FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

TRASEUL STUDENȚILOR ȘI PACIENȚILOR ÎN CENTRUL INTEGRAT DE MEDICINĂ DENTARĂ
PE PERIOADA DE RISC DE TRANSMITERE A INFECȚIEI CU VIRUSUL SARS-CoV-2
În acord cu Planul de măsuri privind desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei
COVID-19 aprobat de Senatul UMFST “G.E. Palade” din Tg. Mureș la data de 3 septembrie 2020, cu
precădere a precizărilor privind stagiile de specialitate stomatologică ale studenților de la Facultatea de
Medicină Dentară, traseul studenților și pacienților în CIMD se va realiza după cum urmează:

-

MĂSURI GENERALE
În Centrul Integrat de Medicină Dentară (CIMD), purtarea măștii de protecție este obligatorie;
Tuturor persoanelor care intră în CIMD li se va înregistra temperatura de către un cadru didactic
auxiliar sau nedidactic al Facultății de Medicină Dentară;
La accesul în CIMD se va realiza dezinfecția mâinilor cu soluția pusă la dispoziție în recipiente
speciale;
Toți studenții și pacienții care intră în CIMD vor completa Chestionarul de triaj epidemiologic;
https://www.umfst.ro/fileadmin/f_medicina_dentara/informatii/stud_2020/Chestionar_pt_triaju
l_epidemiologic.pdf

1. ACCESUL STUDENȚILOR ÎN COMPARTIMENTELE CLINICE ALE CIMD
- Accesul în CIMD se face pe ușa principală stânga, păstrându-se distanța minimă obligatorie
pentru evitarea aglomerației;
- În toate cele 4 compartimente clinice, accesul studenților se face din holul aflat în spatele
clinicilor, prin vestiare; accesul este permis pentru 2 grupe mici de studenți;
- În vestiare, pentru evitarea aglomerației, este permis accesul a maxim 5 studenți; restul
studenților vor aștepta pe hol, păstrând distanța minimă obligatorie și vor avea acces în
vestiar după ce acesta a fost eliberat;
- În compartimentele clinice ale CIMD, toți studenții vor purta echipament cuprinzând
pantaloni și tunică de spital, mască de protecție, papuci de spital;
- Pe holul de acces înspre clinici nu se va circula în echipamentul cu care se lucrează în
compartimentele clinice;
- Nu se va tranzita zona recepției adulți și a amfiteatrelor cu echipamentul de protecție;
- Ieșirea din clinici se va face pe ușa de la Registratura copii.
2. ACCESUL STUDENȚILOR ÎN SALA P21 (pt. lucrările practice de Anesteziologie)
- Accesul este permis pentru o grupă mică de studenți;
- Studenții vor purta echipament cuprinzând pantaloni și tunică de spital, mască de protecție,
papuci de spital; echiparea se face în vestiarul situat lângă sala P21;
- După terminarea activităților didactice, studenții părăsesc sala P21 pe rând (cu evitarea
aglomerației) și CIMD pe ușa principală dreapta.
3. ACCESUL STUDENȚILOR ÎN SĂLILE P38 ȘI P42 (conform Regulamentului Disciplinei MORFOLOGIA
DINȚILOR ȘI ARCADELOR DENTARE)
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-

Accesul studenților se face prin ușa din mijloc a clădirii C14;
Părăsirea laboratoarelor se va face pe ușa din stânga a clădirii (dinspre laboratorul de tehnică
dentară), cu evitarea aglomerării și cu păstrarea distanței minime obligatorii între studenți.

4. ACCESUL STUDENȚILOR ÎN SĂLILE P31 ȘI P32 (COMPARTIMENTUL DE SIMULARE)
- Accesul studenților se face pe ușa din dreapta a clădirii C14;
- Părăsirea compartimentului se va face pe aceeași ușă, cu evitarea aglomerării și cu păstrarea
distanței minime obligatorii.
5. ACCESUL STUDENȚILOR ÎN AMFITEATRE/SĂLI DE CURS PENTRU ACTIVITĂȚI TIP CBL/TBL
- Accesul în amfiteatre/săli de curs se va realiza cu păstrarea distanței minime obligatorii, cu
evitarea aglomerației;
- În amfiteatre/săli de curs se va păstra distanța minimă obligatorie;
- Ieșirea din amfitetre/săli de curs ale CIMD se realizează eșalonat, cu evitarea aglomerării și cu
păstrarea distanței minime obligatorii.
6. CIRCUITUL DE LUCRU CU LABORATORUL
- Toate amprentele/lucrările vor fi dezinfectate corespunzător;
- Transportul acestora către laboratorul de tehnică dentară se va realiza în recipiente de plastic
cu capac, pe cât posibil la finalul activității;
- Recipientele de transport vor fi dezinfectate corespunzător;
- Lucrările protetice trimise din laboratorul de tehnică dentară către compartimentele clinice
vor fi dezinfectate corespunzător înainte de a fi probate/aplicate.
7. ACCESUL PACIENȚILOR ÎN COMPARTIMENTELE CLINICE
- Accesul pacienților în CIMD se face pe ușa de la Registratura copii unde vor fi întocmite
înregistrările și eliberate fișele/documentele, se completează chestionarul de triaj
epidemiologic, se măsoară temperatura;
- Lucrurile pacienților se pot depozita în vestiarul situat lângă Recepția copii;
- Accesul pacienților în clinici se va realiza pe ușile dinspre curtea interioară a CIMD, cu
excepția clinicii de Medicină dentară preventivă în care accesul pacienților se va face pe ușa
intermediară dreapta a clădirii;
- Nu este permisă tranzitarea holului de acces în clinici și zona amfiteatrelor de către pacienți;
- După finalizarea consultației/tratamentului, pacientul va părăsi sala de tratament pe aceeași
ușă pe care a intrat și se va prezenta din nou la Registratura copii cu fișa de tratament
completată pentru a achita contravaloarea manoperei executate.
Întocmit:
Conf. dr. Diana Cerghizan
Prof. dr. Cristina Bica
Avizat de Consiliul Facultății de Medicină Dentară la data de 23 septembrie 2020
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