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REZUMAT. Prezenta lucrare descrie sistemul actual de monitorizare a deşeurilor periculoase generate în 
unităţile sanitare şi reliefează inconvenientele întâlnite în implementarea acestui sistem în ultimii ani. În 
procesul de transmitere şi colectare a informaţiei au apărut adesea distorsiuni care prezentau o imagine falsă 
asupra realităţilor, precum şi neatingerea ţintelor propuse în strategia de gestionare a deşeurilor la nivelul 
unităţii sanitare. În sensul minimizării acestor inconveniente, lucrarea îşi propune stabilirea elementelor cheie 
care pot contribui la îmbunătăţirea sistemului actual de monitorizare, şi recomandă soluţii noi pentru 
colectarea informaţiilor referitoare la cantitatea de deşeuri medicale generate în unităţile sanitare.  
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ABSTRACT. This paper describes the current system of monitoring of hazardous waste generated in hospitals 
and highlights the drawbacks outlined in implementing this system in recent years. In the collection and 
transmission of information, often appeared distorded presenting a false picture of reality, and attainment of 
the targets proposed waste management strategy in the health units. In minimization of these drawbacks, the 
paper aims to establish key elements which can help improve the current monitoring system, and 
recommends new solutions for collecting information on medical waste generated in health care units. 
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1. CONSIDERAŢII GENERALE 

În unităţile sanitare sunt generate importante 
cantităţi de deşeuri medicale, care dăunează sănătăţii 
şi mediului în condiţiile unei gestionări neadecvate a 
acestora. 

Monitorizarea activităţii de gestionare a deşeurilor 
medicale în unitatea sanitară presupune colectarea 
sistematică de informaţii privind modul de gestionare 
a acestora. Astfel, monitorizarea cuprinde: 

− urmărirea modului de colectare selectivă a 
deşeurilor medicale pe tipuri de deşeuri şi transportul 
până la zona de stocare temporară; 

− supravegherea modului de respectare a condiţiilor 
minime impuse pentru stocarea temporară a deşeurilor; 

− înregistrarea corectă a cantităţilor de deşeuri 
generate. 

− identificarea problemelor apărute în gestionarea 
deşeurilor. 

Subiectul dezbătut în prezenta lucrare îl reprezintă 
neconformităţilor din sistemul actual de monitorizare a 
deşeurilor medicale şi stabilirea de soluţii pentru 
îmbunătăţirea acestuia. 

2. ANALIZA SISTEMULUI ACTUAL DE 
MONITORIZARE A DEŞEURILOR 
MEDICALE 

Deşeurile periculoase rezultate din activităţi medi-
cale, constituie un risc real pentru sănătatea umană şi 
pentru mediu, fiind generate în cursul activităţilor de 
diagnostic, tratament, supraveghere, prevenirea 
bolilor şi recuperare medicală, inclusiv cercetarea 
medicală şi producerea, testarea, depozitarea şi 
distribuţia medicamentelor şi produselor biologice.  

Tipurile de deşeuri periculoase generate în 
unităţile sanitare sunt (fig. 1): 

− deşeuri anatomo-patologice; 
− deşeuri infecţioase; 
− deşeuri înţepătoare-tăietoare; 
− deşeuri chimice şi farmaceutice; 
− deşeuri radioactive; 
− deşeuri speciale. 
Monitorizarea deşeurilor medicale în România, 

se realizează, în prezent, prin anchete statistice, pe 
baza unor chestionare. Chestionarele utilizate pentru 
ancheta statistică a deşeurilor medicale sunt realizate 
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conform metodologiei aprobate la nivelul organelor 
administrative abilitate, prin Ordinul nr. 219/2002 al 
ministrului sănătăţii şi familiei pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei 
de culegere a datelor pentru baza naţională de date 
privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, 
Ministerul Sănătăţii.  

 

 
 

Fig. 1. Tipuri de deşeuri periculoase generate  
în unităţile sanitare. 

 
În acest sens, fiecare secţie, laborator sau 

compartiment completează un formular care conţine 
cantităţile de deşeuri pe care le generează [5] 
Tipurile de deşeuri care sunt monitorizate prin Meto-
dologia de culegere a datelor sunt: 

– deşeurile înţepătoare – tăietoare; 
– deşeurile infecţioase.  
Apoi se centralizează datele la nivelul secţiei, 

compartimentului sau laboratorului, ţinându-se cont 
de numărul total de paturi din secţie şi numărul 
mediu de paturi ocupate într-un interval de 24 de 
ore, pe toată perioada trimestrului respectiv. [5] 

Tabelul pe care trebuie să îl completeze res-
ponsabilii din secţii, compartimente, laboratoare este 
conform celui din tabelul 1. 

Responsabilul de mediu centralizează 
informaţiile la nivelul unităţii sanitare în chestionare, 
pe care le transmite autorităţilor de sănătate publică. 

