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Protectia antiseismica se asigura prin:
proiectarea structurilor de constructii noi
pentru a rezista la cutremur
cutremur;;
 masurile de interventie preseismica si postpostseismica privind cladirile
cladirile,, echipamentele,
echipamentele,
instalatiile,, mobilierul
instalatiile
mobilierul,, prin interventii
interventii,, reparatii
reparatii,,
consolidari,, reabilitare etc;
consolidari
etc;
 protectia si pregatirea individuala si de grup a
cetatenilor,,
cetatenilor
personalului,
prin
educare,
informare si antrenare periodica pentru o
reactie rationala in caz de cutremur si pentru
situatii de dezastru produse de seisme.
seisme.


EDUCAREA (ANTI) SEISMICA


Educarea – informarea – instruirea populatiei
pentru a trai
trai,, a se comporta rational si
eficient,, a face fata zvonurilor
eficient
zvonurilor,, a preveni
dezastrele si a supravietui,
supravietui, a reface
localitatile si viata dupa evenimente seismice
cu efecte negative asupra mediului natural si
construit,, asupra vietii socialconstruit
social-economice si
dezvoltarii

PREGATIREA DE CUTREMUR
Managementul (prevenirii) dezastrelor :
•pregatire – identificare riscuri, prevenire
si atenuare efecte potentiale de dezastru– avertizare ?
•impact seism – alerta ?
•raspuns - interventie de urgenta –
salvare
•revenire la normal - refacere –
reconstructie
•dezvoltare normala, incluzand masuri de
prevenire si atenuare a riscurilor

Este populatia din Romania suficient
de pregatita pentru situatiile produse
de seisme ?
Cutremure distructive
distructive:: 1940, 1977
 Cutremure puternice 1986, 1990
 Cutremure moderate
 False predictii,
predictii, zvonuri – impact negativ…
negativ… nu
suntem suficient de pregatiti !!!
 Informatiile din mass - media cu privire la
predictii si dezastre seismice fanteziste sunt
descurajante pentru locuitorul obisnuit,
deoarece nu se pun in evidenta si aspectele
care l-ar putea ajuta sa se protejeze in astfel
de situatii
situatii..


Cum stam?
stam?
populatia cunoaste unele date de baza si
detalii privind hazardurile (pericolele), dar
acestea sunt insuficiente pentru a asigura o
protectie eficienta
eficienta;;
 expunerea la risc si riscul din marile
aglomerari urbane sunt in crestere,
crestere, ca
urmare a efectului cumulativ al mai multor
seisme,,
seisme
deteriorarii
si
imbatranirii
materialelor


RISCUL SEISMIC AL CONSTRUCtIILOR EXISTENTE








Ordonanta Guvernului nr.
nr. 20/
20/1994 privind reducerea
riscului seismic al constructiilor existente
Actiune de interes national
Insuficient aplicata la cladirile din domeniul sanatatii
Nu este suficienta consolidarea structurii
Partea de functiuni - fluxuri – PSI – echipamente
trebuie aproape complet reproiectata
SNRRS va reconsidera toate prevederile din OG
20/1994

Potrivit OG 20/
20/1994,
1994, la locuinte sunt subventionate din fonduri
publice o mare parte din costurile implicate
Ordonanta prevede:
prevede:
 efectuarea unei expertize tehnice asupra clădirii de către un un
expert atestat de MD
MDRAP
RAP (anterior MLPAT sau MLPTL), lucrând
printr--un institut, universitate, firmă sau ca persoană fizică
printr
autorizată;;
autorizată

DAR CLADIRILE NOI ?
CU TOT CARACTERUL DE DEZASTRU, CIFRELE DIN 1977 ARATA
CA INVESTITIA IN STIINTA PROIECTARII ANTISEISMICE SE
RASPLATESTE



STRUCTURILE DE DUPA 1950 AU
ONORABIL - PENTRU PROTECTIA VIETII
Bucuresti

REZISTAT

– In cele 3 cladiri noi,
noi, partial prabusite,
prabusite, erau cca 40 apartamente
din 400.000 construite intre 1950
1950--1977


adica 1/10.000 prabusite

– Romania – in zone de intensitate peste 7 MSK


0,3/10.000 prabusite
H. Sandi, 1985




ACESTE PROCENTE AU CREAT INSA SI ILUZII CU
PRIVIRE LA REZISTENTA
REZISTENTA..
S-A MIMINALIZAT CEEA CE POT CAUZA IN VIITOR
AVARIILE GREU VIZIBILE SI NIVELURILE REDUSE
ALE FORTELOR DE CALCUL DIN CODURILE PRE
PRE-1977

Cladirile noi
Structura si Componentele
Componentele Nestructurale
trebuie sa respecte Codul P100
P100--1/20
1/2013
13


CNS – Componente Nestructurale



Conditiile de sigurantă si regulile de proiectare sunt
diferentiate în functie de următorii parametri:
– clasa de importantă a constructiei;
– acceleratia seismică a terenul ag la amplasament;
– categoria (functiunea) CNS;
– caracteristicile constructive ale CNS si ale
prinderilor acestora;
– interactiunile componentelor nestructurale cu
elementele structurii principale.

