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 REZUMAT  
    In contextul existenţei unor mari dezechilibre ecologice şi a unor schimbări climatice  considerabile, o 
componenta importanta pentru implementarea  politicilor de mediu o constituie responsabilizarea şi 
educaţia populaţiei pentru protecţia mediului.  
  Educaţia ecologică privind gestionarea corecta a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala , 
promovată prin proiecte si  programe adecvate la nivel  internaţional,national si spital, are ca finalitate  
protejarea  mediului si sanatatii  oamenilor. 
 
ABSTRACT 
        In the context of the existence of some considerable climateric changes, a major element for  
implementation of the environment politics is represented by the increase of the responsibility and the 
educaţion of the population for the environment protecţion  
      The Ecological educaţion for manipulation,segregation and collection dangerous wastes the results by 
medical activity promoted through adequate programs and projects at  international ,national and hospital 
level has, as final goal, the environmental protection end  
Cuvinte cheie: educaţie ecologică, politici de mediu, dezechilibre ecologice, schimbări climatic,deseuri 
periculoase 
 
Keywords: ecological education, environmental policies, ecological treats, change climacteric,dangerous 
wastes. 
 
 
 
                                                          CAPITOLUL I 

CONTEXTUL NATIONAL SI INTERNATIONAL PRIVIND  EDUCATIA 
ECOLOGICA 
 
       “Educaţia ecologică”, educaţia privind protectia mediului  s-a conturat începând cu anii '70, în cadrul 
unor conferinţe internaţionale, ca iniţiativă a unor organizaţii nonguvernamentale. În prezent, în ţări 
dezvoltate ca Marea Britanie, Franţa, Olanda, Norvegia, Germania,  educaţia privind mediul înconjurător 
este analizată în contextul şi perspectiva dezvoltării durabile a societăţii.  Noţiunea de “educaţie privind 
mediul înconjurător” a fost formulată la Tbilisi, în cadrul Conferinţei UNESCO din 1977 (au participat 
peste 66 de state). Iniţial apăruse sub forma unor recomandări, ulterior fiind introdusă în mod obligatoriu în 
documentele curriculare ale unor state ca Germania, Austria, Marea Britanie etc. 



       In urma negocierii  cu U.E.  a capitolului 22 –protectia mediului  pentru aplicarea Directiva 
nr.91/689/EEC privind deseurile periculoase  nu avem perioada de tranzitie. 
        Datele statistice  evidentiaza faptul ca in anul 2000 a fost inventariata o cantitate de deseuri 
periculoase de cca. 90 0000 tone.Pentru directiva nr. 2000/76/EC privind incinerarea deseurilor Romania a 
solicitat o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010, timp necesar pentru construirea instalatiilor de 
incinerare si pentru aplicarea prevederilor directivei referitoare la emisii de poluanti in aer, apa si sol a 
instalatiilor de incinerare si co-incinerare existente. 
       Costurile preconizate pentru implementarea directivei nr. 2000/76/EC sunt de cca. 4,25 miliarde 
EURO,din care 160 milioane EURO pentru construirea a 100 incineratoare pentru deseuri spitalicesti 
considerate deseuri periculoase.Nu s-au realizat atatea ceea ce a determinat ca putinele incineratoare si 
sterilizatoare sa practice preturi mari. 
        In 2002 singurul incinerator autorizat se afla  la Timisoara cu o capacitate mica pentru deseurile 
spitalicesti dar  care a monopolizat piata pana la aparitia firmelor din  Bacau ,Suceava si Constanta si 
Chiajna-Iridex,Cluj,Craiova ,Stericare-Jilava,Medical Waste-Bucuresti(ultimele doua folosesc metoda 
sterilizarii termice) dar  si asa in cazul aparitiei concurentei ,transportul  a generat preturi mari pentru  
eliminarea deseurilor periculoase. 
Standardele NATO referitoare la gestionarea deseurilor periculoase existau in 2001  cand  Romania  nu 
avea o Strategia nationala  de gestionare a deseurilor care a fost elaborata  in 2002/2003  de Ministerul 
Sanatatii –Institutul de Sanatate Publica  si Ministerul Mediului care au mai incheiat si Protocolul de 
inchidere a crematoriilor din spitale in anul 2005 care a distorsionat aplicarea Directivei 76/2000 prin 
promovarea etapizata a procedeului de sterilizare termica si inchiderea obligatorie a crematoriilor on 
decembrie 2006.Astfel Ordinul comun MSF si MMGA 940/698/2005 aproba criteriile de evaluare a 
echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termica a deseurilor rezultate din activitatea medicala si 
precizeaza la punctual 7.3.1 ca echipanetul trebuie sa indeplineasca criteriile privind evaluarea inactivarii 
microbiene conform organizatiei  STAATT-SUA. 
                                        CAPITOLUL AL II-LEA 