Fluxurile de medicamente şi de chimicale se 
monitorizează separat în cadrul unităţii sanitare de la 
introducerea în unitatea medicală, până la eliminarea 
acestora sub formă de deşeuri periculoase. [5] 

La nivel naţional se centralizează datele colectate 
din teritoriu privind cantităţile de deşeuri generate în 
unităţile sanitare. Acestea sunt centralizate de 
Institutul de Sănătate Publică, Bucureşti, care deţine 
întreaga bază de date în acest domeniu. 

3. NECONFORMITĂŢI IDENTIFICATE 

Parcurgerea paşilor descrişi mai sus impune timp 
de răspuns mare, iar de cele mai multe ori, datele 
centralizate ajung la autorităţile centrale abia după 
un an de la generarea deşeurilor în unităţile sanitare.  

De asemenea, se produc erori la calcularea şi 
introducerea datelor în chestionare, raportările trans-
mise la autorităţi fiind adesea eronate sau incomplete. 

În plus, prin sistemul actual de monitorizare sunt 
solicitate informaţii doar despre cele mai întâlnite 
tipuri de deşeuri, fără a lua în consideraţie toate 
tipurile de deşeuri periculoase care se generează la 
nivelul unităţilor sanitare. 

Din cauza faptului că nu există un sistem 
centralizat de monitorizare, verificarea autenticităţii 
informaţiilor transmise de unităţile sanitare se 
realizează pe bază de prognoză statistică. 

Procesarea datelor implică resurse umane şi timp 
atât din partea unităţilor sanitare, cât şi a autorităţilor 
de sănătate publică. 

 

 
Tabelul 1 

Date centralizate pe secţii, compartimente, laboratoare 

Nr. 
crt 

Secţia/ 
compartimentul/ 

laboratorul1 

Numărul mediu de 
paturi ocupate  

într-un interval de  
24 de ore2 

Cantitatea totală de deşeuri, pe 
categorii, generată într-un interval 

de 48 de ore 
[kg] 

Cantitatea medie pe secţiile cu 
paturi, în funcţie de numărul 

mediu de paturi ocupate în 24 h 
[kg] 

   Infecţi-
oase 

Înţepă-
toare- 

tăietoare 

Asimilabile 
celor 

menajere 

Infec-
ţioase 

Înţepă-
toare 

tăietoare 

Asimilabile 
celor 

menajere 

1...         

 TOTAL pe 
categorii: 

Nu se completează    Nu se completează 

 
1 Se înscriu toate secţiile cu paturi şi toate compartimentele, laboratoarele etc. fără paturi. 
2 Se completează numai la secţiile cu paturi. 
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Ordinul nr. 219/2002 este concentrat doar pe 
modalitatea de gestionare a următoarelor categorii 
de deşeuri: ascuţite (18 01 01), fragmente şi organe 
umane (18 01 02), deşeuri a căror colectare şi 
eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind 
prevenirea infecţiilor (18 01 03*) şi chimicale 
constând din sau conţinând substanţe periculoase 
(18 01 06). În realitate, unităţile medicale produc un 
volum considerabil de diferite deşeuri, inclusiv unele 
periculoase care au un impact negativ asupra mediu-
lui dacă sunt manipulate incorect, astfel că modul de 
gestionare a acestora este nelegiferat şi ambiguu. 

Metodologia de culegere a datelor este foarte 
complicată şi nu este armonizată cu prevederile 
legislative privind deşeurile. [6] 

În procesul de culegere a datelor, nu toate 
unităţile medicale transmit rapoarte trimestriale cu 
cantităţile de deşeuri generate. De asemenea, există 
evidenţe incomplete la nivelul unei unităţi sanitare. 
Ceea ce înseamnă că o anumită cantitate de deşeuri 
care se generează, nu este cuantificată.  

4. SOLUŢII PENTRU EFICIENTIZAREA 
SISTEMULUI DE MONITORIZARE  
A DEŞEURILOR MEDICALE  

Modificarea legislaţiei. Pentru eliminarea in-
convenientelor întâlnite în practică referitoare la 
monitorizarea deşeurilor medicale, este necesară 
modificarea legislaţiei în vigoare şi adaptarea acesteia 
la noile cerinţe tehnologice sau de protecţia mediului. 

Astfel, modificările legislative pot include urmă-
toarele aspecte: 

− stabilirea de prevederi legislative pentru gestio-
narea tuturor tipurilor de deşeuri medicale generate în 
unităţile sanitare; 

− păstrarea unui sistem de responsabilităţi simplu, 
prin implicarea explicită a managerului de mediu şi a 
unui asistent medical din fiecare secţie (fig. 2); 

− introducerea obligativităţii raportării datelor re-
feritoare la deşeurile rezultate din activităţile sanitare. 

 

 
 

Fig. 2. Propunere de sistem de responsabilităţi privind 
gestionarea deşeurilor în unitatea sanitară. 

