipamentul medical sa fie spalat in unitate,sa nu-l mai luam acasa,mai multe ore de curs pt 
prevenirea infectiilor ,tinute in cadrul unitatii si cu specificul unitatii. 
Echipamente de protectie...halate impermeabile, pantaloni, măști FP2, sau3 (macar2) si ochelari d3 protecție 
Echipamente de protecție ,instructaje de folosire 
Echipamente de protecție adecvate!!! 
Echipamente de protecție de înaltă calitate și uși cu deschidere automata! Toți care intra sunt nevoiți sa pună mâna pe uși pentru a le deschide! 
Echipamente de protecție in număr mai mare. 
Echipamente de protecție în Nr. Suficient , precum și biocide. 
Echipamente de protecție pentru personal. 
Echipamente de protecție, izolarea geografică a pacienților, 
Echipamente de protecție, spălarea  costumelor de servici în spital 
Echipamente de protecție,cursuri de perfecționare 
Echipamente de protecție,sisteme de ventilație, posibilitatea de izolare a pacienților 
Echipamente de protecție. 
Echipamente de protecțieInstructaj 
Echipamente de unica folosinta 
Echipamente medicale , trierea pacienților si personal . 
Echipamente necesare la discreție, paza pt pacienții agresivi 
Echipamente necesare pt a intra in contact cu un pacient cu virus, masti, ochelari de protectie.. La momentul actual nu exista nici masti 
chirurgicale suficiente, dezinfectantii si sapunurile sunt limitate 
Echipamente necesare.Neaparat 2 vestiare.unul in care sa lăsăm hainele de munca si altul ptr cele cu care venim la munca.Si instituția trebuie 
obligată să ne spele hainele acolo nu sa aducem microbii acasa 
Echipamente sanitare, dezinfectante pt tegumente, suprafețe; triajul pacienților sau amânarea intervențiilor chirurgicale. 
Echipamente si dezinfectanti 
Echipamente si dezinfectanti in cantitate suficienta 
Echipamente si teste pt angajații din sănătate. 
Echipamente speciale care lipsesc, masti sunt si alea limitate 1000 pe luna care trebuie folosite impreuna cu doctori avand in vedere ca noi 
lucram in sala de operatie. 
Echipamente speciale Izolarea  si testarea persoanelor care au luat contact cu persoane pozitive COVID-19 
Echipamente speciale!! 
Echipamente suficiente 
Echipamente suplimentare de protectie 
Echipamente și dezinfectant 
Echipamente, dezifectanti 
Echipamente, dezinfectanți, lămpi bactericide , personal suficient, respectarea circuitelor, îmbunătățirea condițiilor de munca 
Echipamente, personal 
Echipamente. Soluții dezifectanta 
Echipamentele complete pentru protecție sunt insuficienteCursuri pentru personalMonitorizarea personalului, testare pentru covidZone de lucru 
separate pentru suspect covid, conform definiției de cazDar și alta zona pentru cei cu febră, mai ales tuse 
Echipamentele de protectie nu sunt suficiente 
Echipamentul de muncă . 
Echipamentul de protectie 
Echipamentul de protecție lipsește - circuit pentr salariați - idulapuir separate pt echipament spital va acasă, dușuri 
Echipamentul hazard 
Echipamentul sa nu mai fie luat acasa pentru a fi curățat. 
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Echopamente de protectie adecvate si suficiente, instructaj in ceea ce priveste modul de folosire al noilor echipamente de protectie. Pana acum 
nu am imbracat niciodata un echipament special de protectie si s-ar putea sa nu execut manevrele corect. Toate planurile care se fac sunt 
orientative, nimic concret.  De asemenea ar trebui sa existe psihologi de suport pentru personalul medical, pt ca si medicii sunt oameni si se vad  
expusi imbolnavirii. 
Echpamente de protectie, instruirea personalului, limitarea spotalizarilor si interventiilor chirurgicale care nu reprezinta urgente 
educatie prealabila a pacientilor 
Educația medicală făcută apartinătorilor. 
Ehipamente de protectie si instructaj. 
Este absurd sa nu ai minim de protectie in caz de covid 19. 
Este necesar echipamentul complet, nu doar mănuși de unica folosință, respectiv măști chirurgicale,astfel încât să nu fim nevoiți să achiziționăm 
"pe cont propriu". Nu ne sunt livrate suficient de multe materiale, astfel încât să ne simțim cu adevărat protejați. 
Este necesar macar atunci când efectuam consulturi in garzi, sa primim echipament special la intrare in camera de garda.Prin special nu mă 
refer la masca de praf! 
Evaluarea inițială a pacientilor(chestionar epidemiologic, termometrizare) realizate înainte de întrarea în sectie 
Existenta echipamentelor cel putin manusi si masti 
Existenta echipamentelor de protectie in functie de situație , (nu avem măști suficiente) 
Existenta echipamentelor de protectie si a dezinfectantilor!!! 
Existenta echipamentelor individuale de protectie de unica folosinta cat si instruirea privind purtarea acestora ( ce purtam si cand 
purtam).Unitatile sanitare sa poata asigura echipamentul individual de protectie pt angajati ( halate, papuci etc.) si spalarea acestuia de catre 
unitate prin spalatorie proprie sau serviciu externalizat, dar in nici un caz la domiciliul angajatilor.Instruirea periodica si coerenta a personalului, 
controlul si auditul privind respectarea procedurilor de lucru, fara a face discriminari intre categoriile de personal. 
existenta echipamentului de lucru si a celui de protectieexistenta materialelor de dezinfectie specifici sectorului medical in cantitati suficiente 
pentru utilizare rationala dar  frecventa  nu doar pentru a le arata organelor de control triajul RIGUROS al persoanelor care se prezinta pentru 
internare de urgenta de catre cei desemnati si echipati corespunzator 
Existenta echipamentului de protectie 
Existenta exhipamentului de protectie adecvat, spalarea uniformelor într-o spălătorie autorizata, existenta vestiarelor adecvate pentru 
schimbarea hainelor de strada cu cele de spital fara sa existe riscul de contaminare a sectiei. 
Existenta mastilor N95, a halatelor de unica folosinta, scuturilor faciale, precum si reducerea numarului personalului prezent, pastrand in unitate 
doar pe cei necesari, pentru a limita o expunere inutila. De asemenea la intrarea zilnica in unitate, anganatilor si pacientilor ar trebui sa le fie 
luata temperatura. 
Existența materialelor de protectie conforme. 
Fiecare angajat sa dispună de echipament necesar pentru a se putea proteja 
fiind manager-ul  unui centru medical privat ambulator, consider ca ar trebui sa ne fie indicat un link (de catre minist sanatatii, colegiu, directia 
sanitare,alte organizatii,etc ) cu masurile exacte care trebuie luate in aceasta situatie de urgenta, cu indicatii concrete pentru personal medical 
si nemedical ca si pentru pacientii care se prezinta pentru diverse consultatii si investigatii. 
Filtre de dezinfecție la ieșirea din tura. Limitarea accesului personalului din alte secții. 
Filtru pt igienizarea sau protectia incaltamintei la intrarea in unitate 
Filtru unde sa te poți schimba 
Foaarte multe. Nu s a facut nimic. 
Folosirea personalului astfel incat sa beneficieze de repaus acum cand inca nu sunt multe cazuri grave. Stoparea interventiilor si internarilor 
cazurilor cronice. Lucru care inca nu se intampla la SCJU Cluj 
Furnizarea de halate de unică folosință care să fie îmbrăcate peste uniformele care sunt cumpărate și întreținute de noi, protecție de unică 
folosință pt încălțăminte, etc 
Furnizarea echipamentelor necesare protecției personalului medical, întrucât în prezent nu mai există măști, mănuși. 
Furnizarea echipamentului necesar. Nici măști nu avem! 
Gasirea unei solutii pentru achizitionarea de materiale sanitare de protectie, medicamente  si gasirea unei solutii temporare de marire a nr de 
angajati (cadre medicale si auxiliare) 
Geam de protecție 
Geam in fata counterului. *farmacie 
Geamuri la Recepție ! 
Grup sanitar in fiecare Comuna cu instruire preventivă și toate materialele necesare pt a nu fi contaminat. 
Halat impermeabil, ochelari, mască N 95, 
Halate de unică folosință 
Halate de unică folosință,ochelari , Lampi uv 
Igienizare spatiilor din incinta spitalului. Atât interior cât și exterior. 
Igienizarea mai riguroasa a spitalului 
Impartirea personalului sanitar pe perioade de 15 zile de participare la locul de munca si 15 zile de autoizolare la domiciliu. 
In aceasta etapa, cred ca ar fi imperios necesar sa se repecte de catre personalul sanitat IN PRIMUL RAND regulile de baza, deja disponibile, 
precum:- igiena corecta a mainilor inainte si dupa fiecare contact cu pacientul, ceea ce in prezent nu se respecta in marea majoritate a cazurilor- 
renuntarea la purtarea de bijuterii la nivelul mainilor, renuntarea la vopsitul unghiilir, taierea scurta a acestora- purtarea corecta a mastilor 
chirurgicale de catre TOT personalul si de catre pacienti, atunci cand este posibil, pe toata perioada programului de munca 
In opinia mea, important este sa putem asigura continuitatea serviciilor pentru o perioada cat mai lunga, astfel, daca tot personalul unui 
compartiment este la lucru si se contamineaza cu virus, cine mai lucreaza????? Normal ar fi prezenta unei singure persoane in fiecare birou, 
compartiment, celelalte persoane sa stea acasa si sa faca prin rotatie la 1-2 saptamani, vorbesc de personalul Tesa. 
In primil rand aducerea de ehipament de protectie adecvat pt Covid 19. Nu exista nici masti FFP3 sau 2 pentru personalul medical si 
suplimentarea numarului de madti chirurgicale.Accentuarea masutilor de igienizare a holutilor, saloanelor incaperilor in care sta personalul. 
In primu rind achzitionarea de masti chirurgicale, manusi macar menajere si halate de unica folosinta pentru tot personalul spitalului 
in primul rand asigurarea echipamentului dde protectie 
IN PRIMUL RAND ASIGURAREA ECHIPAMENTULUI MINIM DE PROTECTE: MANUSI , MASTI ,CHIAR SI PROSOAPE DE UNICA FOLOSINTA. 
MOMENTAN TOATE LIPSESC 
In primul rand nu avem suficiente masti ( doua saptamani nu am avut deloc) , echipamentele de protectie sunt insuficiente.... 
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In primul rand nu ni se ofera materialele necesare pt a ne proteja! Nu ni se ofera echipament conform situatiei actuale! 
In primul rand sa ni se faca instructajul, sa ni se dea echipament de protectie, sa fim testati daca cineva prezinta simptome 
In primul rand, toți salariații sa beneficieze de echipamente de protecție. 
In primul rând avem nevoie de echipamente de protecție,de instruire si de un loc strict de izolare cu tot echipamentul necesar 
In primul rând echipament de protecție 
In primul rând sa avem echipamente noi care lucram in spitale..noi nici măcar măști chirurgicale nu avem..dar altceva?!sapun iar nu 
avem,șervețele..cum putem sa avem pretenții la altceva când noi nici măcar lucruri minore nu avem pe secții..?!colegA de a mea a fost nevoita 
sa facă radiografie fără nici măcar o protecție la o bătrâna suspecta...nu este normal așa ceva 
In unitate nu exista nici macar masti si manusi 
In unitatea in care lucrez la spitalul sfantul spiridon din iasi nu mai avem solutii bactericide - se foloseste doar alcool - si nu mai avem masti 
chirugicale - se folosesc doar masti facute din 2 comprese din tifon. Incercam sa cautam sa cumparam fiecare pt uzul personal masti dar acestea 
nu se mai gasesc in comert. Nu am beneficiat de instructaje adecvate pentru protectia cadrelor medicale si nici nu stim cum am putea sa ne 
protejam pe noi si pe cei dragi noua in situatia si in conditiile date. 
Inchiderea Ambulatorului Integrat. 
-Inchiderea usii sectiei pentru a nu mai permite accesul apartinatorilor- dialoguri intre medicii sefi de sectie in vederea organizarii consulturilor 
interdisciplinare - doar a cazurilor de urgenta- echipamente corespunzatoare pentru protectie impotriva infectiei cu covid 19 (masti, halate, 
pantaloni, casca protectie de unica folosinta) 
Informare de catre DSP ,cursuri periodice si mai ales sa-si aminteasca MS ca exista medici si asistenti medicali scolari si in conditii de normalitate 
nu numai in cazul pandemiei COVID 19. 
Informare în timp real despre numărul pacienților infectați internați, distribuirea echipamentelor de protecție individuală 
Informare oficiala cu privire la nr de cazuri, contacti dintre personalul medical. Filtrarea tuturor pacientilor care se prezinta dpdv al riscului 
epidemiologic, calatorii, contacti, masca, febra, simptome, tuse. Majoritatea pacientilor trimisi pentru explorari paraclinice si care asociaza 
simptome clinice nespecifice de infectie respiratorie nu poarta nicio masura de protectie. Personalul medical nu are masuri de protectie, solutii 
de dezinfectat sunt putine, masti si manusi nu sunt de loc. Costume impermeabile si masti ffp3 sau alte SF-uri dedicate Covid nu au fost 
niciodata. 
Informare permanentă, supraveghere personal, ECHIPAMENT DE PROTECȚIE !!!!!!! 
Informare,instruire 
Informare. Control medical la sosire munca. Echipament protecție complet. 
Informare.echipament medical.dezinfectie generala periodic 
Informarea corecta a personalului si asigurarea echipamentului de protectie 
Informarea corecta a populatiei despre subiect, asigurarea echipamentului de protectie adecvat pentru toate categoriile de personal, realizarea 
triajului epidemiologic la intrarea in unitate, nu in sala de asteptare CPU, limitarea accesului apartinatorilor in unitate 
Informarea corespunzatoare a personaluluu 
Informarea de la sosirea pacientului pe sectie a personalului medical de bolile sau suspiciunile de boala ale acestuia. Nu dupa o saptamana , 
dupa ce stai expus cu meningite, TBC si alte boli transmisibile afli ca de fapt ai fost expus tot timpul fara sa sti. 
Informarea ne lipsește cu desăvârșire...îmi e teama ca o sa mă  infectez. 
Informarea permanenta. Asigurarea unui echipament de protecție adecvat.Reducerea nr de ore  lucrate. 
Informarea personalului medical cu privire la situatia actuala (sedinte). 
Informarea si protecti personalului 
Instructaj pentru tot personalul 
Instructaj privind utilizarea echipamentului de protecție, managementul cazurilor suspecte. 
Instructajul medicilor rezidenti. 