         EDUCATIA ECOLOGICA  EFECTUATA CONFORM PROCEDURII DE  
INSTRUIRE,COMPETENTA SI CONSTIENTIZARE 
Scopul educatiei ecologice 
   Educatia ecologica este un proces care urmareste imbunatatirea calitatii vietii si a mediului.Programele de 
educatie trebuiesc introdu-se in activitatile de zi cu zi in orice organizatie si mai ales in cele de sanatate 
publica. 
    Procedura de instruire,competenta si constientizare face parte din Sistemul de management de mediu 
conform cu standardul SR EN ISO14001:2005 care are ca obiective :minimizarea cu 2% a cantitatii 
deseurilor periculoase,imbunatatirea mediului de lucru al angajatilor si protejarii pacientilor,constientizarea 
personalului sanitar pentru a capata o intelegere a riscurilor si sensibilizare  in abordarea responsabilitatilor. 
In planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala sunt incluse activitati de educare si 
formare profesionala a personalului direct implicat in procesul de gestionare a deseurilor 
periculoase.Scopul principal il reprezinta constientizarea asupra problemelor legate de sanatate,siguranta 
mediului de lucru si protectiei mediului. 
         Grupurile tinta sunt:directorii unitatii sanitare si personalul 
administrativ,medicii,asistentele,infirmiere,ingrijitoare,personal auxiliar,pacienti si vizitatori. 
 
II.1.PROCEDURA DE  COMPETENTA,INSTRUIRE SI CONSTIENTIZARE                                                                  
    SCOP  
1.1  Documentarea masurilor intreprinse si a responsabilitatilor stabilite in cadrul Spitalului Clinic de 
Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” pentru: 
- Constientizarea intregului personal privind  necesitatea gestionarii corecte a deseurilor periculoase, rolul 
fiecaruia in functionarea eficienta a neutralizatorului de deseuri periculoase. 