Responsabilităţile pentru gestionarea deşeurilor 
medicale pot fi simplificate conform figurii 2.  

Figura 2. reliefează faptul că, cu cât baza se 
lărgeşte, cu atât personalul implicat de la nivelele de 
la bază este mai numeros. Tot personalul propus în 
figura 2, are responsabilităţi clare în domeniul 
managementului deşeurilor medicale. 

 

Implementarea unui sistem online de moni-
torizare. Timpul de înregistrare şi transmitere a 
datelor către autorităţi poate fi diminuat prin imple-
mentarea unui sistem online de monitorizare, care să 
integreze date provenite de la toate unităţile sanitare.  

Sistemul de monitorizare trebuie să fie o bază 
centrală de date, care primeşte informaţii de la 
fiecare unitate sanitară în parte. 

Având în vedere cerinţele care trebuie să le sa-
tisfacă, baza de date trebuie să prezinte următoarele 
caracteristici: 

− volum foarte mare de date; 
− gestionare comodă a datelor; 
− baza de date poate fi accesată de oriunde; 
− interogări multiple; 
− să furnizeze rapoarte personalizate; 
− accesul la baza de date se restricţionează după 

user, parolă; 
− datele pot fi accesate de mai mulţi utilizatori în 

acelaşi timp; 
− interfaţa de administrare. 
Shema bloc a bazei de date este prezentată în 

figura 3. 
Totalitatea operaţiilor care se aplică asupra date-

lor din baza de date reprezintă sistemul de gestiune a 
datelor (SGBD). Un SGBD trebuie să asigure 
următoarele funcţii: [3] 

− definirea – crearea bazei de date; 
− introducerea (adăugarea) datelor în baza de 

date; 
− modificarea unor date deja existente în baza de 

date; 
− ştergerea datelor din baza de date; 
− consultarea bazei de date – interogarea/extra-

gerea datelor. 
În plus un SGBD mai asigură şi alte servicii: [3] 
− suport pentru limbaj de programare;  
− interfaţă cât mai atractivă pentru comunicare 

cu utilizatorul;  
− tehnici avansate de memorare, organizare, 

accesare a datelor din baza de date;  
− utilitare încorporate: sistem de gestiune a 

fişierelor, liste, tabele etc.;  
− “help” pentru ajutarea utilizatorului în lucrul cu 

baza de date.  
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Fig. 3. Schema bloc a bazei de date. 
 

 
 

Fig. 4. Sistem online de monitorizare a deşeurilor medicale provenite din activităţile sanitare. 
 

Un sistem online de monitorizare poate fi ase-
mănător celui prezentat în figura 4, dezvoltat de către 
autoare în cadrul studiilor doctorale, sistem care înde-
plineşte funcţiile prezentate mai sus. Sistemul a fost 
propus pentru a avea la dispoziţie o bază de date unita-
ră la nivel naţional, accesibilă prin reţeaua de internet. 
[1] 

 

Educarea continuă a personalului responsabil de 
gestionarea deşeurilor medicale. Modernizarea 
rapidă a tot ceea ce înseamnă domeniu medical, 
conduce la adaptarea permanentă a strategiilor de 
dezvoltare durabilă şi, în particular, a celor de mediu. 
Astfel, personalul responsabil cu gestionarea deşeurilor 
medicale, trebuie să fie în permanenţă informat cu 
privire la modul de gestionare a produselor utilizate în 
tratament, devenite deşeuri. Prin Ordinul 219/2002, 
unitatea sanitară este obligată să asigure educarea şi 
formarea profesională continuă a angajaţilor. 

5. CONCLUZII 

Prin prezenta lucrare, s-au precizat principalele 
rezultate reieşite în urma analizării sistemului actual 

de monitorizare a deşeurilor. Astfel, monitorizarea 
deşeurilor poate fi îmbunătăţită în principal prin 
modificarea legislaţiei în vigoare în sensul stabilirii 
unui sistem clar de gestionare a deşeurilor şi prin o 
bună educare a responsabililor cu gestionarea 
deşeurilor medicale în unitatea medicală. 

Implementarea unui sistem online de înregistrare a 
cantităţilor de deşeuri generate la nivelul unităţii sanita-
re conduce la eficientizarea managementului de mediu 
şi a sistemului de management al deşeurilor medicale. 

Un astfel de sistem prezintă următoarele avantaje: 
− abordare globală şi încadrarea în sistemul de 

monitorizare a tuturor unităţilor sanitare; 
− accesul direct la rapoartele bazei de date (doar 

pentru persoanele autorizate); 
− obţinerea rapidă de date; 
− diversitate ale rapoartelor obţinute şi furnizare 

de date cât mai detaliate. 

Introducere date Aplicaţie Extragere date 

Meniuri utilizator 

Ferestre utilizator 

Ecrane utilizator 

Rapoarte statistice 

Consultări curente 

Etc. 

Baze de date

Programe
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