Instruire . Si materiale de protectie . Nu avem servetele , sapun , masti . 
Instruire luată în serios. De la mic la mare şi invers . 
Instruire si materiale necesare protectiei 
Instruire specifica si costume de protectie. Evaluarea personalului cu afectiuni cronice preexistente. 
Instruire și echipamente 
Instruirea medicilor rezidenti in ceea ce priveste supravegherea si tratamentul pacientilor suspectati/confirmati cu infectia COVID-19 
Instruirea personalului pentru fiecare scenariu in parte si suplimentarea echipamentelor medicale de protectie 
Instruirea personalului și asigurarea echipamentelor de protecție . 
Instruirea tuturor cadrelor medicaleAchizitionarea echipamentelor de protectie deoarece nu detinem decat masti chirurgicale  (1/12 ore per 
cadru medical care este de unica folosinta si durata de valabilitate dureaza 2-3 ore) halate simple de unica folosinta  plus manusi. Acesta este 
echipamentul. 
Instruiri, echipament de protectie 
Instruriea medicilor, materiale de protectie, evitarea consultatiilor non vitale, scurtarea progr de lucru 
Internare doar urgente 
Internări de zi,tratamentul.ambulator 
Internări mai puține. 
Interzicerea consulturilor pentru avize, scrisori medicale, etc 
Izolare totala fata de vizitatori. Ancheta epidemiologica serioasa in UPU. 
Izolarea la domiciliu a personalului medical 
Izolarea pacientului separat de celelalte saloane ! 
Izolarea și igiena să fie pe primul plan..Echipamentele de protecție și soluții de dezinsecție să fie de cea mai bună calitate. 
Izolatoare,costume tip combinezon,măști și mănuși speciale. 
Izolator, mijloace protecție pentru persopersonal bal 
În farmacie nu este nici o măsură 
În primul rând furnizarea de catre spital a echipamentelor necesare, în al doilea rând suplimentarea personalului care se ocupă de igienizarea 
spațiului (avem o singură femeie de serviciu la 30 de angajați, se lucreaza in unitate in 2 ture, ea fiind prezenta doar in prima parte a 
programului) 
În primul rând instruirea personalului care lucrează în spitalAsigurarea echipamentului de protecțieLimitarea pacienților cronici 
În primul rând materiale de protecție, dezinfectanti. 
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În primul rând să se lase în concedii prin rotație sa nu ajungem sa ne îmbolnăvim toți! Daca sistează de acum concediile ce se întâmplă când ne 
îmbolnăvim toți????? 
În spital avem puține măști UF și mănuși!NU avem măști cu filtru! 
închiderea activității 
închiderea temporară a secției clinice 
Kituri pt testarea pacientilor  suspect in toate unitatile sanitare pt asanarea tuturor focarel or si  evitarea blocari spitalelor 
La ieșirea din tură te schimbi  in haine de strada  la vestiar dar fără nici o masura de igienizare 
La nivel national. Plafonarea pretului masti, materiale protectie si dezinfectante, sustinerea de catre Stat a producatorilor. 
La noi nu se poate face nimic atat timp cat se dau bani la biserici iar cei din spitale isi cumpara sinhuri echipamente, isi spala acasa halatele. 
Practic ne pica pe cap rot. Prea multe pretentii si zero conditii 
la raportul de garda sa participe numai sefii de sectie si sefii de garda, limitandu-se astfel riscul de infectie la tot personalul 
Lămpi cu UV 
lifturi dedicate, circuite separate, creșterea numărului de paturi și a cubajului/pacient 
Limitarea accesului in spital, folosind personal dedicat sau mijloace tehnice-ex-interfonExistența unui sistem de programare online sau telefonic 
Limitarea accesului pacientilor care nu sunt urgente, limitarea programului operator doar la cazurile urgente, limitarea echipei de garda la cele 
3 linii obligatorii. 
Limitarea accesului pacientilor si apartinatorilor in ambulatoriu 
Limitarea circulației în rândul personalului, prin transmiterea electronica a documentelor si suspendarea semnaturii olografe, originalele 
pastrandu-se pentru a fi recuperate ulterior, la încheierea contextului epidemiologic 
Limitarea consultatiilor in ambulatoriul de specialitate. Permiterea accesului pe rând, în număr limitat, al pacienților pe coridor. Pana in prezent, 
pacienții s-au aglomerat pe coridor si, oricât am insistat sa meargă în curte si sa se pozitioneze la distanță (cu promisiunea că iesim după fiecare 
in curte când îi vine randul), au ignorat vehement recomandările. 
Limitarea consulturilor la camera de garda de către medicii specialisti, rezolvarea cazurilor preponderent de medicii upu pt evitarea expunerii 
personalului medical atunci când nu este absolut necesar 
Limitarea in continuare a accesului la consulturi la camera de garda a unitatilor cu paturi si a ambulatoriilor ,atunci cand acestea pot fi facute de 
catee MF si internarea stricta a cazurilor ce nu pot fi rezolvate in ambulatoriu.Cresterea compliantei pacientilor ,in ceea ce priveste masurile de 
igiena si respectarea regulilor interioare ale unitatilor sanitare. 
Limitarea internarilor 
Limitarea internărilor. 
Limitarea numarului de pacienti internati care vin din alte judete 
Limitarea pacienților cronici, echipamente de protecție suplimentare 
Limitarea programărilor pacienților astfel încât examinările se vor face doar pentru pacienți ce reprezintă o urgentă. 
Limitarea spitalizărilor de zi si a internărilor pacienților cronici și posibilitatea de a le prelungi prescripțiile de medicatie sau oxigen fără a mai 
veni la spital. Sunt medic rezident la IP Marius Nasta 
Lucrez in farmacie .ar fi nevoie de:măști chirurgicale și dezinfectant de mâini,limitarea accesului pacienților on farmacie ,existența unui paravan 
despărțitor 
Lucrul de acasa pentru personalul DIN departamentele unde acest lucru Este posibil, statistica, calculatoare etc 
Lumanari. Busuioc. Agheazma. Rugaciuni. 
mai mulre echipamente, adecvate nu avem nici macar masti normale, in restul timpului...ni s au dat niste echipamenre diar in caz de covit 
19...dar pana aflam de potentialul infectat ne imbolnavim tit oersonalul 
Mai mult echipament de protectie, momentan nu avem suficient. 
Mai mult echipament de protecție si o cantitate mai mare de produse de dezinfecție 
Mai mult echipament și dezinfectante 
Mai mult personal 
Mai mult responsabilitate  din partea DSP 
Mai mult spațiu de desfășurare 
Mai multa informare 
MAI MULTA ORGANIZARE.PREA MULTA BRAMBUREALA ,CA PESTE TOT 
Mai multe Costume de unica folosință ... 
mai multe costume pentru tartarea gravidelor cu Corona 
Mai multe echipamente de protectie. Si eliminarea liniilor de garda "neoficiale": rezidentii care pe liniile 3 4 5 de garda nu sunt legal acolo. Cum 
se vor asigura echipamente de protectie pt oameni xare nu sunt acolo oficial? 
Mai multe echipamente de protecție pentru personalul medical si auxiliar,testarea personalului medical si auxiliar. 
Mai multe echipamente de protecție, mai mult personal, consiliere pentru abordarea cu calm a situatiei 
Mai multe echipamente necesare 
Mai multe haine de protectie. 
Mai multe kituri de protectie 
mai multe masti si solutii de dezinfectie 
mai multe masti, masti cu protectie eficienta (nu cele chirurgicale) 
Mai multe materiale de protectie. Mai multă transparență cu privire la numărul de persoane afectate. 
Mai multe materiale de protecție. Echipament complet de protecție 
Mai multe materiale sanitare 
Mai multe materiale sanitare: măști 
Mai multe mănuși și măști de protecție 
Mai multe măști , mănuși, soluții biocide, echipamente speciale.cc 
Mai multe măști de protecție 
Mai multe măști de protecție, calitatea materialelor de protecție să fie îmbunătățită 
Mai multe măști si costume impermeabile 
Mai multe spatii izolate 
Mai multe substanțe dezafectate 
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Mai multi dezinfectanti de suprafete achizitionati. Amplasarea pe pereti, la punctele de intrare/iesire din sectii (in toate sectiile) de dispencer-e 
automate pentru dezinfectarea mainilor. Covorase antiseptice si in sectia unde activez. Achizitonarea si furnizarea de masti faciale cu filtre (FFP2 
si FFP3). 
marirea duratei de consultatie a unui pacient astfel incat sa nu se creeze aglomeratie in fata cabinetelor de unde si riscul de contaminare 
Masti 
Masti adecvate Spalatul echipamentului medical la spital 
Masti ffp2 sau ffp3, halate impermeabile, ochelari 
Masti ffp2/3Costum de protectieProtectie facialaCircuite de izolare 
Masti FP2 sau FP3, ochelari de protectie/ akta modalitate de protectie, halate impermeabile, papuci, bonetepapuci 
Masti si ochelari adecvati pt protectie covit 19 
Masti speciale 
Masuri mai drastice 
masurile de baza speifice 
Masurile necesare obligatorii, pt ca nu exista. Incepand cu aprovizionarea de solutii dezinfectante pt toate categoriile 
Masurile sunt suficiente pentru specificul unitatii. 
Materiale de preventie 
materiale de protectie adecvate pentru personal masti, combinezoane, viziere, decontaminaremedicamente adm in protocoalele folosite actual 
de italieni 
materiale de protectie mai multe si mai complete. Stocurile in prezent aproape epuizate (real nu cele raportate) 
Materiale de protectie pt tot personalul 
Materiale de protectie si dezinfectanti 
Materiale de protectie suficiente pentru personal 
Materiale de protectie suficiente si echipamente 
Materiale de protectie suficientee 
Materiale de protectie, am prmit masti din hartie. Posibil sa fie bune dar la propria respiratie in 2-3 minute se umezesc si se rup. Nu exista 
ochelari sau viziere de protectie, nici combinezoane ce pot fi sterilizate, doar halate de protectie utilizate anterior de catre vizitatori. Nu sunt 
papuci de protectie, cei folositi sunt cumparati de noi. De aparatura medicala nici nu are sens sa discutam. 
Materiale de protectie, carantina 
Materiale de protectie, materiale de curatenie si dezinfectie , echipamente specifice, nebulizatoare etc.. 
Materiale de protectie, personal suficient si in cazul aparițiilor de concedii medicale,de implementare a asistente medicale pentru anestezie ca 
să nu mai fie doar la numar în Ati și practic lasi terapia fara personal suficient 
Materiale de protectie. Personal. 
Materiale de protecție 
Materiale de protecție completă 
Materiale de protecție de unică folosință 
Materiale de protecție sanitare nelimitate. 
Materiale de protecție suficiente, personal suficient,prezentarea procedurilor operaționale aferente. 
Materiale dezinfectanti echipamente de protectie 
Materiale medicale coreapunzatoare macar protectiei standard 
Materiale necesare 
Materiale re protecțieCursuri de protecție a muncii și precentie 
Materiale sanitare 
Materiale sanitare de protecție conform reglementărilor împotriva covid. 
Materiale sanitare în cantitate suficientă 
Materiale sanitare și dezinfectanti 
Materiale sanitare, măști de protecție,  dezinfectanti in cantități normale. 
Materiale se protectie de inalta calitate. 
Materiale si personal.....lucrez in sectie Boli infectioase.....!!!! 
Materiale suficiente 
Materiale suficiente,de protectie 
MATERIALE!!!!!ȘI UN VOLUM DE MUNCĂ...UMAN, NU TEANCURI DE PROTOCOALE , ORE-N ȘIR LA CALCULATOR ȘI LA CALCULAT SCORURI, 
COMPLETAT (INUTIL) FOI DE OBSERVATII , IAR LA PATUL BOLNAVULUI AJUNGI ÎN FUGĂ, FACI ÎN GRABĂ CE-AI DE FĂCUT!!!! 
Materiale, aparatura, etc 
Materiale, materiale, instructaj 
Mănuși pentru mâini de unica folosință, halate de protecție lungi, de unica folosință, cort pentru triaj in curte 
Mănuși, măști de protecție ( nu doar o mască pe tura pe salariat) etc. 
Mănuși. Masca de protecție, ochelari, saboti, costume, etc 
Măști , dezinfectante, hârtie prosop, bonete 
Măști chirurgicale, mănuși de unică folosință, halate 
Măști cu filtru,la discreție,nu numărate!!!Dezinfectante în fiecare cabinet.Prosoape de hîrtie de șters pe mîini, pentru că lipsesc. 
Măști de protecție, costume de protecție... 
Măști de protecție. 
Măști FFP 
Măști ffs 2 
Măști halate, ochelari 
Măști la discreție, nu cu porția, costume de unica folosință, ochelari 
Măști profeșionale,ochelari  de protecție 
Măști, dezinfectante, spirt, halate 
Măști, halate de protecție cu mânecă lungă de unică folosință.... 
Măști, halate de protecție, dezinfectante de suprafețe 
Măști, mănuși, dezinfectant 
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Mânca sa avem măști 
Medicii sa nu si mai cheme pacientele de acasa pt consultatii si ex ecografic ....ei sunt cei care nu respecta carantina 
Monitorizare permanenta. 
Monitorizarea temperaturii personalului la intrarea in schimb. Testarea in caz de suspiciune de infectare. 
Montarea unui cort de triaj in afara camerei de garda 
Montarea unui geam de sticla pentru protectia personalului farmaciei si inchiderea unor puncte de lucru. Asigurarea materialelor de protectie 
pentru personal. Suntem foarte expusi, insa totul se reduce la spitale, de farmacii nu le pasa guvernantilor, insa la primul semn de tuse, pacientii 
se prezinta la farmacie, nu suna la 112 daca nu este grav. Si noi alaturi de medici mentinem sistemul de sanatate, ar trebui sa ni se acorde 
materiale de protectie!!! 
Mult prea multe 
Multe ! Nu s-a luat nici o măsura ! 
Multe .Dar din pacate nu sta la nivelul nostru de a fi recomandate . 
Multe alte masuri materiale conf reglementarilor in vigoare nu doar cand vine controlul tot timpul atunci apare hartie  solutii dezinf pijamale 
lenjerii in rest nu sunt. 
Multe dintre măsuri sunt aplicate doar pe hârtie, dar am fost obligați să semnăm în tabele că am fost instruiți, că ştim, că facem, etc.- instruirea 
în mod real a personalului, sesiuni de simulare de caz - instruirea pentru protecția muncii în cazul pacientului cu COVID-19- echipamente 
corespunzătoare şi în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea- implementarea nu doar pe hârtie a măsurilor de prevenție şi limitare a infecțiilor 
Multe pt ca nu s-a făcut nimicNe informam de pe internet și o vedem pe managera la TV, unde ne explica cum sa ne spălam pe mâini Ni se da o 
masca 3M sa o folosim cică 2 săptămâni... 
