JUDEŢUL ARGEŞ
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ARGEŞ
HOTĂRÂREA NR. 41 din data de 17.09.2020
Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
- prevederile Legii nr.136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, ale Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul Sănătății, cu modificările și completările
ulterioare;
- adresa Spitalului Municipal Câmpulung nr.25023/15.09.2020 înregistrată la
Instituția Prefectului – județul Argeș sub nr.18351/15.09.2020;
- adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung nr.2973/17.09.2020
înregistrată la Instituția Prefectului – județul Argeș sub nr.18313/17.09.2020;
- adresa Direcției de Sănătate Publică Argeș nr.25779/17.09.2020 înregistrată
la Instituția Prefectului – județul Argeș sub nr.18544/17.09.2020;
- prevederile O.U.G.nr. 21/2004 privind managementul situațiilor de urgență,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş întrunit în şedinţă
extraordinară în data de 17.09.2020, ora 16.00 a luat următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1. (1) Se aprobă reluarea activității de asistență spitalicească non-COVID
în corpul central al Spitalului municipal Câmpulung și în clădirea anexă în care
funcționează Secția ORL, Secția Oncologie, Secția Oftalmologie și Secția Psihiatrie,
după emiterea ordinului ministrului sănătății privind reorganizarea activității
medicală specifică COVID-19 de pe teritoriul județului Argeș cu propunerile din
prezenta hotărâre, respectiv desemnarea unuia dintre cele două spitale menționate
în hotărâre ca spitale suport pentru pacienții confirmați COVID-19 cu patologii
asociate.
(2) Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului municipal Câmpulung va
funcționa ca unitate suport pentru pacienți COVID pozitivi.
Art.2. Începând cu data de 21.09.2020 se aprobă reluarea activității de
asistență spitalicească a Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung după cum
urmează:
- Pavilionul Stătescu pentru pacienți non-COVID
- Pavilionul Grant pentru pacienți suspecți COVID
- Pavilionul Drăghiceanu pentru pacienți asimptomatici și cu forme ușoare
devenite asimptomatice.
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Art.3. Pentru pacienții confirmați COVID-19 cu patologii asociate spitalele din
județul Argeș vor încheia protocoale cu spitale din municipiul București și din alte
județe, potrivit legii. În cazurile grave, pacienții vor fi transferați la spitale din afara
județului după luarea legăturii, în prealabil, cu Centrul Național pentru Conducerea
și Coordonarea Intervenției, potrivit prevederilor art.1 din Hotărârea CJSU
nr.33/27.08.2020.
Art.4. Până la data de 21.09.2020, Direcția de Sănătate Publică Argeș va
efectua o analiză privind posibilitatea preluării de către Spitalul Militar de Urgență
Pitești sau Spitalul Orășenesc Mioveni, urmând ca acestuia să i se asigure de către
Ministerul Sănătății resursa umană de medici infectionisti, epidemiologi, ATI - a
pacienților COVID-19 suspecți sau confirmați, cu patologii asociate.
Art.5. Direcția de Sănătate Publică Argeș și Instituția Prefectului – Județul
Argeș vor solicita ministrului sănătății promovarea unor demersuri către ministrul
apărării în vederea obținerii aprobării ca Spitalul Militar de Urgență Pitești să poată
trata pacienți COVID-19 suspecți sau confirmați, cu patologii asociate.
Art.6. Direcția de Sănătate Publică Argeș va înainta Ministerului Sănătății
prezenta hotărâre însoțită de solicitarea motivată de modificare în consecință a
Ordinului ministrului sănătății nr.555/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Art.7. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Argeş va comunica prezenta hotărâre tuturor entităților
responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.
(2) Conducătorii instituțiilor/entităților publice din județul Argeș vor
asigura punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri, în caz contrar intrând
sub incidența sancțiunilor prevăzute de lege.
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