 - Instruirea personalului din organizatie implicat in activitatile de manipulare,colectare ,transport si 
eliminare a deseurilor periculoase. 
-Monitorizarea functionarii neutralizatorului in scopul atingerii nivelului  III de inactivare microbiologica 
impus de legislatia in vigoare. 
1.2 Procedura descrie activitatile desfasurate in organizatie pentru eliminarea deseurilor periculoase,  
2.  DOMENIU 
2.1 Prevederile prezentei proceduri sunt aplicabile functiilor si personalului din cadrul Spitalului Clinic de 
Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” care necesita instruire generala si specifica, in functie 
activitatile/ procesele desfasurate si de obiectivele privind  gestionarea deseurilor periculoase . 
3.1 Definitii  
                   Urmatoarele definitii si clasificari sunt în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 
sanatatii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privindgestionarea deseurilor rezultate 
din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelorpentru baza nationala de date privind 
deseurile rezultate din activitatile medicale, cu modificarile si completarile ulterioare: 
-deseuri rezultate din activitati medicale - toate deseurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în 
unitatile sanitare; 
-deseuri nepericuloase - deseurile a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor,menajere si care 
nu prezinta risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu se colecteaza in saci de culoare neagra; 
-deseuri periculoase - deseurile rezultate din activitati medicale, care constituie un risc real pentru sanatatea 
umana si pentru mediu si care sunt generate în unitatea sanitara în cursul activitatilor de diagnostic, 
tratament, supraveghere, prevenire a bolilor si recuperare medicala,inclusiv de cercetare medicala si 
producere, testare, depozitare si distributie a medicamentelor si produselor biologice.  
Deseurile periculoase se clasifica în : 
-deseuri anatomopatologice si parti anatomice - deseurile care includ tesuturile si organele,partile 
anatomice rezultate din acte chirurgicale, din autopsii si din alte proceduri medicale; în aceasta categorie se 
includ si animalele de laborator utilizate în activitatea de diagnostic cercetare si experimentare se 
coilecteaza in cutii de carton prevazute in interior cu sac de polietilena galben prevazuti cu pictocgrama 
,,pericol biologic”; 
-deseuri infectioase - deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sânge ori cu alte fluide 
biologice, precum si materialele care contin sau au venit în contact cu virusuri,bacterii, paraziti si/sau cu 
toxinele microorganismelor-se colecteaza in cutii de carton prevazute in interior cu sac din polietilena sau 
direct in saci de polietilena galbeni marcati cu pictograma,,pericol biologic” 
-deseuri întepatoare-taietoare - deseurile care pot produce leziuni mecanice prin întepare sau taiere-se 
colecteaza in cutii din material rezistent la actiuni mecanice,prevazute la superioara cu un capac special 
care sa permita introducerea deseurilor sis a impiedice scoaterea acestora dupa umplere,avand un sistem de 
inchidere definitiv.Capacul cutiei are orificii pentru detasarea acelor de seringa si a lamelelor de 
bisturiu.Materialele din care se confectioneaza aceste cutii trasbuie sa prezinte riscuri minime pentru 
mediu. Cutiile trebuiesc prevazute cu maner sa aiba culoarea galbena si a fie marcate cu pictograma 
,,pericol biologic”.Acest recipient mai trebuie sa fie impermiabil sa impiedice posibilitatea de contaminare 
a personalului.Inscriptionarea trebuie sa cuprinda modul de folosire.linia e marcare a nivelului maxim de 
umplere,unitatea sanitara care a folosit recipientulpersoana responsabila de manipualrea sa si data inchiderii 
definitive; 
 
-deseuri chimice (substantele de curatenie,dezinfectante deteriorate ca urmare a depozitarii lor 
necorespunzatoare sau cu termenul de valabilitate deposit, formaldehida,solventi,substante chimice 
fotografice-fixatorul si revelatorul).)si farmaceutice-deseurile reprezentate de  serurile si vaccinurile cu 
termen de valabilitate deposit,medicamente expirate,reziduuri de substante chimioterapice,reactivii si 
subsatantele folosite in laboartatoare  se colecteaza in recipient special cu marcaj 
adecvat(inflamabil,coroziv,toxic,etc). 



-deseuri radioactive-deseuri solide,lichide si gazoasa rezultate din activitatile nucleare medicale,de 
diagnostic si tratament,care contin material radioactive,gestionate in conformitate cu Normele de securitate 
nucleara 
-deseuri speciale-deseurile periculoase rezultate din activitati medicale (deseuri genotoxice si 
citotoxice,recipient sub presiune,mercur din termometre sparte,baterii uzate). 
Tendinta de folosire a materialelor de unica folosinta genereaza o crestere a cantitatii de deseuri 
periculoase.  
Exista metode de lucru prin care se poate minimiza cantitatea de deseuri cum ar fi: 
-achizitionarea de material care genereaza cantitati mai mici de deseuri; 
-inlocuirea metodelor de dezinfectie si sterilizare chimica cu metode pe baza de aburi sau 
ultrasunete,inlocuirea termometrelor cu mercur cu cele electronice,utilizarea radiografiilor computerizate in 
locul celor clasice 
-utilizarea metodelor de neutralizare pentru deseurile periculoase; 
-aprovizionarea ritmica cu medicamente pentru a nu se depasi termenele de valabilitate. 
 