Munca de la domiciliu 
Normativul căti pacienți prevede  sa îngrijească un asistent medical? 
Nu avem destule măsti ,mănusi insuficiente, 
Nu avem echipament de protecție!!!Vă rugăm să luați măsuri pentru a ne putea proteja, noi, pacienții, familiile noastre. 
Nu avem echipament deajuns pt protectie ni se spune sa facem economie .Dar de luat alte masuri  cu ce?.. 
Nu avem echipamente de protecție 
Nu avem masti de ajuns.Triajul de la poarta sa fie non-stop. 
Nu avem masti si echipament conforme pentru protejarea de cov 
Nu avem nici un echipament de protecție. 
Nu beneficiem de echipamente de protecție decât de manusi și măști plus dezinfectant dar doar atât!! 
Nu beneficiem de protecție. Ni se pune la dispoziție, cu porția, doar măști de unică folosință, mănuși și dezinfectant. O masca o folosesc o zi 
întreagă 
nu beneficiem nici de cele care ar trebui sa fie 
Nu comentez 
Nu putem respecta măsurile actuale din lipsa materialelor..este cred ca suficient spus 
Nu s a făcut nimic, eu zic că am spus suficient 
Nu s-a luat nici o masura, deci toate! 
Nu sunt masti suficiente 
Nu sunt masti suficiente , se da una pe zi.Manusi isi tine fiecare in buzunar ca nu sunt suficiente 
Număr mai mare de echipamente protecție de unica folosință. 
O selectare a pacientilor, echipamente necrsare 
O singura intrare in spital pt pacienti, filtru UV acolo, scanner termic. Pacientii cu febra, cefalee si fara alte fenomene, pleaca direct la 
Infectioase. In UPU sa aiba acces doar pacientii grav, adusi cu Ambulanta ! 
Obligatoriu in farmacie geam între pacient și farmacist 
Ochelari de protectie si pentru asistente, nu doar pentru medici, halate de unica folosinta pentru tot personalul, masti speciale pentru virusul 
covid 19 , nu masti faciale normale 
Organizarea unui punct unic de intrare in unitate, cu triaj la intrare. Stabilire de urgenta proceduri, instruire si simulare, achizitionare materiale 
de protectie 
Orice materiale de protectie 
Orice măsura este mai buna decât nici o măsura. 
Pacientii ambulatori redusi, cei programati sa fie reprogramati. Triarea pacentilor ambulatori fata de cei internati !!! - ceeeace nu exista in 
unitatea in care lucrezi , nu a fost NICIODATA! 
Personal care sa ingrijeasca doar astfel de pacienti daca ca fi cazul. 
Personal suficient, și dotarea spitalelor care întra în contact direct cu pacienți cu materiale de unica folosință, măști, halate ochelari etc. Noi nu 
suntem protejați deloc, avem o masca de unica folosință standard care este restricționată 1 pe zi și atât.... 
Personalul medical sa foloseasca intrare  separat de pacienți. 
Practic,nu s-a luat nici o masura. 
Prezenta mastilor 
Prezenta unui cort pt pacientii Covid 19,prezenta materialelor de protectie inalta,prezenta testelor rapide pt Covid19 
Procurarea de echipamente de protectie suplimentare, modalitati de diagnostic al infecției care să fie disponibile în unitate pentru a putea tria 
rapid pacienții si a diagnostica infecția. 
Programarea și respectarea orei programării de către pacienți. Trierea pacienților de la intrarea în policlinica. Furnizarea echipamentelor de 
protecție în cantitatea necesara. 
Protectia adevărată a personalului medical cu echipamente profesionale 
PROTECTIA ANGAJATULUI.Nu exista MASTii!!!Ce as putea sa spun altceva? 
Protectia medicilor fin Ambulatoriul de specialitate, programarea pacientilor la 20 min pt dezinfectia cabinetului, evitarea suprasolicitarii 
personalului medical 
Protecția personalului 
Protecție adecvată a personalului. Circuite separate 
Protecție de baza care nu exista. De fapt nu exista nici o protecție cu nimic in unitatea medicală  in care lucrez 
Protejarea personalului medical care au copii mici în întreținere. 
Protocale si echipamente de protectie 
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Protocoale de acțiune in cazul suspiciunii de COVID-19, nu propuneri sau indicatii cu ce ar trebui să facem si care se schimba de la o zi la alta; 
dotarea corespunzătoare cu echipamente de protectie standard pentru tot personalul angajat; spălarea/dezinfecția uniformelor medicale in 
spital;dotarea cu materiale de curățenie si dezinfecție a mâinilor fără restrictie; crearea de cursuri acreditate OAMMR pentru prevenirea IAAM; 
suplimentarea numărului de asistenți medical, infirmieră si ingrijitoare, număr raportat la nevoile pacienților, nu conform organigramaei care 
nu tine cont de circuite(septic/ase 
Protocoalele medicale si cele bazate pe dezinfectare  si protecție sa nu se schimbe atît de des. 
Punerea la dispozitie a echipamentului complet de protectie si trierea pacientilor. Lucrul in ture. 
Reducerea activității personalului a cărui prezență nu este neapărat necesară. 
Reducerea adresabilitatii pacientilor 
Reducerea birocratiei, respect fata de medici din partea conducerii spitalului, furnizarea de echipament de protectie, cresterea vitezei de lucru si 
a gradului de implicare a personalului administrativ in vederea punerii mai eficiente la punct a protocoalelor si circuitelor necesare. 
Reducerea internarlor 
Reducerea internărilor acolo unde se poate, dispensarizarea și accesul total interzis a aparținătorilor în spital. 
Reducerea sedintelor de dializa de la 3, la 2. 
reducetea orelor de munca 
Registratorul medical să aibă birou separat. La noi in birou se consultă pacienții cronici care vin la control., la noi in birou intră pacienții veniți de 
la UPU, la noi in birou se recoltează la pacienții internați la foi de zi dar și la cei abia internați la pat, se punctioneaza... 
Reguli de lucru, protocoale, orice informație care să poată fi luata în serios, să fie oficială, să fie asumată de vreo autoritate. Nu leapșa cu 
responsabilitatea. Lipsa echipamentului este foarte problematică. 
Renovarea sectiei 
Respectarea circuitului scris in protocol  de predare si preluare a pacientilor suspecti de coronavirus .Dotarea cu echipament de protectie altul 
decat masti chirurgicale si manusi de unica folosinta .Aprovizionarea cu dezinfectanti . 
-respectarea cu strictețe a tuturor măsurilor prevăzute de Serviciu ptr Situații de urgenta și eventual reducerea numărului de ore  de garda la 12 
ptr fiecare medic 
Respectarea regulilor. Achiziționarea de echipamente de protecție. Informarea. 
Respectatea carantinei. Nu avem portar, pacientii si apartinatorii se plimba ca pe bulevard. 
Responsabilitatea tuturor.Limitarea contactelor strict la actul medical, fără vizite și  plimbări între secții 
Restrictionarea accesului in ambulator si laboratoare 
Restrictionarea circuit pacienti ambulator 
Restrictionarea pachetelor de acasa, dezinfectia incintei mai des efectuata, a clantelor, mai multe masti si manusi de unica folosinta. 
Retragerea cardurilor de sanatate 
Rezerva materiale protectie 
Rotirea personalului din 6 in 6 ore 
Sa  fie materiale de protectie suficiente 
Sa aduca materiale nu avem Ne obliga sa intram cu masca normala si cu halat de unica folosinta 
Sa asigure un minim de masuri de siguranta - trierea pacientilor, manusi si masca pentru personalul medical si auxiliar. 
Sa avem echipament de protectie necesar 
Sa avem echipamente de protecție . La acest moment nu avem nici măști , iar săpunul este dat cu portia , in cantități foarte mici . 
Sa avem echipamente de protecție. 
Sa avem la discreție măști chirurgicale și echipament specific infecției cu coronavirus 
Sa avem masti chirurgicale corespunzatoare, halate corespunzatoare,manusi, apa, sapun mereu la bai dar nu diluat, aniosgel, servetele .nu sa 
cumparam noi! 
Sa avem masti in primul rând,pentru ca in acest moment avem masti de tifon,confecționate la croitoria spitalului 
Sa avem materialele necesare 
Sa avem mult mai mult echipament de protectie si sa fim instruiti adecvat situatiei 
Sa avem ochelari de protectie,manusi lungi, caltete lungi etc 
Sa avem.echipament se protectie... 
Sa doteze personalul (si medici, si asistente, si infirmiere, brancardieri, liftieri - pe toti) cu echipamentele bune si sa se roteasca oamenii mai des, 
pentru ca devine greu sa sustii un ritm din asta secunda dupa secunda. Sa lase si rezidentii care pot lucra sa lucreze. Rezidentii care nu pot lucra 
(gravide etc) sa stea acasa. Dar e nevoie de materiale. De consumabile. 
Sa doteze sectia cu masti,halate de u.f.,si macar in camera de garda sa existe echipament  special pt Covit 19. 
Sa existe dezinfectanti, ingrijotorii de curatenie sa igienizeze mai mult ca de obicei spatiile, suficiente masti faciale, suficiente manusi, asistenta 
sociala sa rezolve cazurile sociale (sa nu mai trebuiasca sa internam persoane doar pentru ca nu au casa) 
Sa existe echipamente de protectie 
Sa existe suficiente echipamente de preventie 
Sa fie achiziționate suficiente echipamente și soluții dezinfectant. 
sa fie aduse suficiente echipamente pentru tot personalul medical 
Sa fie echipament de protectie suficient pentru personal 
Sa fie in primul rand suficiente echipamente de protectie si sa se faca un instructaj corespunzator (sunt medic rezident si abia m-am intors in 
aceasta unitate) Camera de garda este necorespunzatoare primirii pacientilor posibil pozitivi pentru Covid19. Nu exista un circuit corespunzator 
in unitatea in care lucrez. 
sa fie o organizare mai buna, sa se stie care sunt echipele formate din medic, asistent,infiermier si care sa stie exact ce sa faca cand apare 
pacientul bolnav,in loc este doar agitatie, vorbe cu jumatati de masura, sa nu se mai efecteze internari cu bilet de trimitere, doar cei veniti prin 
urgenta, pentru a limita posibilitatea infectarii personalului medical. 
Sa fie testat tot personalul pt ca au fost persoane care au fost la 8 martie unde a fost și Chițac 
sa fim informati 
Sa fim informați, sa primim materiale necesare pt protecția noastră 
Sa fim instruiți ce sa facem în aceasta situație, tot personalul medical. 
Sa lucreze și medicii nu doar Adistentii. Medici nici măcar nu se echipează sa vadă starea pacientului totul se transmite prin ce remarca 
asistentul. 
Sa ne acorde echipamente de protecție 
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Sa ne dea echipamente 
Sa ne dea măști, mănuși, dezinfectanți de mâini și suprafețe, asta vrem. Ne omorâți de vii! 
Sa ne lase acasă linistiti 
sa ne testeze personalul 
Sa ni se acorde toate materialele ( șervețele pentru mâini , mănuși de protecție , halete de unica folosință , botoșei , etc) sa nu se taie cand le 
trecem pe bonierul de materiale 
Sa ni se asigure, macar, echipamentul de protectie. 
Sa ni se azigure echipamente in cantitate corespunzatoare, in acest moment ni se dă cate o mască facială (chirurgicala) pe zi, Nu avem prosop 
hârtie, il achizitionam pe banii nostri, prin comandă online 
Sa ni se dea halate,masti. 
Sa ni se dea mănuși, măști și halate. Săpun și dezinfectanti 
Sa nu mai intre toti pacientii in farmacie. Sa intre pe rand cate unu 
Sa nu se interneze numai ce tine de specificul secției si sa nu ii uitam internați pana la adânci bătrânețe si fara pile 
Sa nu se mai dilueze săpunul și dezinfectantul, dacă nici de un Basic de igiena nu putem beneficia, ce pretenții sa mai ai la măști. Urgenta nu are 
măști. Personalul medical care a recoltat pacientului ulterior diagnosticat cu coronavirus nu dispunea de măști și mănuși. Nici după pozitivarea 
testului nu s au luat masuri. Personalul medical a chemat dspul pt testarea unui pacient venit recent din zona roșie acum doua zile și nu vin sa 
testeze. 
Sa nu se permita intrarea in judet a tuturor persoanelor din diaspora. 
Sa nu trimita numai rezidentii in centre universitare la trierea pacientilor, ca pe cai de bătălie, fără echipamente 
Sa ofere mai multe materiale de protectie 
Sa poata achizitiona materiale necesare! Momentan, suntem informati ca nu au de unde cumpara dezinfectant si masti! 
Sa primim echipament de protectie in primul rand, nu mai avem nimic 
Sa primim materiale de protectie.Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti NU are materiale/masti de protectie si refuza sa ne dea. In garzi ni s-
a spus ca fiecare primeste o masca chirurgicala simpla cu care intra in sala de operatii si pe care o pastreaza sa consulte pacientii din garda. 
Asistentele suspecte de Coronavirus se prezinta la spital si nu se instaureaza nicio masura de protectie/ancheta epidemiologica. Clinica de 
ginecologie 
Sa se achizitioneze echipamente de protectie si de testare a Covid. 
sa se achizitioneze echipamente suficiente 
Sa se acorde materiale sanitare necesare pentru a ne putea proteja si sa fim corect informati, fara minciuni. 
Sa se acorde:- măști de protecție,- prosop de hârtie,- halate si bonete de unică folosinta- sa se creeze un filtru la primirea pachetelor de la familie 
pentru pacienți,sa nu mai avem contact direct cu apartinatorii- sa se stabileasca un orar de primire a acestor pachete- o mai bună comunicare si 
transparenta a șefilor directi 
Sa se aprovizioneze spitalul cu cele necesare! 
Sa se asigure echipament de protectie, nu avem nici macar masti 
Sa se asigure echipament de protectie,instructaj,dezinfectante 
Sa se asigure echipament de protecție și de lucru, săpunul de mâini este de proastă calitate, măștile sunt insuficiente, sunt multe neajunsuri, 
materiale de curățenie insuficiente, e grav! 
Sa se asigure echipamente de protectie 
Sa se asigure echipamentele de protecție, sa se facă decontaminare medicilor la întrare și ieșire din spital, interzicerea apartinatorilor, și nu 
spuneți ca nu au voie pt ca e o gluma proasta, întra și iese cine vrea.Alta măsură, de exemplu la SCJUPB Timișoara, s ar putea amenaja doua 
corturi în fata și sa se între cu pacientii suspecți prin coridorul din policlina, traseu separat pana la lift, astfel încât sa nu fie contact cu pacientii 
diagnosticați cu COVID 19. Asta desigur când capacitatea celorlalte spitale va fi depășită. 
