
Plan de desfășurare a exercițiului privind modul de acțiune a 
personalului din cadrul Institutului de Oncologie Iași în cazul producerii 

unui incendiu în Blocul Operator



Conducerea Institutului Regional de Oncologie Iași, împreună cu Cadrul Tehnic PSI și
personalul de coordonare din secțiile institutului au hotărât că pentru instruirea personalului
privind modul de comportament în situații de urgență și pentru verificarea funcționarii
sistemelor și a mijloacelor de siguranță și intervenție la incendii, să organizeze în ziua de
10.12.2020, între orele 13:00-15:00, un exercițiu tactic cu tema „Modul de acțiune a
personalului din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași în cazul producerii unui
incendiu la etajul 1- BLOCUL OPERATOR”.

Unele dintre obiectivele principale ale acestui eveniment au fost învățarea de către
personalul angajat al Institutului Regional de Oncologie a modului de acțiune în cazul
producerii unui incendiu; dezvoltarea deprinderilor personalului privind modul de efectuare
a activității de evacuare în situații de urgență; Învățarea de către personalul cu atribuții în
activitatea de evacuare a pacienților a acțiunilor ce trebuie întreprinse, conform procedurii de
sistem existente în acest sens; Învățarea echipei de intervenție din Serviciul Privat pentru
Situații de Urgență al IRO a modului de stingere incendiilor de natură electrică; Testarea
funcționării sistemelor de securitate la incendiu( detecție și semnalizare la incendiu, sisteme
de stingere - hidranți interiori, exteriori și stingătoare portabile).

In cadrul exercitiului au participat personalul sectorului administrativ, asistentele sefe
ale sectiilor din institut, personalul din serviciul tehnic care sunt responsabili cu aparatura
medicala dar si cu sisteme de supraveghere si alarmare dar si un reprezentant al conducerii
toti urmand instructiunile responsabilului pentru situatii de urgenta din IRO.



Scenariu

In data de 10.12.2020, la ora 13:00-15:00, se produce un incendiu la unitatea mobilă de
electrochirurgie (electrocauter) din sala 4 a Blocului Operator, etajul 1 al institutului.

La locul incendiului s-a deplasat echipa de intervenție de SPSU IRO care a actionat cu

stingătoare pentru localizarea și lichidarea incendiului. În timp ce SPSU acționează pentru

stingerea incendiului, personalul medical începe evacuarea pacienților de la etajul 1, după ce
a fost verificată practicabilitatea căilor de evacuare. După lichidarea incendiului, echipa de

intervenție a ajutat la evacuarea pacienților de la etajul 1.

Personalul tehnic a întrerupt alimentarea cu gaze naturale și energie electrică.

s-a verificat intrarea în funcțiune a grupurilor electrogene ( s-a facut o pornire manuală a

acestora).

Evacuarea s-a facut pe toate casele de scări existente, iar adunarea a fost la „locul de

adunare”cel mai apropiat.

Asistentele șefe au verificat evacuarea pacienților din secții și i s-a adus la cunoștință

Managerului IRO dacă au fost evacuați toți pacienții de la etajul 1 și dacă incendiul a fost

lichidat.












