4. DOCUMENTE DE REFERINTA, FORMULARE 
 
4.1 Documente de referinta 
               4.1.1. Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor 
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
4.1.2.Ordin nr.698:940 din 2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului sanatatii 
privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizarea prin sterilizare termica  a 
deseurilor rezultate din activitatea medicala publicat in M.Of. nr 858 din 23 09.2005 
4.1.3 H.G.856/2002 privind evidenta deseurilor 
 
5. PROCEDURA 
Se prezinta cursantilor :        
 
 
                        Structura deseurilor spitalicesti: 

 

 
  



 
Ricuri si pericole generate de gestionare incorecta a desurilor medicale 
Contactul cu deseurile medicale periculoase poate determina  aparatia de boli sau leziuni 
Tipuri de risc: 
-contin agenti infectiosi; 
-sunt genotoxice 
-contin produse chimice sau farmaceutice toxice sau periculoase; 
-sunt radioactive; 
-prezinta caracter taietor intepator. 
 Cine este expus la risc? 
Toti indivizii care vin in contact cu deseurile medicale periculoase prezinta un risc potential de imbolnavire 
ca urmare a unei gestionari incorecte. 
Pricipalele grupe de risc sunt: 
-medici,asistente medicale(cele mai expuse riscului de infectie prin ranirea cu ace contaminate prin 
recapisonarea acelor hipodermice inainte de indepartarea lor in recipientele de 
polipropilena),infirmiere,ingrijitoare,personal auxiliar si de intretinere a unitatii sanitare; 
-pacienti; 
-vizitatori; 
-lucratori din serviciile auxiliare :spalatorie,depozitul de materiale sanitare si cei care raspund de 
colectarea,segregarea,transportul,tratarea si eliminarea deseurilor periculoase. 
Riscurile generate de deseurile infectioase si intepatoare 
Deseurile cu potential infectios pot contine agenti patogeni care se pot transmite boli  prin intepare,zgariere, 
taiere sau prin inhalare sau ingerare sau contactul cu sange ,saliva,secretii sau alte lichide biologice. 
Exista posibilitatea de a contacta :enterobacteria-Salmonella,SHIEGELLA SPP,VIBRIO 
CHOLERAE,HELMINTS,MYCROBACTERIUM TUBERCULOSIS,VIRUSUL RUJEOLEI,HERPES 
VIRUS,EBOLA,SIDA,HEPATITA VIRALA TIP A sau  B SI C 
Riscurile  generate de deseurile chimice si farmaceutice 
              Deseurile chimice si farmaceutice pot fi:toxice,corozive,genotoxice,inflamabile,explozive 
Medicamentele expirate,fiole partial folosite,alte preparate pot provoca prin absorbtie,prin inhalare sau 
ingestie leziuni sau efecte toxice asupra ecosistemelor apelor daca sunt aruncate in reteaua de canalizare.S-
a constatat ca multe medicamente antineoplazice sunt cancerigene si mutagene. 
           Colectarea si separarea pe tipuri de deseuri se face obligatoriu la locul de producere.Ambalajele 
deseurilor sunt de unica folosinta fiind codificate pe culori. 
 
Esential in gestionarea  deseurilor periculoase este : 
-purtarea echipamentului de protectie:manusi,masti.ochelari de protectie,halate etc 
-respectarea regulilor de igiena:spalarea mainilor,utilizarea dezinfectantilor a prosoapelor antiseptice; 
-vaccinarea impotriva VHB 
-decontaminare prin curatenie,dezinfectie si sterilizare. 
-respectarea instructiunilor proprii de securitatea muncii; 
-a nu se manca ,consuma bauturi sau fuma in locuri cu risc de contaminare. 
-instruirea privind procedura in cazul contaminarii. 
Depozitarea temporara 
Depozitarea temporara trebuie realizata in functie de deseurile colectate si trebuie sa fie cat mai scurta sa nu 
depaseasca 72 de ore din care 48 de ore in incinta spitalului si 24 pentru transport si eliminare finala. 
Spatiul de depozitare trebuie sa fie prevazut cu doua compartimente: 
-unul pentru deseurile periculoase,prevazut cu dispozitiv de inchidere care sa permita accesul numai a 
persoanelor autorizate  ,prevazut cu sifonde pardoseala pentru evacuarea in reteaua de canalizare a apelr 
uzate rezultate in urma curateniei si dezinfectiei.prevazut cu ventilatie corespunzatoare care  nu permite 
descompunerea materialului organic sau dezvoltarea florei hemolitice. 