Sa se asigure si crema hidratanta pentru maini. Sa fie mai multe masti pentru protectie. 
Sa se dea suficiente echipamente( masti manusi dezinfectanti pe baza de alcool)ptr protectia noastra 
Sa se distribuie consumabile, masti, manusi, etc 
Sa se faca instruire periodica privitor la infectiile  la care este supus personalul medical , nu numai afisare in serverul spitalului, astfel incat sa 
permita intrebarile privitoare la articularitatile tuturor sectiilor unui spital in caz de epidemie (laborator analize medicale, de ex).Sa se aiba in 
vedere patologia episodica ( de ex Coronavirus). 
Sa se inchida farmaciile si sa ramana doar 2 pe sector sau una deschisa in provincie. FARMACISTII sunt expusi . Suntem primii care intram in 
contact 
Sa se inchida pentru cel putin 30 de zile si sa se dezinfecteze ficare caramida din care este construit sipitalul. 
Sa se interneze doar urgentele! 
Sa se procure echipamente, nu exista mai nimic 
sa se reinstaureze ordine din puct de vedere epidemilogic nu numai in unitatea mea dar si in toate celealte unitati nu numai in perioda de criza 
dar si in periodele normale 
Sa se restrictioneze accesul pacienților din ambulatoriu 
Sa se restrictioneze intrarea/intrnarea pacientilor posibili infectați ptr ca noi nu avem sectie de infectioase 
Sa tina cont de problemele fiecărui, nu putem purta toți același tip de mănuși. Eu de exemplu îmi cumpăr mănuși de nitril pentru ca sunt alergica 
la latex, de aproape 6 luni. 
Saloane izolate corespunzator .materiale de protecție de calitate și în număr corespunzator, precum și personal medical îndeajuns 
Să ni se acorde echipament de protecție!!!!!! 
Să primim măști ,halate și papuci de unica folosinta 
Să se achiziționeze materiale de protecție și medicamente specifice boli 
Să se asigure echipamente de protecție pe toată perioada 
Sănătatea și securitatea înmuncă ! 
Schimbarea echipamentului dupa fiecare transport de covid 19 
Seriozitate 
Seriozitate și profesionalism...ceea ce nu există! 
Sistarea în totalitate vizitelor apartinatorilor. Sisterea operațiilor programate-in continuare secția de chirurgie unde îmi desfășor activitatea este 
în continuare plina de pacienți  programați.Nu beneficiem de echipament de protecție. Sunt chirurg și în continuare de 3 zile port acceasi masca 
chirurgicala, atât pe secție, în operații cât și la domiciliu. 
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Soluții dezinfectante, echipament necesar contra infecțiilor contagioase. 
Spalarea hainelor de catre unitate 
spalarea halatelor in unitate, asigurarea materialelor de protectie ( halate, halate impermeabile, papuci de clinica, masti FFP3) 
Spațiul de lucru al personalului medical să fie mai mare și,astfel,aglomerația să fie reduse.Sa avem echipament de protectie suficient pt tot 
personalul medical,la fel ca și pt pacienti,apartinatori și pt persoanele carora li se permite accesul în unitate. 
Spălarea echipamentului in unitatea sanitara. 
Spălarea uniformelor de către unitate, un triaj eficient al pacienților înainte de întrarea în unitate,asigurarea de echipamente de protecție. 
sporuri 
Stabilirea de protocoale concrete în cazul pacienților la care trebuie intervenit chirurgical, asigurarea echipamentului de protecție corespunzator 
pt personalul medicalTransformarea temporara a spitalelor mici în unități în care sa fie tratați pacienți cu covid, indiferent de afecțiunea pentru 
care trebuie intervenit. 
Suficiente echipamente de protectie 
Suficiente echipamente de protecțieSuficiente kituri de testareTraining adecvatSăpun și dezinfectant prezent 
Sunt asigurate toate masurile. 
Sunt necesare materiale de protecție și obligatoriu instruire! 
Suplimentare cu personal medical si echipamente de protecție 
suplimentare echipamente si dezinfectanti 
Suplimentare personal materiale sanitare 
Suplimentarea echipamentelor de protecție, verificarea regulata a personalului în privința unei eventuale infecții. 
Suplimentarea echipamentelor medicale si a dezinfectantilor. 
Suplimentarea echipamentului de protecție, care, din păcate, nu se n-ai afla in depozitul nostru. Cu predilecție ma refer la măști și soluțiile 
dezinfectante pentru mâini. 
Suplimentarea fondurilor pentru achizita de materiale de protectie 
Suplimentarea materialelor de protectie si a substantelor necesare pentru dezinfectie si igienizare 
Suplimentarea materialelor de protectie. Organizarea unei echipe de lupta pentru cazurile cu COVID-19 
Suplimentarea materialelor sanitare si echipamentelor de protectie. 
Suplimentarea personalului medical , medici si asistente 
Sursa pt suplimentarea echip protectie 
Suspendarea activitatii compartimentelor , acolo unde este posibil.  Achiziții publice, la nivel centralizat , pentru toate medicamentele și 
materialele sanitare, necesare bunei funcționari, pe baza planurilor anuale- defalcate pe luni - de achizitii publice pe fiecare unitate în parte. 
suspendarea activitatii cronice si limitarea contactului intre personalul medical prin limitarea numarului de asistente/tura si prezentarea 
medicilor la spital doar in timpul zilelor de garda 
Testare repetata pt pers medical 
Testarea angajatilor spitalului 
testarea cadrelor medicale 
Testarea pacienților cu risc cât și a cadrelor medicale. 
Testarea pacienților și personalului și echipamentele necesare sa fie disponibile 
Testarea personalului medical 
Testarea personalului medical o data pe saptamana. 
Testarea salariatilor 
Testarea tuturori angajatilor pentru covit-19 . si evaluarea starii de sanatate a personalului. 
Testari in randul medicilor, asistentelor, infirmierelor.MATERIALE NECESARE 
Testat pentu coroana virus 
Teste pt. Coronavirus.Mai mult echipament. 
Timp alocat pt fiecare pacient programat, mai mare. 
Tirajul epidemiologic 
Tirajul pacienților 
tirajul pacienților, în corturi special amenajate inainte de a ajunge în UPU 
Toate care exista in momentul acesta. 
Toate cele din chestionar 
Toate cele existente, nu am beneficiat de nimic până acum 
Toate masurile privind echipamentele, instructajele și circuitele. 
toate, caci nu avem dacat manusi 
Tot echipamentul coresphnzator,avem doar masti normale,halatele si papucii sunt personali,manusile sunt pe terminate 
Totul e dezastru in spital nu avem măști specifice pt Corona,suntem expuși total.Avem doar câțiva medici infectionisti in ditamai spitalul 
județean Tm 
Totul se rezumă la o tonă de hârtii ce tb semnate, după citire, deci implicație zero, toate comisiile și comitiile la atât se rezumă, tratează 
superficial au același răspuns,,și asta spune totul 
Trebuie luat de la început deoarece nu suntem pregătiți deloc 
TRIAJ ADECVAT SI SPATII SPECIAL DEDICATE  EVITAREA SI EXPUNERE MINIMA LA POSIBIL CONTACT, ECHIPAMENT ADECVAT, DEPISTARE SI 
IZOLARE RAPODA A CONTACTILOR , EFECTUAREA TESTELOR RAPIDE PT DEPISTAREA CELOR CONTAMINATI 
Triaj corespunzător zilnicInstructaj pentru igiena mainilorMateriale de protecție suficiente și corespunzătoare 
Triaj corespunzător, echipă specializată 
Triaj eficient in upu si suficient material! Nu avem masti 
Triaj epidemiologic in UPUCircuite corecte 
Triaj in afara unității pentru toate cazurileAnulare internăriprogramate NON-urgente,Echipament de protecție pentru personal 
Triaj la poarta unitatii, interzicerea apartinatorilor in curte si in unitate 
Triaj si verificare riguroasa la intrarea in unitate a fiecarei persoane.Ca sa;1.se evita plimbari inutile in unitate.2.se recunoasca imediat cazuri 
infectate sau suspecte de infectie . 
Triajul corect al bolnavilor,respectarea programului de vizita si circuitele. 
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Triajul mai amanuntit de catre medici al bolnavilor in momentul internarii. asigurarea de catre institutie a echipamentului de protectie necesar 
pt COVID 19..cat si asigurarea spalarii si igienizarii uniformelor personalului medico sanitar . 
Triajul pacientilor ce vin la consultatii sa se realizeze inainte de intrarea in unitatea spitaliceasca,nu in cabinetele de consultatii din ambulatoriu. 
Triajul personalului 
Triajul tuturor persoanelor care intra in unitatea medicală sa se faca într-un singur loc si de catre personal medical mixt instruit si echipat 
corespunzator. Dotarea institutiei cu materiale si tinute de protectie. Spălarea tinutelor in cadrul instituției cu o frecventa mai mare nu o data pe 
saptamana. 
Triajul,evaluarea si a starii de sanatste a personalului la intrarea in tura si testarea periodica  si a personalului care lucreaza in UPU ,spitale unde 
au inceput sa se prezinte suspecti sau au fost deja izolati tot mai multi contacti simptomatici sau unde s-au recoltat teste si s-au izolat zilnic 
suspecti.Atentie si la spitalele de pediatrie unde copii suspecti sunt insositi de parinti care si ei ar trebui poate testati.Vigilenta mai mare si in 
spitalele unde pot sa mai ajunga pacienti inernati care la internare nu au completat chestionar. 
Triere prehispitaliera 
Trierea la accesul in unitate si nu la camera de garda 
trierea pacientilori in corturi in afara spitalului cu prezenta unui cort suplimentar pentru cei suspecti pana la transportul laspitalul de 
infectioaseachizitionarea de teste pentru coronavirus pentru personalul cu simptome 
Trierea pacienților și personalului inainte de accesul în spital 
Trierea Pacienților, Acordarea de echipament de protecție, Spatii special amenajate pentru decontaminare echipamentului de lucru, Instruirea 
cu responsabilitate a personalului. 
Trimiterea de echipamente necesare protejării personalului medical, inclusiv dezinfectant. Avem 2 L de dezinfectant in unitate și in depozite nu 
găsim sa cumpărăm din proprii bani. 
Ținând cont de faptul ca lucrez în secția ATI, consider ca nu suntem protejați 100%. Echipamentele necesare, planul de acțiune și cum trebuie sa 
acționăm corect ptr a ne proteja, sunt incerte! 
Un cort de triaj in fata spitalului, pentru a reduce riscul de contaminare, accesul interzis in spital a altor persoane decat pacienti. 
un instructaj 
Un numar suficient de echipament de protectie; spatii separate de izolare a cazurilor cu coronavirus 
Un protocol bine stabilit pentru managmentul pacientii suspecti si pentru cei confirmați cu infectie Covid19. Cursuri de informare (eventual 
online) pemtru masurile de preventie, cum tratezi pacientul, cum folosesti echipamentul de protecție, etc. 
Un punct separata, in curte, de triere a tuturor persoanelor ce intra in unitate, separat pt personal si celelalte persoane 
Un training in vederea igienizarii corecte dupa contactul cu pacientul si in vederea protectiei personalului pentru limitarea transmisibilitatii 
virusului. 
Un triaj corect 
Un triaj mai riguros 
Un triaj mai serios, mai amanuntit 
Un triaj mai viguros! Protejarea personalului medical cu echipament adecvat (masti FFP3, ochelari, combinezoane), filtre de acces in unitatea 
sanitara 
Un tub pentru transportul lenjeriei, cărucioare adecvate transportului, elevatoare, o cantina proprie și multe altele... 
Uniformelor  si încălțămintea sa fie puse la dispoziție de spital conform ccm si nu cumpărate de noi ,mai multe măști de protecție și halate. 
Unitățile sanitare supravegheate  de jandarmi Un triaj lnterzicereaaccesului apartinatorilorAmenzi pentru personalul care încalcă regulile 
Urgent achizitie materiale protectie si dezinfectantiUrgent screening simptome personal medicalUrgent achizitie teste rapide COVID 19 
Uși cu senzorButoane lift senzor 
utilizarea persoanei angajate sa faca dezinfectie dupa terminare ore policlica 
Utilizarea rațională a echipamentelor de protecție existente Achiziție centralizată prin minister a echipamentelor de protecție și repartiția lor in 
teritoriu in funcție de gradul de expunere al spitalelor . 
ventilatoare si echipament protectie 
-vestiare personale si posibilitatea dexinfectiei corporale la intratrea si iesirea din unitste.-hartie de unica utilizare ,nu prosoape folosite la 
comun- 
Vizita epidemiologSuplimentare echipamente de protectiePosibilitate de testare pt personalul medical pt COVID 19 
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Anexa 3: Cum ați dori să ne implicăm în sprijinirea dvs.? 

 1. Miltitati pt managementul apolitic!2. Angajari... posturi svoase la concurs...Legi care sa oblige angajatorul sa puna la dispozitia dr 
echipamente pe care tot institutia sa le spele (rezidentii sunt ai mimanui cand e vb de drepturi. Ei sunt vazuti ca brate de munca!). In tot 
rezidentiatul meu nu mi s-a tinut un curs, in afara de 3 stagii (5luni/4ani: bronhologie, epidemiologie, bioetica). De acum, nici mu mai sper!!! 
A achizitiona echipamente de protectie, in primul rand; munca in ture; 
Achizitionarea de materiale de preventie si pentru personalul din farmacii care i au contact cu sute de persoane in ultima perioada si nu stii cine 
este sau nu infectat cu Covid-19 neprezentand simptomele inca 
Achizitionati materialele necesare de protectie impotriva covid 19 
Acordare de echipament de protectie fără restricție... 
Acordarea de echipament de protectie 
Acordarea de materiale de protectie pentru medici, rezidenti, asistente si auxiliar. 
Acordarea sporurilor adecvate tuturor cadrelor( nu numai celor de la UPU ) care suntem direct expuși . 
Acordarea sporurilor cuvenite prin lege . 
Acționarea în judecată a angajatorului în cazul nerespectării dispozițiilor legale în ceea ce privește protecția personalului 
Adrese catre managerii spitalelor unde sunt semnalate probleme. 
Ajutarea in implementarea contractului colectiv de munca, care nu este respectat la nivelul unității sanitare. 