CNS - Subsistemul componentelor nestructurale
este constituit din următoarele categorii de
componente:
A. Componente arhitecturale (elemente de constructie):
A.1. Elemente atasate anvelopei constructiei:
– finisaje, elemente de protectie termică sau decoratii din cărămidă,
beton, piatră, materiale ceramice, sticlă sau similare care au ca suport
elementele de închidere, structurale sau nestructurale;
– copertine, balustrade, atice, marchize, profile ornamentale, statui;
– firme, reclame, antene de televiziune.
A.2. Elemente ale anvelopei:
– elementele structurii proprii a anvelopei - panouri de perete pline sau
vitrate,
– montanti, rigle, buiandrugi, centuri si alte elemente care nu fac parte
din
– structura principală a constructiei;
– tâmplăriile înglobate, inclusiv sticla.
A.3.Elemente de compartimentare interioară fixe sau amovibile (inclusiv
finisajele si tâmplăriile înglobate).
A.4. Tavane suspendate.
A.5. Alte elemente de constructie: garduri de incintă (împrejmuiri).


B. Instalatii:
– B.1 Instalatii sanitare.
– B.2 Instalatii electrice/iluminat.
– B.3 Instalatii de încălzire, de conditionare si de ventilatie.
– B.4 Instalatii speciale cu utilaje care operează cu abur sau cu
apă la temperaturi ridicate (bucătării, spălătorii, etc).
 C. Echipamente electromecanice:
C.1 Ascensoare.
C.2 Scări rulante.
 D. Mobilier si alte dotări:
– D.1 Mobilier profesional: de birou (rafturi, dulapuri), din unităti
medicale, de
– cercetare, inclusiv sistemele de computere, din muzee de
interes national.
– D.2 Mobilier si dotări speciale din constructii din clasa de
importantă I: panouri de control si comandă ale dispeceratelor
din servicii de urgentă, din unităti de pompieri, politie, centrale
telefonice, echipamente din statii de radiodifuziune/televiziune
si similare.
– D.3 Rafturi din magazine si din depozite accesibile publicului.


Proprietarii raspund pentru placaje
placaje sau antene care cad

Proprietarii raspund pentru panouri
panourile
le publicitare de pe blocul lor

Cum se misca mobilele la seism ?
Sunt periculoase ?

Cum se misca mobilele la seism ?
Sunt periculoase ?

Experienta japoneza: calcule si dispozitive pentru
prevenirea caderii mobilelor
留める

水平にかかる力
重心の高さ

重心を下げる
低い家具
上下にかかる力
＝重さ
＝ｍ×ｇ
（質量×重力加速度）

重心

家具用免震

地震のときに
水平にかかる力
＝ｍ×α
（質量×水平加速度）
滑りやすさ

上下にかかる力
突っ張り棒

Caderea
mobilelor

Latime
Inaltime

＜

Acceleratie
orizontala
Acceleratie
gravitationala

Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989

Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989

Fixarea mobilierului in Japonia

TIPOLOGIA UNITAȚILOR MEDICALE
-“SPITALUL” este unitatea de bază, care asigură asistentă medicală
completă sau de specialitate, preventivă, curativă si de recuperare,
pentru bolnavii interneti si ambulatori de pe teritoriul arondat.
Unitătile spitalicesti care constituie baza retelei teritoriale sunt:
•Spitale generale;
•Spitale de specialitate;
•Spitale clinice – inclusiv cele de urgență – includ UPU;
Unitătile medicale complexe organizate la nivel regional sau national
care, pe lângă asistenta medicală propriu-zisă si învătământul de
specialitate, integrează si functiuni de cercetare stiintifică sau
primesc atributii de for metodologic pentru anumite profiluri
medicale sunt:
institute medicale;
centre medicale;
preventorii si sanatorii;
unităti de servicii si prestatii medicale.