-unul pentru deseurile menajere,amenajat in conformitate cu normele de igiena in vigoare 
Transportul deseurilor periculoase 
Transportul in incinta unitatii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacientilor si 
vizitatorilor.Carucioarele si containerele mobile se dezinfecteaza dupa fiecre utilizare,in locul unde sunt 
descarcate . 
 Transportul extern a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala se face pe rute cat mai scurte 
in conformitate cu Ordinul Ministrului Transportului nr.211/06.02.2004. 
Vehiculul care transporta deseurile medicale trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 
-sa contina sisteme de asigurare impotriva raspandirii deseurilor periculoase in mediu in caz de accident; 
-sa aiba dispozitive fixare a contaiunerelor in timpul transportului; 
-sa existe permanent o trusa ce contine saci de polietilena,echipament de protectie,echipament de curatenie 
si dezinfectie; 
-sa fie sigur din punct de vedere tehnic; 
-sa fie conceput pentru transportul deseurilor periculoase; 
-sa fie marcat cu pitograma ,,pericol biologic”si cu datele de identificare ale firmei transportatoare 
 
Eliminarea finala a deseurilor periculoase 
      Eliminarea finala a deseurilor periculoase se face in functie de specificul fiecarei categorii de deseuri 
folosind procedeul de incinerare sau neutralizare prin sterilizare termica. 
      Echipamentul de neutralizare prin sterilizare termica RED BAG SSM(Steam Sterilization and 
Maceration) 150 a fost evaluat din punct de vedere al cerintelor legale si de reglementare  de catre 
Ministerul Sanatatii-Institutul de Sanatate Publica –Bucuresti care concluzioneaza in raport ca inactivarea 
microbilogica este de nivel IV fata de nivelul  III minimum prevazut in Ordinul comun MSF si MMGA .In 
raport se mai mentioneaza si lista deseurilor periculoase care nu se pot procesa prin aceasta tehnologie ca 
de exemplu cele anatomo patologice pentru care se indica incinerarea de catre o firma autorizata. 
       Echipamentul  de neutralizare prin sterilizare termica a deseurilor medicale periculoase are  ca scop 
principal decontaminarea deseurilor prin distrugerea agentilor patogeni atât sub forma vegetativa, cât si sub 
forma de spori prin  folosirea vaporilor suprasaturati la temperature de  peste 105 grade celsius .S-a atestat  
si de catre producator si de catre ISP Bucuresti ca ca echipamentul îndeplineste criteriile privind eficienta 
tratarii deseului medical(nivel IV de inactivare) fata de minim III , conform organizatiei din Statele Unite 
ale Americii "Asociatia de Stat si Teritoriala pentru Tehnologii Alternative detratament" (STAATT)  
Nivelurile de inactivare microbiana (dupa STAATT) sunt prevazute in referintele  normative astfel: 
a)nivelul I - inactivarea formelor vegetative ale bacteriilor, fungilor si virusurilor lipofilice printr-o 
reducere de 6 log10 sau mai mult; 
b)nivelul II - inactivarea formelor vegetative ale bacteriilor, fungilor, virusurilor lipofilice/hidrofilice, 
parazitilor si microbacteriilor printr-o reducere de 6 log10 sau mai mult; 
c)nivelul III*) - inactivarea formelor vegetative ale bacteriilor, fungilor, virusurilor lipofilice/hidrofilice, 
parazitilor si microbacteriilor printr-o reducere de 6 log10 sau mai mult si inactivarea sporilor de Bacillus 
stearothermophilus si a sporilor de Bacillus subtilis printr-o 
reducere de 4 log10 sau mai mult; 
d)nivelul IV - inactivarea formelor vegetative ale bacteriilor, fungilor, virusurilor lipofilice/hidrofilice, 
parazitilor, microbacteriilor si sporilor de Bacillus stearothermophilus printr-o reducere de 6 log10 sau mai 
mult. 
                O reducere de 6 log1Q (sau o distrugere de 106) este echivalenta cu o probabilitate de 
supravietuire de 1/1.000.000 dintr-o populatie microbiana sau o reducere de 99,9999% din 
microorganismul initial ca un rezultat al procesului de tratare. 
             În validarea si controlul eficientei microbiologice a procesului de inactivare a deseurilor medicale 
se utilizeaza indicatori biologici certificati pentru specie, populatie, valoarea-D,valoarea-Z, conform 
standardelor CEN si ISO sau oricarui standard care prin aplicare conduce la obtinerea acelorasi rezultate 
stiintifice. 