Ajutor in ceea ce prevede statutul asistentului medical ,asigurarea tinutei de catre institutie,remunerarea muncii la justa ri valoare,acordarea 
sporurilor la sariul de baza actual(cum sa iei tu oammr 1%,iar tu,un anumit sindicat ,1si%dintr-o baza la care nu am ajuns nici cu ceva ore  in 
plus,de 2 ani incoace???eliminarea tratarii pacientilor pe ,,paduri taiate” si PC.,niste legi care sa ne apere de agresiunea verbala si fizica. 
Introducerea timpilor de executie 
ALEG SA NU COMENTEZ 
Alertarea tuturor decidenților prin MASS-media de lipsa de dotări !!! Medicii sunt clar in mare pericol 
Am dori protocoale clare pentru toate situatiile ce pot fi creat de acest virus. 
AM DORI SA NE SPRIJINITI CU APROVIZIONAREA CU MIJILOACE DE PROTECTIE PENTRU PERSONALUL EXPUS LA PACIENTII POTENTIAL INFECTATI 
CU COVID 19 
Amplificarea relațiilor între sindicat si angajator 
Anunțarea Ministerului Sanatai si a unităților medicale de a suplimenta dezinfectanti precum si a echipamentului de protectie iar pe perioada de 
focar sporul crescut la personalul medical. 
Aparandu-ne drepturile si sustinandu-ne! 
Apărând drepturile noastre. 
apel catre institutiile statului sa asigure/importe PPE si pentru clinicile private 
Aprovizionare materiale 
Aprovizionarea cu materiale necesare 
Aprovizionarea dpitalelor cu materiale necesare 
Aprovizionarea echipamentele de maxima protecție,in toate secțiile spitalelor 
Aprovizionarea spitalelor pentru siguranta cadrelor medicale! 
ar fi suficient sa convigeti ca este OBLIGATORIU  SA FIM PROTEJATI cu echipament  corespunzator (eu cobor in UPU pentru consult solicitat de ei 
cu combinezon de bricolaj pentru de urgenta nu am putut cumpara eu altceva!!!) si sa avem dezinfectanti, biocide,pentru maini si suprafete. De 
solicitari mai ample va vor scrie probabil anestezistii. 
Ar trebui sa se ia măsuri încât sa dispunem de protecția necesară,iar personalul răcit sa nu fie obligat sa semneze condica epidermologica 
zilnic..și sa i se acorde concediul medica 
Ar trebui să cunoaștem și noi medicii cum vom fi organizați în viitor. Cum va fi nevoie de noi, cum și cine ne va instrui. Umblă tot felul de zvonuri 
halucinante despre cum sunt carantinate spitale cu medici înăuntru fără niciun folos pentru cineva, în condiții inumane. Ar trebui să avem și un 
program agresiv de testare. Testarea salvează vieți. Nu poți să știi cât de mare este transmisia dacă testezi doar cazurile de la graniță sau 
contac 
Aratati oamenilor ca daca dispar asistentele si infirmierele nu mai are cine sa aiba grija de ei, iar aparatele de ventilatie mecanica nu se 
pregatesc singure.. 
As dori sa nu asigure substanțele dezinfectante pt că la ora actuala nu sunt 
Asigurare de echipament. Informare mai multa, instruire. 
Asigurare echpamente si instructaj urgent 
Asigurarea de materiale necesare și concediile de odihna sa nu fie sistate 
Asigurarea de materiale suficiente pt toti 
Asigurarea echipamentelor necesare pentru prevenirea infectiilor si informarea in continuare in ceea ce priveste masurile de preventie atat 
pentru cadrele medicale cat si pentru pacienti. 
Asigurarea echipamentului 
Asigurarea echipamentului de protectie. 
Asigurarea echipamentului de protecție si chiar reducerea programului de lucru, ținând cont ca si noi avem familie, copiii care au rămas acasă si 
așteaptă ca părinte sa se întoarcă sănătos la ei. 
Asigurarea echipamentului si conditiilor necesare 
Asigurarea instructajul și echipamentelor de protecție, protocoale de management alsituațiilor de urgentă, testare 
Asigurarea mai mare a mastilor, a halatelor si ochelari 
Asigurarea materialelor necesare protejarii cadrelor medicale 
Asigurarea siguranței personalului în ture 
Asigurarea suficientă de echipament de protecție pentru întreg personalul. Testarea personalului care a luat contact cu pacienți confirmati 
asigurarea unor echipamente de protectie ale personalului medical,spalarea echipamentului de protectie cu produse specializate, de firme 
specializate.existenta in toate spitalelor a statiilor de decontaminare, a generatoarelor electrice care sa asigure activitatea de urgenta atat in 
laboratoare cat si in salile de operatii si sectiile de ATI. 
Asigurați-vă ca autoritățile vor asigura echipamentul de protecție și logistica necesara pentru tratarea pacienților 
Asigurând echipament de protecție, cazare și masa la spital sau în apropiere 
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Asta trebuia mai demult 
Atragerea atenției asupra lipsurilor din spitale și asupra riscurilor la care suntem expusi 
Atunci cînd există riscul de a veni în contact cu pacienți posibil pozitivi,să fie trimiși, automat,la Sp.de Boli infecțioase!!!!Să nu mai fie nevoie să 
treacă prin UPU,cei cu febră!!!Măcar atunci cînd e declarată pandemie,să facă și ei,ceva!!!!! 
Avem nevoie de echipament de protectie adecvat 
Avem nevoie de medic epidemiolog 
AVEM URGENT NEVOIE DE ECHIPAMENT DE PROTECTIE! IN CEL MAI BUN CAZ VOM FI VECTORI PENTRU  SARS COV 2! MEDIATIZATI FAPTUL CA 
SUNTEM INTR O SITUATIE DISPERATA! CONSTIENTIZATI ADEVARATUL PERICOL SI MERGETI LA MINISTER SI INCERCATI SA II CONVINGETI SI PE EI! 
beneficiind de echipamente de protectie 
Binenteles! Deja s a primit o nota interna prin care ni s a comunicat ca va trebui sa îndeplinim sarcinile care ni se vor trasa, indiferent de 
atribuțiile din fisa postului. Proba îl, fără echipament de protecție și fără spor maxim pt condiții deosebit de periculoase. 
Campanii de informare,alaturi de sfaturile privind igiena personala din mass media trebuie punctatata atitudinea privind semnalarea unui caz 
suspect de coronovirus 
Cat mai mult 
Cea mai mare prostie va e frica de moarte 
Cereti echipament la guvernanti 
Cereți acordarea de la guvern a unei sume de bani alocația strict pentru achiziționarea materialelor de protectie standard si a materialelor de 
unica folosinta pentru personal si a materialelor de igienă personală pentru personal si pacienti. 2. Luptat pentru drepturile salariale, sporuri 
actualizate la salarii, plată orelor suplimentare! Va multumesc! 
Circuitul pacientului. Toaleta este in acelasi loc cu pacienții, birou separat pentru registrator medical 
Comunicare rapida si competentă între medici si pacienti 
Comunicarea situației reale 
Concediati politrucii si angajati oameni competenti 
Conducerea sa  transmita  tuturor  sectiilor,  la timp si regulat, masurile luate, chiar si laboratorul . 
Consumabile. Informare, diseminarea acelor aspecte din intrebarile din chestionarul asta. Pdf cu reguli. Filmulete. Pe facebook. Youtube. Mail. 
Printate. Eu, ca rezident de anul 1, nu cunosc toate detaliile astea. Nu mai tineti pentru voi informatia. Sau ideea e sa crapam mai repede toti? 
Controale inopinante in spitale pt a se observa ca nu se respecta nici macar minimul de siguranta...m.am saturat de controalele anuntate in care 
nu se gasesc nereguli dar de fapt e un haos si o prostie generalizata 
Controale si sancțiuni pentru factorii responsabili 
Control al DSP ului privind materialele si echipamente de protectie a personalului ....pe bune nu pe hartie 
Control inopinant în instituție ! 
Controlați mai sever pacienții la internare de doctori 
Controlând respectarea protocoalelor medicale  și aprovizionarea cu materiale sanitare . 
Controlul existentei mastilor la sp marius nasta 
Convocarea si instruirea periodica prin cursuri si prezentari a tuturor cadrelor medicale superioare, nu doar a sefilor de sectii. 
costume de protectie 
Costume de protectie, manusi, biocide, masti, pentru mine si personalul meu. 
Creșterea sporului datorită riscurilor meseriei pt upu si ati 
Cu aceasta ocazie poate ne ajutați sa ne primim sporul pentru condiții deosebit de periculoase an napoi la procentul de 75% santem singurul upu 
din țara cu spor de 55% ! Mulțumesc ! 
Cu ADEVARAT 
Cu aprovizionare de materiale sanitare de protectie, pentru a nu expune riscurilor in timpul consultatiilor din triaj 
Cu aprovizionarea de:Măști chirurgicale, mănuși de unică folosință, halate 
Cu dotare echipament si multiplicare personal 
Cu echipament corespunzator și  mai multe obiecte dezinfectante. 
Cu echipament de protectie 
Cu echipament de protectie si dezinfectanti 
Cu echipament de protecție adecvat și când spun aceasta ma refer in primul rând la masti 
Cu echipamente adecvate covid-19 și materiale dezinfectante suficiente. 
Cu echipamente corespunzatoare , materiale sanitare. 
Cu echipamente de protectie, și sporul acordat în functie de periculozitate 
Cu echipamente mai ales halate si ochelari 
Cu informatii practice si echipament medical de protectie. 
Cu mai multe echipamente 
Cu materiale de protectie 
Cu materiale dezinfectante, suficiente 
Cu materiale documentare si recomandari. 
Cu materiale nesecare impotriva virusului pentru intreg personalul medical 
Cu presiuni facute institutilor statului care sa deblocheze situatia actuala prin care medici de familie sa primeasca PPE si dezinfectanti 
corespunzatori. 
Cu stimularea achiziționării materialelor de protecție 
Cu testarea rapida a pacientiilor suspect de covit-19 
Cu teste facute la asist medicali care au avut contact si marirea sporuror. 
Cu un control la nivelul unităților fără prezenta șefilor de unitate! 
Cum am spus mai sus ,uniformelor sa nu mai fie cumpărate de noi ,de asemenea cel puțin unde lucrez nu s-au mai facut analize ptr hepatită b si 
c de foarte mulți ani la fel si vaccinul impotriva hepatitei b,singurul vaccin efectuat a fost cel antigripal. 
Cum ar trebui 
Cum să lucrăm dacă nu avem protecție( mă refer la echipament adecvat impotiva covid 19) deși ne- a spus că in unitatea noastră nu o să aducă 
cazuri cu covid 19. 
Cum trebuie și nu o faceți ! 
cunoscand existenta  tuturor categoriilor de personal din spitale 
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Cursuri de informare și formare profesională.Ceea ce face OAMMR ul ....e apa de ploaie!!!!Cursuri ,fie si online ,organizate de MEDICI 
Daca cine a fost in masura sa se ocupe de aceste lucruri nu a facut-o pana acum, deja este prea tarziu pentru orice schimbare radicala. 
Daca se poate face ceva astfel incat in astfel de situatii sa se faca din timp stocuri de materiale necesare, fara inflamarea preturilor. Stabilirea 
unui plan la nivelul fiecarui spital. Comunicare eficienta. Comunicare! 
Dacă nu v-ati implicat până acum... 
Dacă suntem expuși să primim sporul maxim de risc 
De la cei mai mari asteptam implicare si seriozitate.Minciuni si pormisiuni sunt egal cu zero 
Deblocarea de fonduri pentru achiziționarea de materiale și dezinfectanti necesari in această  perioadă iar mai apoi inlesnirea si/Sau 
organizarea alături de structurile gen Oamgmamr si Colegiul medicilor a unor cursuri de prevenție și pregătire a tuturor cadrelor medicale 
pentru situații de urgență. 
Decontare cas pt  achiizitiile de preventie si inchiderea societatilor care nu respecta regulile de preventie 
Demiterea factorilor responsabili 
Deocamdata nu este cazul. 
Desfiintati oammr si dati jos managerii afiliati politic 
Determinarea celor care sunt obligați să implementeze aceste legii să își asume responsabilitatea și să nu mai fim mințiți că ne-au spus si ne-au 
informat online. 
Determinarea conducerii pt echipamente de protecție corespunzătoare și suficiente 
Dialog permanent cu management-ul spitalului 
Din păcate suntem depășiți de situație, ca de fiecare dată! Nu contează ceea ce dorim ci ceea ce avem și putem oferi! 
Discutii cu angajatii pt a fi informati despre ce ar trebui sa se intample 
Discutii cu autoritatile locale. 
Doresc echipament de protecție și instruire corecta. 
Doresc sa mi se asigure materiale de protectie adecvate, nu doar o simpla masca si mănuși. 
Dorim echipamente de protectie 
Dotare cu echipamente de protectie si dezinfectanti 
Dotare echipament protectie 
Dotarea cabinetelor medicale cu substanțe dezinfectante,măști corespunzătoare,viziere,halate speciale 
dotarea cu măști speciale pt Covid-19 
Dotarea personalului medical cu echipamente de protecție 
Dotarea spitalelor cu materiale si medicamente si personal mai mult 
dotarea, facilotarea achizitiilor 
Dotati corespunzator si suficient cabinetele de medicina de familie. Nu intotdeauna medicii de familie cumpara si doteaza cabinetele cu 
echipamente sau dezinfectanti, sau macar prosoape de hartie.  Noi in cabinet avem doar cateva manusi si cateva masti chirurgicale, atat, iar 
medicul refoloseste aceeasi masca de cateva zile bune. Nu suntem incurajati nici sa folosim abundent gelul dezinfectant. 
Dotați si  cmi cu biocide si echipamente. 
Dotări 
Dupa incepem sa tratam pacienti cu covit 19, sa ne testati la intervale regulate. 
Echipament 
Echipament 
Echipament 
Echipament de protectie, informarea continua a personalui din cabinetel scolare. La momentul de fata din zvonuri aflam, ca  s- ar putea sa ne 
delege oriunde in tara pt. Triaj. Dar cine are copil sub 12 ani si ar trebuie sa stea cu acesta, oare si acea persoana poate fi chemata de langa 
copil la Triaj? 
ECHIPAMENT DE PROTECȚIE!!!!!!!! 
Echipamente de maxima protecție 
echipamente de protectie si posibilitatea testarii personalului pt.covit 19 
Echipamente de protecție dacă nu ne sunt date de către angajator 
-echipamente necesare(măști cu filtru, combinezon, ochelari de protecție, casca) ptr medicii rezidentiInstructaj privind folosirea acestora 
Echipamente necesare, motivație salarială adecvată (spor corespunzător) 
Echipamente speciale! 