FUNCȚIUNI
Principalele grupe de functiuni (sectoare)
functionale componente (compartimente) sunt:
•

•
•
•
•
•
•
•

si

unităti

Sector spitalizare
Sectiile medicale cu paturi compuse din unităti de îngrijire
Unitate de spitalizare de o zi (după caz)
Serviciul de primire si externare a bolnavilor
Sector ambulator (pentru pacientii neinternati)
Servicii tehnico-medicale de diagnostic si tratament
Servicii gospodăresti
Conducere medicală si administratie
Servicii anexe pentru personal
Spatii sociale si anexe pentru pacienti, apartinători, vizitatori
Servicii tehnico-utilitare

CE SE POATE ÎNTÂMPLA LA CUTREMUR ÎNTR
NTR--O
UNITATE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
În zonele seismice, siguranta unitătilor medicale prezintă
importantă atât prin rolul lor specific în asistenta medicală
după cutremur, cât si prin prezenta unui număr mare de
pacienti care trebuie protejati.

Se pot produce următoarele categorii de efecte:
 avarii structurale si nestructurale, deformatii de elemente
care produc scoaterea din functiune a unitătii în perioada
de urgentă post-seismică. În cazul utilizării unor
constructii fără asigurare aniseismică eficientă sau cu
deformatii excesive la cutremur, se înregistrează răniri si
pierderi de vieti numeroase între pacienti si personal;
 avarii si disfunctionalităti în instalatiile electrice, sanitare,
de alimentare cu apă, de căldură, combustibil la sediul
propriu sau în zona învecinată, a căilor de acces
implicând fuctionarea unitătii medicale, la capacitate,
partial sau total, în perioada în care după cutremur
solicitările sunt maxime;


RISCURI LA CUTREMUR
Riscurile avute în vedere în cazul clădirilor spitalicesti sunt:
 generale- comune tuturor clădirilor civile
 specifice spitalelor- rezultate atat din partea structurala cat si
din partea de instalatii si echipamente, asociate cu:
 aglomerare de persoane cu capacităti fizice si psihice
diminuate
 aglomerare de persoane purtătoare de infectii microbiene,
concomitent cu concentrarea de activităti (acte medicale)
care comportă manipulări ale germenilor patogeni cu risc de
proliferare si răpândire
 aglomerare de tehnologii, echipamente, instalatii, cu
potential de producere a accidentelor
Cu privire la rezistentă si stabilitate, constructiile destinate
spitalelor trebuie să asigure de la proiectare sau după reabilitare
satisfacerea exigentelor utilizatorilor pe întreaga durată de serviciu
în conditiile unei exploatări normale.

RISCURI SPECIFICE








(prăbusirea totală sau partială a clădirii)
deformări de mărime inadmisibilă ale elementelor structurale
care să provoace avarierea elementelor nestructurale ale
clădirii, a instalatiilor sau a aparaturii medicale
avarii ale constructiei rezultând din accidente tehnice
Comportarea la cutremur a structurilor critice si de urgentă
cum ar fi spitalele mari, alături de statiile de salvare si centrele
de comunicatii, este de importată strategică în eforturile de
refacere post seismică. Aceste dotări, care trebuie să fie
disponibile si operationale imediat după un cutremur
devastator, ar trebui să lucreze la capacitatea maximă imediat
după dezastru si să nu devină o responsabilitate suplimentară
în timpul actiunilor ulterioare de căutare si salvare.
Starea utilitătilor, în mod special alimentarea cu apă, curent
electric etc. este de asemenea de importantă strategică.

Spre deosebire de alte fenomene naturale, miscarea seismică
reprezintă o solicitare simultană a terenului, structurilor de clădiri,
a echipamentelor, instalatiilor, mobilierului si persoanelor
prezente, cu un potential distructiv si de stres extraordinar, care
poate afecta grav capacitatea unitătilor medicale de a-si îndeplini
atributiile, în situatia curentă în care atât localitatea cât si zona
înconjurătoare au fost expuse unui impact seismic considerabil.
 răsturnarea, deconectarea si avarierea (prin prăbusirea unor
elemente
structurale
sau
nestructurale,
tencuieli,
ornamente) a aparaturii de interventie specializată,
investigare, tratament, spitalizare, a stocurilor de materiale
sanitare si medicamente;
 efecte combinate;
 supraaglomerarea unitătilor cu pacienti si victime care
trebuie tratati de urgentă în lipsa unei pregătiri prealabile
pentru astfel de situatii sau a aparitiei unor solicitări natură
diferită celei obisnuite;
 imposibilitatea sau reducerea capacitătii de management,
logistică si asigurare a resurselor de interventie pentru
sectorul sanitar în situatia creată.