          Microorganismele bioindicatoare recomandate de STAATT pentru validarea si controlul procesului 
de decontaminare cu caldura umeda sau uscata sunt: sporii de Bacillus stearothermophilus, respectiv 
Bacillus subtilis. Inactivarea sporilor bacterieni în urma procesului 
de decontaminare cu un agent termic este suficienta pentru a demonstra distrugerea tuturor 
 
           Sistemul de neutralizare  cu aburi sterilizeaza si schimba forma deseurilor prin tocare. Este un model 
nou, cu o tehnologie brevetata care sterilizeaza deseurile infectioase cu aburi si cu apa foarte fierbinte, in 
timp ce, in acelasi timp, le marunteste in bucati mici. Acest proces transforma deseurile intr-un material de 
tip confetii cu o greutate si un volum semnificativ redus; dupa fiecare procesare, poate fi aruncat ca un 
gunoi normal. 
          Aparatul este compusa din 2 parti principale - unitatea unde deseurile sunt procesate si o centrifuga 
filtranta mica unde este depozitat produsul final. 
        Operatorul incarca sacii, cutiile, si recipientii in interiorul unitatii si apasa butonul START pt. a initia 
ciclul dupa cum se  arata in figura 1. 
                              
 
                    Figura 1.  Schema procesului tehnologic 
  
                

 
 
 
 
 
 
 



 
 
6.  RESPONSABILITATI   
 
6.1.     
      Operatorul este cheia pt. o functionare optima a neutralizartorului si este responsabil  pentru: 
-incarcarea mecanismului(pozitionarea  in mod optim a sacilor ,cutiilor si recipientilor pentru a procesa 
minim 40 kg:ora) 
 -monitorizarea si observarea functionarii aparatului 
 -adunarea Rapoartelor de Sterilizare produse de catre aparat 
- golirea centrifugii filtrante 
 -notificarea sefului locului de munca  in legatura cu orice problema a aparatului 
-respectarea stricta a tuturor masurilor de siguranta evidentiate in   
-are obligatia sa poarte: 
                     -masca pt. protectia fetei: recomandata pt. incarcare. 
                    -incaltaminte de lucru inalta, rezistenta la apa, cu varf de otel 
                    -salopeta rezistenta la apa: necesara pt. incarcare. 
                   ‐ manusi rezistente la apa: necesare pt. incarcare. 

                    
 
6.2. RMM raspunde de : 
-evidenta deseurilor in conformitate cu H.G.856/2002 
-instruirea si constientizarea personalului  
-difuzarea prezentei proceduri functiilor si compartimentelor din cadrul SCUMC cu responsabilitati in 
gestionarea deseurilor periculoase  
-monitorizeaza factorii de mediu ,rapoartele de sterilizare si intreprinde masuri pentru evaluarea 
microbiologica. 
Prin testarea personalului se poate vedea eficacitatea instruirii atat in domeniul practic cat si teoretic.Se tine 
o evidenta a instruirii profesionale si pe linia protectiei mediului pentru a urmari evolutia instruirii si 
impactul acesteia in indeplinirea obiectivelor legate de managementul deseurilor. 
 
7. INREGISTRARI  
Proces verbal de instruire  
Raport de sterilizare obtinut la fiecare ciclu de sterilizar 
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