Echipamente/acatiste:))) 
Echivalarea competențelor este una dintre formele de intervenție necesare 
Educarea populatiei 
Eu am încercat de foarte multe ori sa vorbesc cu șefa, știe situația mea, dar nu face nimic, continui sa îmi cumpăr mănuși, doar asa ma pot 
proteja 
Eu sunt o mama singura si am nevoie de ajutor. Nu ma pot expune fara echipament de protectie.Si tb sa avem teste pt corona virus.Personalul 
medical este cel mai expus..Avem nevoie de ajutorul sindicatului .. 
Evaluarea situației materialelor si echipamentelor necesare 
Faceti public la TV și media scrisă rezultatul sondajului care arată că probabil personalul medical va fi carne tun 
Faceți ceva, noi nu putem pentru că suntem prea mici (medici rezidenți) 
Facilitare achizitie materiale de protectie 
Farmaciile sa primeasca echipament corespunzator, sa se revina la geamul care desparte farmacistul de pacient, cum erau farmaciile inainte, sa 
existe un gel dezinfectant la intrarea in farmacie 
Făcând cunoscuta situația reala din spitalele de stat și ambulatoriile de specialitate 
Fiind policlinica la schimb de ture avem ore de suprapunere. 
Finantarea spitalelor pt achizitionarea de materiale sanitare 
Furnizare echipamente de protectie pt tot personalul medical si paramedical. 
Furnizarea de echipament de protectie 
Furnizarea de echipamente de protecție (măști, mănuși) 
Furnizarea de masti,mănuși, halate, alcool sanitar si solutii dezinfectate. 
Găsirea furnizorilor pt echipamente de protectie 
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Gestionarea situațiilor sa fie facuta de oameni competenți și să se aplice întregului personal 
Greu de spus 
habar nu am 
Halate speciale ,măști cu filtre și viziere...Dezinfectanț!i Lampi UV.Aparate de dezinfecție!!!!Kituri pt descoperirea rapida a virusului...la un 
pacient cu pneumonie!!! 
Identificarea problemelor, priotitizarea si rezolvarea lor. 
Implementare unor măsuri stricte PRIVIND deficitul de materiale sanitare.solutii dezonfectante si echipament de protectie 
Implicarea dvs este de mare ajutor! Protecția personalului medical lasă de dorit și ne este teama ptr viața noastră și a familiilor noastre 
neputând sa ne protejăm corespunzător. Ne pot obliga sa lucram în aceste condiții? Ce putem face ptr a nu fi expuși obligatoriu la coronavirus? 
Impunerea unor reguli și spor de munca in condiții destul de periculoase 
In cabinetele scolare sa fim mai sprijiniți din toate punctele de vedere ! 
In cazul in care sunt cantonati pacienti cu Covid19 sa ne fie respectate drepturile.La momentul actual consider ca nu sunt protejata.Ar trebui sa 
se revizuiasca drepturile salariale ,sporurile,turele de noapte....etc. 
In fiecare unitate ar trebui sa fie manageri competenti 
In unitatea in care lucrez la spitalul sfantul spiridon din iasi nu mai avem solutii bactericide - se foloseste doar alcool - si nu mai avem masti 
chirugicale - se folosesc doar masti facute din 2 comprese din tifon. Incercam sa cautam sa cumparam fiecare pt uzul personal masti dar acestea 
nu se mai gasesc in comert. Nu am beneficiat de instructaje adecvate pentru protectia cadrelor medicale si nici nu stim cum am putea sa ne 
protejam pe noi si pe cei dragi noua i 
Inchiderea policlinicilor,eliberarea retetelor din progamele nationale de sanatate la nivelul unul ghiseu cu geam despartitor.Asigurarea 
protectiei necesarw 
Informandu-ne 
Informare 
Informare DSP si MS asupra rezultatelor sondajuluiPublicare situatie reala in mass media 
Informare si echipamente de protectie. 
Informare, comunicare 
Informare,echipsmente speciale,aparatura adecvata,medicamente,izolare 
Informare,protocoale. 
informarea despre focarele din zona pentru a putea sa ne protejam anticipat, obligarea izolarii la domiciliu, carantina, informarea politiei, 
jandarmeriei pentru a putea lua masuri legale 
Informarea institutiilor abilitate despre cat de impprtanta este protejarea personalului medical. Medicii rezidenti, sa fie protejati in unitatile 
sanitare, in conditiile in care reprezinta o masa destul de mare 
Informarea publicului în ceea ce privește lipsa de echipament de protecție. Imbolnavirea medicilor și personalului secundar va duce la 
imposibilitatea îngrijirii bolnavilor 
Informati corect angajatii din unitati, fara sa se mai ascunda adevarul, insistati sa fie testati TOTI cei care au intrat in contact cu vreun posibil 
angajat infectat cu COVID 19. Asta inseamna sa va implicati. 
Informati departamentul de urgenta al tarii 
Informatii , verificari si consiliere juridica si pshihologica pt pers medic 
Informații 
Informații actualizate privind prevenția și eventual masurile ce trebuiesc aduse în cazul infectării. 
Informații reale și exacte. Echipament de protecție 
informații, asistenta 
Informări despre masurile concrete luate 
Initierea unei campanii de testare a personalului medical ce se expune zilnic. 
Initierea unei petitii in vedere lucrului in ture daca unitatea nu dispune de echipament de protectie pentru tot personalul angajat. 
Inspectii care sa verifice daca exista tot ce trebuie in spital. 
Instructaj privind utilizarea echipamentului de protecție, managementul cazurilor suspecte. 
Instruire si echipamente 
Instruire, echipament, masuri clare, triaj corespunzător. 
Instruirea vicepresedintilor si membrilor de filiale in a asculta personalul care are ceva de spus. 
inventariere corecta a nr de ventilatoare la nivel national. mult inferior nr de paturi ti 
În legătură cu ținută medicala pe care o ducem acasă iar acest lucru nu mi se pare ok 
Încercarea de a găsi furnizori pt echipament de protectie 
Întrutotul! 
Înțelegere fata de mamele singure cu copii mici si sot bolnav oncologic (situatia mea actuală) care sunt aruncate în linia 1 de intervenție în caz 
de epidemie. 
La nivel national 
legislatie timp de munca redus la cei din prima liniedeclarare ca boala profesionala pentru toti cei din sistem sanitar fara hartii 
suplimentaretestare ritmica personal medicallegislatie personal detasat intr-un loc de munca cu risc crescut 
contaminare(cazare,masa,transport)legislatie malpraxismai ulta protectie fizica impotriva agresiunilor 
Luati legatura cu conducerea Spitalului pentru a le explica ce echipamente de protectie se folosesc masti cu ecran si filtrare FFP3 si de unde le 
pot achizitiona, manusi etc ! 
Mai fermi in implementarea masurilor si in aprovizionare cu cele necesare 
Mai multa informare  avem nevoie de echipamente  in cazul in care vor veni pacienți infectati ..nu se mișcă nimic. 
Mai multa siguranta si protectie pt personalul medical prin asigurarea de materiale sanitare 
Mai multe informati 
Mai putine hârtii si mai multă transparență .Asigurarea materialelor de protectie necesare. 
Materiale 
Materiale de protectie 
Materiale de protectie, materiale de curatenie si dezinfectie , echipamente specifice, nebulizatoare etc.. URGENT!!! 
Materiale de protectie, substsnte biocide, informatii, ture scurtate, adaptate activitatii dificile 
Materiale de protectie, testarea cadrelor medicale 
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Materiale deprotectie adecvata pt COVID 19 
Materiale necesare pentru protecția personalului medical, noi angajari in sistemul sanitar 
materiale sanitare 
Materialele necesare de protectie si obligarea instituțiilor de a asigura asta tuturor inca de la intrarea in unitate 
Măcar echipament de protecție adecvat sa primim. 
Măști,mănuși,echipamente de protectie dupa fiecare caz de covid si sunt multe de spus 
Mediatizand faptul ca tot personalul medico-sanitar este foarte expus iar echipamentele de protectie sunt insuficiente. 
Medicii rezidenti sa fie mai protejati, mai valorificati, nu tratati ca niste sclavi ! A trecut perioada sclavagismului! 
Membrii sindicatului Sanitas sa participe activ la stabilirea tuturor normelor, protocoalelor, reglementărilor ce se stabilesc și să fim și noi 
informați la timp despre aceste lucruri. 
Monitorizarea personalului medical si interzicerea altor proceduri medicale decat a celor de urgenta. 
Mult mai mult decât o faceți! 
Multumesc de intrebare,am71 ani si muncesc pt pensiile medicior sint mizerabile,20milioane noi 
Multumesc! sunteti mereu implicati ! 
Ne trebuie masti si dezinfectanti. Patronii nu vor sa cheltuiasca pt angajati. 
Negociere MS pt echipamente protectie,  testare, protecția salariatilor 
Nu am primit niciodata incaltaminte de serviciu iar halate ne cumparam noi 
Nu avem echipament de protectie, nu suntem instruite, nu avem voie sa facem comentarii sau sa refuzam misiuni periculoase(suntem trimise în 
linia-ntai, cu o masca chirurgicala și mănuși unica utilizare-patrula prin piețe publice, mijloace de transport în comun, baruri, asta se întâmplă la 
medicina școlară) 
Nu avem echipamente de protecție 
Nu aveti cum.Managerul este depasit de situatie si ia ordine de la minister de la alti inadecvati. Nu mai este timp pt achizitii materiale, 
reorganizare, implementare, testare/repetare proceduri. Covid este deja la usa spitalului. 
nu cred ca este cazul 
Nu cred ca o sa reușiți sa sprijiniți prea mult salariații în haosul creat, dar va felicit ca încercați pentru ca noi suntem primii expuși, nu 
parlamentarii! 
Nu stiu (si nici alti colegi manageri !!!!!!) ca si Director medical al  unui centru medical privat ambulator, (DE) UNDE AR TERBUI SA MA (NE) 
INTERESAM  referitor la cele prezentate anterior. Respectiv un link (de catre minist sanatatii, colegiu, directia sanitare,alte organizatii,etc ) cu 
masurile exacte care trebuie luate in aceasta situatie de urgenta, cu indicatii concrete pentru personal medical si nemedical ca si pentru pacientii 
care se prezinta pentru dive 
Nu stiu cum ,deoarece este vorba despre conducere si politica. 
Nu stiu pe moment, ma mai gandesc. 
Nu stiu, nu sunt membru de sindicat, am fost foarte dezamăgită de liderii de sindicat, care pot fii,, cumparati " de conducerea spitalului/sectiei, 
motiv pentru care nu am încredere! 
Nu ştiu exact. Ne lovim de opacitate.Avem nevoie de materiale/echipamente, informație, comunicare, colaborare, susținere, consiliere - inclusiv 
psihologică.Avem colegi cu probleme de sănătate care nu pot lucra cu pacienții cu risc şi pentru care trebuie găsite soluții. 
NU VAD NICI EU CUM. 
O faceți întotdeauna! Eforturile echipei dvs. sunt în interesul tuturor (salariați, pacienți, organizații), constante și mult susținute! Apreciem, 
mulțumim. 
O persoana autorizata sa vina sa ne informeze corect despre manevrele efectuate pe pacient cum sa procedam cum facem când recoltam 
analize și trebuie sa le ducem la laborator? 
oare??????? 
Obligarea angajatorului să ne ofere  materiale de protectie, în cazul în care ambii părinți lucrează în sist sanitar macar unul să fie ajutat să nu ia 
infecție, 
Obligarea conducerii in vederea asigurarii celor necesare preventiei 
Obligarea unitatii ptr a ne asigura echipament de protectie. 
Obligatea unitatilor sanitare sa protejeze personalul medical 
Obligativitatea cursurilor de preventie, precum si de terapie in situatii de urgenta. 
Obligativitatea instituirii stocurilor ptr calamități, spitalul meu nu mai avea măști de la 1 martie, alcool iodat de la 2020 iar alcoolul sanitar a 
lipsit între 5.03.2020 și 9.03.2020 
Oferind un minim.de materiale sanitare care sa ne protejeze atat pe noi cat si pe pacient 
Oferindu-ne ceea ce am relatat mai sus.. 
Oferindu-ne suport și sprijin, datorita faptului ca noi asistenții suntem cei mai expuși la toate infecțiile visa a vis de medici și sa ne susțineți sa ne 
fie respectată fisa postului ceea ce la noi în unitate nu se respectat mai nimic suntem obligați sa facem lucruri de care nu țin de noi și de 
competențele noastre. 
Oferirea informatiilor despre cazurile noi COVID-19 in cel mai scurt timp. 
Oferiti pachete cu echipament de protectie. Unitatile sunt depasite. 
Organizarea de cursuri inline de informare pentru cadrele medicale 
Oricum nu va implicati niciodata 
Patronii de farmacie nu ne vor lua niciodata in cosiderare. Sunt mult prea avari dupa bani , oricum suntem exploatati la maxim pana sa vina si 
Covid . Trebuie impus prin ordonanata de urgenta. 
personal insuficient la volumul de muncă existent 
Personalul te sa sa stea acasa 
Poate sa aveti intalniri cu Ministrul sa spuneti adevarul din teritoriu.Sa aprovozioneze toate sectiile cu tot  ce e necesar pt a ne proteja . 
Popularizarea situatiei si amendarea postacilor care imprastie stiri false 
Presiune pe autoritati pentru implementarea distantei sociale - inchidere baruri, restauranteObligarea ANMCS ca procedurile si sistemele de 
acreditare sa fie implementate in mod real, nu o forma fara fond, ca in momentul de fata. Implemenarea acestor proceduri ar schimba modul de 
comportament sanitar al personalului din spitalele RO. 
Presiuni asupra ministerului sanatatii sa aloce fonduri pentru achizitia echipamentelor de protectie 
Presiuni in conducerea țării pentru emiterea unor protocoale clare și ghiduri de procedura pentru spitalele de urgență. 
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Presiuni la nivelul administrației spitalului și secției pentru debirocratizare,  gestionare adecvata a dreptului medicilor la formare profesionala și 
la odihna și pentru aprovizionare corespunzatoare cu materiale. 
Presiuni pe conducerile spitalelor pentru a furniza echipamentele de protecție 
Presiuni pe guvern sa protejeze adecvat tot personalul medical... Ne luptam cu ceva necinoscut... 
prezentarea de solutii catre autoritati 
Priin apelul către toți colegii din țara pentru ca fiecare pacient , indiferent de patologie sa fie evaluat corect medical, respectiv, cazurile cronice 
sa nu fie îndreptate spre unități spitalicești de către medicii de familie decât in cazuri justificate. 
Primirea echipamentelor de protecție si stoparea internării cronicilor 
Prin  respectarea la nivelul unității a  orarului privind interdicția de a mai lucra după programul de garda 
Prin acordarea de materiale necesare de orice fel 
Prin aducerea de echipamente speciale și salarizare in functie de risc. 