SCENARII DE CUTREMUR IN CLADIRI.
CE FACEM CAND SIMTIM UN CUTREMUR.
RECOMANDARI ACCEPTATE PE PLAN MONDIAL IN
SUA, JAPONIA, U. E. etc







La inceput nu vom sti ca este sau nu cutremur
Cand ne dam seama, poate fi prea tarziu…
Oriunde nene-am afla, ne păstrăm calmul, ne protejăm
si nu intrăm în panică !
Oprim focul !
Ne protejăm sub masă sau sub un toc de usă ori sub
o grindă,
grindă, despre care stim ca sunt rezistente !
Ne ferim de obiectele înalte, de cele suspendate si de
ferestre !

Aspecte specifice privind planificarea activitătilor de
pregătire antiseismică în unităti medicale
Pregătirea antiseismică poate privi cateva categorii de
personal:
cadrele de conducere, medicale – cu studii superioare;
cadrele medicale cu studii medii si atributii cheie în
asigurarea serviciilor medicale în situatii de urgentă;
cadrele tehnico-auxiliare si administrative implicate în
asigurarea activitătilor curente.


Factorii care influentează reactia si comportarea umană în caz
de cutremur:
 factorii cauzali: oscilatiile terenului si ale constructiei, care
actionează fizic si psihic asupra individului sau grupului;
 factorii fiziologi si psihologici: reprezintă efectul celor
cauzali;
 factorii de educatie, instruire si sociali: conditionează atât
reactia individuală cât si a colectivitătilor;
 factorii circumstantiali: (oră, sezon) reduc sau amplifică
actiunea celor precedenti.

Situatii tipice (ipoteze) de incidentă a cutremurului în
raport cu activitatea din domeniul sănătății
Din analiza experientei cutremurelor precedente
rezultă cateva situatii pentru care tot personalul
trebuie să fie instruit:
 protectia antiseismică si reactia controlată în
cazul cutremurului pe durata activitătilor în zi
de lucru;
 protectia antiseismică si reactia controlată în
cazul cutremurului pe durata activitătilor în zi
nelucrătoare (acolo unde nu este flux
permanent)
 protectia antiseismică si reactia controlată în
afara unitatii (pe drum spre casă, în locuintă, în
localitate, în locuri aglomerate);

Rolul unor spitale mai mici și/sau centre de
îngrijire - medicale locale, de a fi pentru un
anumit timp ”medicul generalist” al comunității
în care sunt amplasate
La un seism puternic, spitalele mari vor fi
suprasolicitate
 Însă nu toate cerințele de după un cutremur vor
fi de urgență...
 Și poate că niște spitale mici sunt mai apropiate
de oameni chiar și decât medicul de familie..
 Clădirile noi din centrele mici vor rezista mai
bine și ar putea să fie aproape de diferitele
necesități de asistență medicală curentă ale
categoriilor de populație vulnerabile din jurul
acelui centru...


SCENARII DE IMPACT
Pregătirea va lua în consideratie ca ipoteze specifice,
în corelatie cu sistemul de ture si permanenta cadrelor
medicale si de conducere, următoarele ipoteze:
• cutremurul pe timp de zi
• cutremurul pe timp de noapte
• cutremur în sezon cald;
• cutremur în sezon rece.
Personalul trebuie să fie informat si asupra modului
de comportare si riscurilor din propria locuintă, cartier,
localitate ca si asupra reactiei ce trebuie să o aibă
împreună cu familia.
Regulamentele si protocoalele legal aplicabile trebuie
corelate cu aceste situatii.
 Detalii: https://inforisx.incd.ro/

Cutremur Zagreb,
martie 2020

Cutremur Zagreb, martie 2020
Evacuarea unor spitale avariate

Cutremur Izmir, Turcia, M 7,
30 octombrie 2020

SUA Cutremurul Northridge / Los Angeles 1994
Avariile instalatiilor de aer conditionat au impus evacuarea acestui
spital

In alte cazuri, miscarea
seismică a rupt tevile de la
sprinklere iar apa a facut
inutilizabile multe spitale

INCENDII FARA CUTREMUR
Spitalul județean Piatra Neamț, 14.11. 2020

Spitalul Matei Balș, 29.01.2021

SJU Constanța, 24.07.2021

Spitalul de Boli
Infectioase Constanta,
1.10.2021

 Vă

mulțumim!