Prin aprovizionarea cu echipamente de protectue 
Prin controale ale DPS in farmacii 
Prin declanșarea unui control sever la nivelul spitalului, prin acesta urmărind dacă conducerea spitalului asigură toată logistica necesară în 
prevenirea, tratarea și protecția personalului sanitar și a pacientului contaminat ! Nu simple hârtii acoperitoare ci un eventual sondaj aleatoriu 
!!! O hârtie ,, acoperitoare"egal Cernobîl !!!!!!!! 
Prin discutii cu angajatorul. 
Prin fortarea angajatorilor la respectarea protectiei angajatilor. 
Prin indrumarea managerilor de spitale sa isi faca achizitiile pt cele necesare incat sa nu puna in pericol angajatii 
Prin informare din aproape in aproape a situatiei reale in tara. 
Prin informații despre evoluția COVID 19 la nevoie echipamente de protecție. 
Prin instruire si elaborare protocoale tintite 
Prin interventii la Ministerul Sanatatii. 
Prin lupta pt acordarea sporurilor de pericol 
Prin obligarea conducerii da ne ofereechipamentele de protecție necesare 
Prin oferirea echipamentelor de protectie 
Prin sesizarea unor masuri! Nu este normal sa nu detinem materiale de protectie in astfel de situatii, in special intr- o unitate sanitara! Nu mai 
spun ca nu este normal sa nu ni se faa un triaj inainte de incepere a activitatii si dupa incheierea programului! Nu este normal sa ne expunem la 
pericol fara drept de aparare! Eu ca asiatenta imi fac treaba sa am grija de pacienti insa.. de personalul medical cine are grija? 
Prin testarea personalului medical 
Prin venirea la fata locului și punctată unei liste cu tot necesarul ce trebuie avut  ! 
Printr-o mai bună informare și instruire , prin implicarea tuturor persoanelor de la nivel guvernamental și prin educația cetățenilor prin 
intermediul mass media. 
Privind dotarea cu materiale de protecție corespunzatoare, igienizarea echipamentului de protecție, detasare pt triaj sau zonele de carantina - 
sa se faca in conditii de respectare a protectiei macar si in functie de alte obligatii pe care le avem 
programe de preventie si de educare a populatiei generale 
Propunere plan pentru organizarea orarului de munca a personalului sanitar si auxiliar astfel incat sa fie asigurate nevoile dar sa minimizeze si 
riscul expunerii acestora 
Propuneti ceea ce am sugerat anterior. 
Protecția 
Protecția noatra.si riscurile imense la care suntem expuși. 
Protecție și instruire 
Protejare cadrelor medicale prin acordare materialelor de protectie necesare. 
Protejare,siguranta 
Protejarea cadrelor medicale prin distribuirea materialelor de protecție, protejarea cadrelor medicale cu copii mici. 
Protejati salariatii. Dorim protectie si sa afle toata lumea ce nereguli se intampla in Spitalul Judetean Sibiu 
Publicati un protocol de triere/ingrijire a pacientilor 
Punct de vedere ptr institutiile in care aveti sindicate  vis-a-vis  de masuriile,circuitele echipamentele si masurile de protectie fata de aceasta 
epidemie. 
Punerea la dispozitie a mai multor materiale de lucru 
Punerea la dispozitie a materialelor de protectie 
Punerea la dispozitie de materiale de protectie pentru personalul medical 
Punerea presiune asupra factorilor de decizie de la nivelele suparioare (Ministerul Sanatatii in primul rind) pentru corectarea imenselor deficite 
din domeniul asigurarii unui minim de mijloace de protectie la nivelul fiecarui spital pentru TOT  personalul.Ma refer aici li - masti chirurgicale 
simple- manusi de consultatie- halate de unica folosinta-incaltamine sau protectie pentru incaltaminte (botosi) 
Ramane la hotararea dumneavoastra . 
Raportarea către autorități centrale și locale a situațiilor reale din spitale 
Raportarea situatiei reale catre cei responsabili cu gestionarea situatiei actuale 
Recunoasterea de catre autoritatile sanitare a lipsei de materiale de protectie ... nu “ avem stocuri suficiente” declarativ la conferintele de presa 
si in realitate fiecare spital se lupta pe cont propriu cu furnizorii sa si cumpere ce materiale gaseste 
Reducerea nr de pacienti 
reducerea orelor de munca in caz de infectii cu coronavirus in sectiile ATI 
reprezentarea și acordarea sporurilor pe măsură 
Respectarea circuitelor din spital, triaj, nu doresc sa mai vad pacientii internati amestecati cu cei care vin la urgenta si apartinatori. 
Respectarea protocoalelor,la orice nivel,fara diferentieri 
Sa  se reducă timpul de lucru, unde se poate. Cu toții suntem expuși, dar sunt si cazuri in care poti sa termini treaba mai repede si sa poti sa pleci 
acasa 
Sa avem echipament de protecție 
Sa avem materiale de protectie 
Sa aveti grija si de siguranta  angajatului 
Sa aveti un reprezentant credibil, sa fiti corecti, onesti si sa ne aparati drepturile, sa tineti sedinte dupa ce trece pandemia 
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Sa cerem echipamente si sa solicităm spălarea halatelor la serviciu 
SA CERETI SA SE FACA DEMERSURILE NECESARE PT. APROVIZIONAREA CU ECHIPAMENTE DE PROTECTIE PENTRU PERSONAL 
Sa cereți angajatorilor sa ne dea echipamente de protecție. 
Sa comunicam cu colegii din alte spitale. Un site oficial. 
Sa conducă spitalele oameni cărora le pasă de angajați și care au meserie ,,spital,,, nu jurist sau altceva 
Sa discutati direct cu personalul sanitar si auxiliar.asistenti si infirmieri..ingrijitoare si brancardieri..ei sunt cei  care fac cea mai grea munca..e 
nevoie de comunicare  pt a imbunatatii profesional activitatea . 
Sa discutați cu persoanele abilitate sa ne ofera materialele necesare in protecția noastră.Halatele medicale sa ne fie spălate la spital separat nu 
la gramada cu cearșafurile pacienților. 
sa efectuati controale pe sectii si sa ne sustineti drepturile in fata conducerii 
Sa existe un protocol bine organizat si cu tot ce este necesar.Eu ies din camera de garda cu botosii din plastic si masca de acasa sa fac triajul 
pacientilor,dupa care intru in Spital 
sa faceti apel pentru protectia noastra..Nu Sunt Materiale!!!+ 
Sa faceti ceva efectiv nu sa veniti acum cu chestionare! Situatiile de acest gen trebuiau cercetate de catre dv cu mult timp inainte de a izbucni 
corona, dar in bunul mers romanesc al lucrurilor apare si sindicatul acum si constata ca nu avem echipamente si materiale de protectie ca 
suntem expusi si ca sistemul este dezorganizat total. Acum afla sindicatul. RUSINE SA VA FIE PROFITORILOR! 
-sa faceti in asa fel incat conducerea sa inteleaga,ca materialele de curatenie,echipamentele de protectie si biocidele sunt pe primul loc si nu ar 
trebui sa faca economie la asa ceva 
Sa faceti publice lipsurile din unitățile sanitare 
Sa faceți presiuni asupra angajatorului ptr protecția personalului 
sa fie aduse suficiente echipamente pentru tot personalul medical 
Sa fie disponibile masti de protectie pentru Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Exista 5 masti care sunt pstrate sub cheie pentru uzul 
pacientelor suspecte, NU pentru personalul medical 
Sa fie testat tot personalul pt ca au fost persoane care au fost la 8 martie unde a fost și Chițac 
Sa fie verificate toate spitalele si sa se vizualizeze echipamentul existent 
Sa fim anunțați in timp real , dacă sunt cazuri in spital de covid 19, sa nu fie musamalizate cazurile 
Sa fim informați si pregatiti cu echipamente de protecție necesare pentru lupta împotriva Covid.Sa fie stabilite clar rolurile fiecarui tip de 
personal medical si sa fie sanctionati cei care se sustrag de la datoria lor. 
Sa fim protejați cel puțin prin echipamente 
Sa fim protejați, de jos pana sus circula pacienți posibil infestati 
Sa fim si noi tratati, ca oameni 
Sa fim testati la acest virus.Sa ni se plateasca spor de 100% in aceasta perioada. Sa fim scutiti de taxa catre CAS. Sa avem materiale sanitare din 
abundenta. 
Sa fim testati repetat,sa fim ascultati ,sa nu fim obligati sa ramanem in spital mai mult de progr de lucru..consider ca nu suntem protejati ,si nu 
acvem drept de replica 
Sa fim testati toti angajati spitalului de urgenta Petrosani. 
Sa fim testați 
Sa fiti inclusi la nivelul MS in coordonarea si analiza situatiei la nivelul spitalelor 
Sa informati clinicile private corect! S-au luat cateva masuri, doar la insistentele noastre, ale medicilor care lucram acolo! 
Sa le transmiteți la medici ca nu se interneaza orice 
Sa lua ti legatura cu unitatea medicala 
Sa luati la cunostinta despre lipsa personalului din multe unitati medicale ...sa demascati lipsurilw materialelor sanitare si a substantelor 
dezimfectante  masti manusi echipamente ...sa demascati mizeria si faptul ca renovarile se fac cu bani putin si intrun mod iresponsabil ! Iar daca 
nu o faceti nu ne mai cereti sa pierdem timpul completand aceste chestionare !!!! 
Sa luptati pentru recunoasterea faptului ca nu sunt echipamente de protectie adecvate in spitale si sa ne ajutati sa ne solidarizam pentru a 
refuza sa lucram fara echipament de protectie. 
Sa ma sunați si sa va spun situația unității sanitare in care lucrez 
Sa ne aduceti ECHIPAMENT NECESAR atat cat avem nevoi,pacientii cu covit cer sa intram des la ei si noi trebuie sa facem economie de 
echipamente.Intram dimineata si iesim doar cand chiar nu mai putem adica vrem la baie sau pur si simplu lesinam de foame. 
sa ne ajutati cu echipament suficient 
Sa ne ajutati cumva sa primim teste de gripa covid19, sa putem fi testati deoarece suntem cei mai expusi. In spital nu exista nici macar pt 
pacienti si vin urgente cu suspiciuni de covid-19. 
Sa ne ajutati sa beneficiem de echipament de protectie 
Sa ne ajutati sa primim toate echipamentele de protectie necesare 
Sa ne apărați drepturile 
Sa ne asigurați măcar minimă protecție, echipamente de protecție și lucru ducem lipsa, costumele sunt achiziționate cu bani noștri, halate, 
papuci, tot, cel mai grav este ca nu se asigura materiale de curățenie și dezinfecție de calitate și nici suficienți 
Sa ne asigurați strictul necesar de materiale sanitare ce nu se mai gasesc pe piață. 
Sa ne comunicați tot ce am menționat ca nu cunoastem 
Sa ne dati ce avem nevoie pentru a ne proteja 
sa ne facilitati efectuarea testelor 
Sa ne fie asigurata protectia 
Sa ne fie suplimentate materialele necesare de protectie 
Sa ne informati ce implica pentru personalul medical din spitale clinice scenariul 3 si scenariul 4 
Sa ne sprijiniti sa fie respectate drepturile noastre 
Sa ne sprijiniți prin echipament medical de protecție ... ! 
Sa ne susțineți eficient in orice problema, sa faceți verificări in fiecare unitate sanitara fie ea privată sau de stat. Sa chestionați și luptați pentru 
drepturile noastre. 
SA NI SE ASIGURE ECHIPAMENTELE DE PROTECTIE 
Sa ni se asigure instruire si echipamente pentru protecția persoanalului 
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Sa ni se dea dezifectante, masti mai multe sa le putem schimba,manusi. Sa fiu cumva "izolati". Sa dam medicamente doar la gemulet, deoarece 
suntem prea expusi 
Sa ni se furnizeze echipamente de protectie - deocamdată mai am un mic stoc de masti chirurgicale in cabinet, dar stiu ca stocurile sunt limitate 
in spitale si nu stiu daca voi primi altele atunci cand se vor termina. 
Sa ni se furnizeze materiale de protectie urgent! Plus dezinfectanti in cantitate suficienta. 
Sa ni se ofere tot ce este necesar pentru protectie si sa se faca triajul corect al oricarui pacient 
Sa nu mai fim mințiți în legătură cu ce se intampla in unitatea sanitară si grija fata de salariați care este zero. ... 
Sa nu uitati ca exista personal medical in cabinetele de medicina scolara ,sa devina medicina scolara o specialitate si sa fim sustinuti in 
respectarea CCM de catre administratia locala. 
Sa obligati toate unitatile sanitare sa asigure un minim de conditii necesare pentru preventia infectarii. 
Sa obligați angajatorul sa ne puna la dispoziție echipamente de protectie sau sa ne deconteze sumele de bani investite in echipament 
sa prexentati public situatia reala a becesarului de elemente de protectie si situatia reala a celor existente...adica sa eliminam minciuna 
Sa primim echipamente de protectie specifice si sa fim instruiti cum sa le folosim 
Sa primim echipamente de protecție la discreție nu o masca pe tura 
Sa primim materiale de protectie si sa fim testati. 
sa primim suficiente echipamente de protectie 
sa protejati personalul medical 
Sa publicați adevarul 
Sa putem achizitiona dezinfectanti,masti si ce mai este necesar pentru protectie in cabinetul medicului de familie la un pret rezonabil nu de 
specula. 
Sa reusiti sa convingeti oamenii sa stea acasa 
Sa se achizitioneze minimum de strict necesar pt contactul cu un pacient infectat 
Sa se dea lege și pt policlinicile private sa ia măsuri și sa senfaca un triaj la intrare 
Sa se discute , despre ture mai scurte , despre salarii mai mari , despre materialele lipsa ... 
Sa se facă controale la spitalele de stat si private, sa vadă in ce condiții muncesc medicii din ambulatoriu, cum se protejează de COVID 19 numai 
cu mănuși si eventual măști chirurgicale 
Sa se facă proceduri reale, nu din hârtii, doar ca să fie făcute 
Sa se facă teste personalului medical 
Sa se furnizeze personal fiecărui angajat echipamente de protecție căci dacă sunt duse la nivel de spital/secție rămân ascunse de asistenta șefa 
și le găsim apoi pe olx la vânzare. Singura cale ca echipamentul sa ajunga la angajați este sa I se înmâneze personal de la dsp pe semnătură. 
Sa se ia in considerare orice persoana care a venit din afara tarii, indiferent de tara, inclusiv apartinatorii sau persoanele cu care au venit in 
contact. 
Sa se ia masuri și de protecție a personalului sanitar nu numai ptr pacienti 
Sa se instaureze măsuri de protecție necesare protejării 
sa se închidă 
Sa se poata realiza instructajul personalului in fiecare spital cu referinta la Covid 19 
Sa se pună totuși un pic de baza in sanatate pacient- angajat 
Sa se realizeze programe de instruire a personalului in fiecare spital si monitorizarea si amendarea in cazul nereapectarii regulilor 
Sa se sesizeze și sa se echipeze complet spitalele. 
Sa se trimita in toate spitalele materiale de protectie , indeajuns pt tot personalul.Sa se faca triajul zilnic si angajatilor. 
Sa se verifice-testeze regulat tot personalul sanitar si sa se.distribuie echipamente de protectie 
Sa spunem lucrurilor pe nume!!! 
Sa sustineti aprobarea ,, starii de urgentă" 
Sa tineti cont de cele scrise mai sus. 
Sa trimiteti comisie sa evalueze conditiile de munca, riscurile la care suntem supusi, masurile care se impun pentru siguranta si sanatate noastra 
cat mai curand posibil. 
Sa trimiteti un corp de control in spitalul judetean Vaslui, si sa intrebati de cate ori au investit in Morga. Toate investiile s-au facut de moment si 
doar in cazul cand au fost reclamatii din partea apartinatorilor. Ma lupt de 22 de ani sa primesc conditii normale pentru desfasurarea corecta a 
serviciului. 
Sa trimiteți un om care sa ne instruiască pentru ca, conducerea noastră nu își dorește ca noi sa supraviețuim doar sa muncim. 
Sa trimiteți unde trebuie acest formular 
Sa va asigurati ca avem suficiente  materiale de protectie, masti corespunzatoare, halate, manusi, ochelari, sapun, dezinfectanti. In acest 
moment ni se da doar o masca normala pt 12 ore. 
Sa va asigurati ca personalul este protejat conform normelor in cazul covid-19. Sa fie respectat dreptul la repaus in masura in care se poate. 
Salariatii pasibili a fi implicati intr-o activitate intensa si riscanta in viitor- gen ATI, sa beneficieze de zile libere si concediu in aceasta perioada , 
pentru a evita epuizarea inainte de varful epidemiei. 
sa va faceti treaba fara sa tineti cont de ordinele celor cu epoleti 
Sa vegheati atent si la drepturile salariaților,cele ale personalului medical.Nu vrem să devenim sursa  sau vehicul de infectare pt familiile noastre 
sau alte persoane cu care venim în contact, dar nu vedem cum putem împiedica acest lucru cand echipamentul de protecție  este 
insuficient,persoane din afara unitătii patrund in permanenta,personalul medical este insuficient, volumul de munca este dezechilibrat,epuizarea 
fizică și psihică a asistenților medi 
Sa verificati daca se respecta toate normele de protectie. 
Sa verificati stocurile de echipament in toate spitalele , dar nu cel de pe hartie , ci cel real de pe secții. 
Sa verificați angajatorii urgent (in cazul meu e vorba de Sc Catena Hygeia SRL ) astfel încât ss ca asigurați ca sunt asigurate măsuri minime de 
protecție a angajaților 
Sa vina o echipa la fata locului și sa faca o evaluare a situației. După care sa se ia masurile de cuviință. 
Sa-i obligati sa ne protejeze sa ne dea materiale de ajuns noi nu avem sectia pregatita pt cov 19 si cu toate acestea ne-a fortat mana 
Sa-i pistonati sa de-a materiale. 
Sa-i treziți la realitate pe cei care ne conduc.Este o situație scăpată de sub control.Luptam împotriva virusului cu mâinile goale! 
Salariu mai mare pentru conditii de periclitate. 
Să am masti ai mănuși SI pt.acasa sau sa avem de unde le procura 
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Să avem echipamente adecvate si instruirea necesară 
Să devină totul real, nu doar pe hârtie, pt ca la asta se rezumă acum tot ce este protocol, indiferent de problema și situație, trist dar adevarat, 
iar cei care fac hârtii pt semnături sunt cu muuult mai mulți decât cei care tb sa le semneze ,și clar mai bine plătiți 
Să fim apărați noi ca să putem trata pacienții in condotii sigure și mai ales să nu ne îmbolnăvim familiile. 
Să fim cât mai bine informati, dar în același timp să avem tot ce ne trebuie conform protocoalelor de lucru , ci nu doar cand sunt controale 
Să informati conducerea spitalului de nevoile noastre reale,să veniți la locul de munca,să vedeți exact cu ceea ce ne confruntăm. 
Să încetăm să transformăm munca asistentului medical în ore întregi de scris în foi si la calculator. LOCUL ASISTENTULUI MEDICAL ESTE LÂNGĂ 
BOLNAV!!! 
Să ne dați echipamente de protecție corespunzătore. 
Să ne puteți asigura echipamentul complet de protecție, necesar unei astfel de situații de criză. 
Să ne simțim protejati 
SĂ NU SE FACĂ TRIAJUL IN UPU!!!!! CI IN ALTE PUNCTE 
Să puneți presiune pe toate unitățile medicale să ofere cele necesare personalului medical 
Să sesizați spitalul că trebuie sa ne protejeze pentru a putea face față situației 
Să solicitați materiale de protectie pentru personalul angajat în unitate, tinand cont ca fiecare angajat intra in contact cu cel putin 30 de 
pacienți pe zi. 
Sfaturi pt preventie, poate o linie de comunicare cu un jurist pt sfaturi si recomandari. 
Si noi avem familie, nu știm cine este purtător de coronavirus! Cum ne protejăm? suntem in contact direct cu posibili bolnavi de coronavirus! 
Siguranță și protecție!!!! 
Solicitam măsuri de protecție reale pt salariați - nu numai hirtie 
Solicitant efectuarea de instruiri frecvente si furnizarea de materiale de protectie in timp real. 
Solicitant oficial spitalului mai multa atenție față de personalul medical ,teste pt gripă și covid, echipamente de protecție,igienizat pt mâini,mai 
mult respect pt munca in exces 
Solicitare a Bucuresti pentru măsuri de sprijin financiar pt spitale 
Solicitarea asigurarii pt personalul din linia 1 a echipamentelor de protectie! 
solicitari de fonduri si luarea in considerare a departamentului farmacie ca fiind unul strict necesar in intregul proces de lupta impotriva tuturor 
bolilor 
Solicitati echipament complet ptr toata echipa 
Solicitati organelor competente protectia corespunzatoare a personalului medical 
Solicitați guvernului și ONG-urilor fonduri și materiale sanitare de protecție. 
Solicitați urgent și asigurați-vă ca tot personalul medical este protejat CORECT 
Solicitând angajatorului sa achiziționeze echipamente de protectie de calitate si sa instruiască personalul . 
Speram sa trecem cu bine, toți, peste aceasta criza dar cel mai mult m-a gândesc la cei acasă, sa nu ii pun in pericol din cauza neajunsurilor de la 
locul de munca și de indiferenta anumitor persoane. 
Spitalele din tara sa fie sprijinite finaciar si logistic pentru echipamente de protectie si echipamente medicale absolut necesare , mai ales pentru 
spitalele care se pregatesc sa interneze pacienti cu COVID 19. La nivel de resurse umane, mai precis, personal medical stam mai rau! Trebuie sa 
se dea drumul la angajari de personal medical!!! 
Spitalul sa asigure materiale de protecție necesara! 
Spor adecvat pentru riscul la care ne expunem. 
Sporul nostru este de 15%,in sectie de Boli infectioase. Echipament de protective putin. Personal putin. 
Sporuri salariale 
Sprijin achiziționare materiale protecție 
Sprijin in separarea activității din ambulatoriu fata de cea de pe sectie.Niciodata nu s a respectat acest lucru.Desi trebuia ocupat postul vacant 
de asistent din structura de ambulatoriu, activitatea se desfășoară ilegal cu personalul de pe sectii.Practic ne neglijăm pacienții din saloane 
pentru a face pe secretarele pentru medicii preocupați (prietenii stiu de ce) doar de pacientii(multi dintre ei fără bilet de trimitere sau asigurare) 
din ambulatoriu. 
Sprijin în asigurarea echpamentului de protecție 
Sprijin pe lângă MS privind lipsa echipamentul de protectie īn cazul epuizării stocurilor actuale. 
Sprijinirea de creare a asistente medicale pentru anestezie, ducerea la sporuri maxim posibil,si eu personal lucrez in spital pentru urgență 
copii,dar în terapie primim rncefalite,meningite,ba chiar și tetanos cu spor de 55%,Este corect!? 
Sprijinirea realizarii celor de mai sus referitoare la instructaj de prevenirea transmiterii COVID-19 prin contactul cu persoane suspecte su 
confirmate cu COVD-19, oferirea materialelor de protectie necesare, motivarea personalului care va trebui sa lucreze cu acesti pacienti ( sporuri, 
protectie crescute, sprijinirea familiei lor, ec)  suplimentarea personalului in sectiile aflate in prima linie cu personal din sectiile care au 
activitatea redusa sau chiar suspen 
Sprijinti carantina totala a zonelor. Sa fie inchis totul. Sa stea toti acasa.  Stop. 
Sunați directorii de spitale și insistați sa fie echipamente de protecție. Nu ne pot obliga sa mai intram în instituție fără aceste materiale. 
Suntem colindă stomatologica,ne am luat toate măsurile dar totusi se va închide clinica o perioadă de timp 
suntem expusi 100%. Solicitam echipamente de protectie. 
Suplimentarea echipamentului de protectie 
Suplimentarea nornativului de personal medical și auxiliar. 
Suport logistic 
Suport logistic. 
Sustinere privind echipamentul de protectie, privind detasarile in alte centre de triaj si/sau carantina. 
Sustinerea asistentilor medical din medicina de familie! 
sustinerea drepturilor si masurilor de protectie pt personalul medical 
sustinerea pentru echipament de protectie 
Sustinerea programului decalat Sau a lucrului de acasa unde Este posibil. Asigurarea materialelor de protectie Si igiena. 
Susținere, din toate punctele de vedere! 
Susținerea înființării unor centre regionale de izolare a pacienților suspecți/purtători de COVID 19, pentru a nu exista în fiecare județ riscul mare 
de contaminare! 
Susținerea pers med 
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Testare a personalului, triaj al acestuia, nu doar a pacienților 
Testarea personalul medical 
Testarea personalului medical 
Testarea personalului medical care prezinta simptome de Covid19. 
Testarea personalului medical la întrarea în unitate cel puțin o data la 14 zile 
Testarea salariaților, în cazul în care prezintă simptome, asistenta și consult de specialitate 
Teste pt COVID 19 pt personalul medical 
Tinand CONT de toate neregulile pe care le semnalăm și ajutandu-ne sa le corectam 
Toată lumea trebuie să înțeleagă că știm să ne facem treaba,rămâne să avem și cu ce. Cu mâinile goale vom pica pe capete,ca la domino...Nu 
trebuie să se ajungă acolo 
Transmitere la nivel național a necesității protecției medicilor 
Trăirea mai drastica a pacienților, testarea pacienților febril înainte de a ajunge pe sectie, 
Trebuie sa va spun eu?! Ar fi trebuit sa stiti! 
Trierea personalului care are anumite afecțiuni la rândul lui , discuții la adresa șefilor care , stresează ‘ fara motiv , echipamente medicale 
suficiente . 
Trimitand infirmatii prin emayl sau internet 
Trimiterea unor echhipe de control care sa verifice fizic implementarea procedurilor de lucru in asemenea situatii. 
Uniformele noastre sa fie spălate și dezinfectate în spital, nu la noi acasă. 
Unitatea nu este pregatita per ansamblu in cazul primirii pacientilor infectati. Nu avem materiale necesare de protectie pentru personal, nu 
avem cu ce sa sustinem functiile vitale, nu avem apararura t.i. sau medici urgentisti sau ati. 
Urgentati achizionarea de echipamente de protecție, altfel fiecare , dar fiecare inclusiv personal medical-= acasă cu toții și fiecare se descurca 
cum poate. Și personalul medical dorește sa trăiască. Nu refuzam acordarea de îngrijiri, dar cu protectie 
Va faceti bine treba 
Va implicati deja. Multumesc! Felicitari! 
Va implicati dejamultumescfelicitari! 
Va rog ajutati la informarea unor unitati superioare cu cele mentionate mai sus. 
Va rog solicitați sprijinirea angajaților in combaterea infectiei cu coronavirusul !Nu avem echipamente și materiale de protecție ! 
Vă mulțumim pentru implicare  SUCCES  in continuare  ! 
Venit in spitale,in sectiile de de boli infectioase unde nu sunt materiale si nici personal ...... 
Veniti sa vedeti efectiv ce este si ce nu in unitate costume primim doar csnd vine acreditarea  in rest ni le cumparam incaltaminte adecvata nu 
am primit niciodata e corect? 
Verificand dacă s-au distribuit măști, dezinfectant și mănuși, personalului medical, registratorilor, asistenților sociali, tuturor celor care intră în 
contact cu pacienții. 
Verificare condițiilor/echipamentului oferite si a organizarii făcute de conducere. 
Verificare protectiei personalului in fiecare unitate. 
Verificarea acordării eip 
Verificarea circuitelor pentrut covid 19 in in Sibiu ( calea de acces fiind aceași si pentru personalul medical, pentru tura a doua si tura a treia. 
Verificarea conditiilor de lucru la fata locului 
Verificarea periodica a sigurantei si protectiei personalului sanitar,accesarea rapida a DSP si a activarii mai rapide a codului de caz ,trimiterea 
probelor, pentru a minimaliza timpul de stationare in izolator si a medicului costumat si scos din alte activitati in timpul turei,garzii.Exista deja 
necesitate izolarii in acelasi timp a mai multor cazuri care au inceput sa se prezinte direct la UPU pentru ca la telefoane nu le raspunde nimeni si 
sunt panicati,vin si 
Verificarea siguranței personalului care este cel mai expus. 
Verificati cazurile de contacti ai colegilor si respectarea drepturilor in acest caz! Stim ca e necesara forta de munca in spitale....dar,daca ne 
imbolnavim .......intubati nu putem ajuta... 
Verificati situațiile din spitalele din Iasi. Suntem expuși fără a fi protejați! 
Verificați dacă aprovizionarea cu materiale de protecție se face constant și real în toate unitățile sanitare. 
Verificări și sancțiuni! 
Vrem echipamente de protectie ! Nici măști chirurgicale nu avem..... Ni se spune sa păstram măștile și câte o săptămâna , ca nu sunt destule ! 
Vrem echipamente de protectie adecvate si in cantitatea necesatanexa 2: Cum ați dori să ne implicăm în sprijinirea dvs.? 

 


