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DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE A SPITALULUI
Geneza unitații noastre spitalicești începe în 12 mai 1852 când soția Spătarului Pavalache
Cristea, Ana a lăsat toată averea sa imobilă cu scopul de a ﬁ folosită pentru ”binefacere în folosul
obștesc, pentru veșnica pomenire a suﬂetelor lor”. La acel moment era vorba despre imobilul numit
astăzi Spital vechi care urma să poarte iniţial numele ”Spitalul Minicipal Pavel şi Ana Cristea” şi care
avea în componență 15 paturi. La 24 iulie 1906 când Ministerul de Interne era condus de George
Cantacuzino, Prefectura Bacău de către Panainte Cantilli, Primăria de către Constantin Vlaicu, iar
medic şef al spitalului era Dr. George Tonciu se pune piatra de căpătâi a acestei unităţi spitaliceşti, pe
un lot de 5 ha donat de primăria Bacău în actuala str. Mărășești de astăzi.
În 2017, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău este o unitate sanitară cu paturi în număr de
1361, de utilitate publică cu personalitate juridică, proprietate publică, care asigură servicii medicale,
(preventive, curative şi de recuperare) funcţionând pe principiile prevăzute în Legea nr.95/2006 cu
modiﬁcarile si completarile ulterioare, avand ca sarcina prioritară asigurarea asistenţei medicale de
specialitate (spitalicească şi ambulatorie). Pe lângă acestea, în spital se desfăşoară şi activităţi de
învăţământ medico-farmaceutic, postliceal şi universitar pentru asistenţii medicali şi kinetoterapeuţi,
precum şi de cercetare ştiinţiﬁcă medicală (studiul medicamentului).
Sediul administrativ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău este acum situat în str. Spiru
Haret, nr. 2, într-o structură pavilionară ce cuprinde 27 de secţii chirurgicale şi medicale şi 7
compartimente ce se întind pe mai bine de opt hectare deţinând autorizaţii sanitare de funcţionare
eliberate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău:
- Secţia medicina internă
- Secţia gastroenterologie
- Secţia endocrinologie
- Compartiment reumatologie
- Secţia cardiologie
din care:- compartiment terapie intensivă coronarieni
- Secţia diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
- Secţia neurologie
- Secţia chirurgie generală
din care:- chirurgie toracică
- Compartiment neurochirurgie
- Secţia ortopedie şi traumatologie
- Compartiment recuperare, medicină ﬁzică şi balneologie
- Secţia chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă
din care:- compartiment arşi
- Compartiment nefrologie
- Secţia urologie
- Secţia ATI
din care:- compartiment toxicologie
- compartiment ATI obstetrică ginecologie
- compartiment ATI copii

90 paturi
35 paturi
25 paturi
20 paturi
80 paturi
6 paturi
30 paturi
80 paturi
90 paturi
5 paturi
14 paturi
70 paturi
5 paturi
30 paturi
10 paturi
18 paturi
25 paturi
43 paturi
5 paturi
15 paturi
8 paturi
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- Secţia ORL
din care:- compartiment chirurgie maxilo-facială
- Secţia psihiatrie
- Secţia boli infecţioase adulţi
din care:- compartiment terapie acută
- compartiment HIV / SIDA
- Secţia oncologie medicală
- Secţia oﬅalmologie
- Secţia dermatovenerologie
din care:- compartiment alergologie şi imunologie clinică
- Secţia obstetrică ginecologie I
- Secţia obstetrică ginecologie II
- Secţia neonatologie
din care:- compartiment terapie intensivă
- compartiment neonatologie prematuri
- Compartiment radioterapie
- Compartiment îngrijiri paliative
- Secţia pediatrie
din care:- terapie acută
- comp.neuroppsihiatrie infantila
- comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
- Secţia pediatrie (recuperare pediatrică)
- Secţia chirurgie şi ortopedie pediatrică
din care:- compartiment ORL
- compartiment oﬅalmologie
- Secţia boli infecţioase copii
din care:- comp.terapie intensivă
- Staţia de hemodializă
- Unitate de Primire Urgenţe (UPU) - SMURD
- Cabinet medicină dentară de urgenţă
TOTAL
- Însoţitori
- Spitalizare de zi hemodializă
- Spitalizare de zi

25 paturi
5 paturi
60 paturi
55 paturi
10 paturi
10 paturi
3 0 paturi
25 paturi
25 paturi
5 paturi
72 paturi
73 paturi
90 paturi
10 paturi
20 paturi
10 paturi
10 paturi
88 paturi
5 paturi
5 paturi
3 paturi
35 paturi
58 paturi
8 paturi
5 paturi
50 paturi
5 paturi
8 aparate

1361 paturi
65 paturi
8 paturi
75 paturi
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Unitatea sanitară urmăreşte îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi realizarea unui
sistem de sănătate modern şi eﬁcient bazat pe servicii medicale de înaltă clasă, compatibil cu
sistemele de sănătate din UE, pus permanent în slujba cetăţeanului. Astfel, în derularea activităţilor
curente, se are în vedere:
·

Respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii populaţiei;

·

Garantarea calităţii şi siguranţei actului medical;

·

Creşterea rolului serviciilor preventive;

·

Asigurarea accesibilităţii la servicii;

·

Respectarea dreptului la libera alegere şi a egalităţii de şanse;

·

Transparenţa decizională.

Organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă, aprobate anual de
organele de conducere şi de ordonatorul principal de credite prevăd un numar de 2585 de posturi, iar
dinamica numarului de personal angajat a fost următorea:
-

2014 – 1841 angajaţi;

-

2015 – 1887 angajaţi;

-

2016 – 1986 angajati.

Întreaga activitate medico-tehnico-administrativă se centrează în jurul Bugetul de venituri şi
cheltuieli al Spitalului Judeţean care este nu numai un document ﬁnanciar ci reprezintă un important
instrument managerial, care, în expresie ﬁnanciară, asigură dimensionarea obiectivelor, cheltuielilor,
acţiunilor ce pot ﬁ ﬁnanţate din veniturile preconizate a se realiza, dar şi evaluarea rezultatelor şi
eﬁcienţei economice a acestora.
Astfel strategia fundamentală, planiﬁcarea, realizarea şi controlul acţiunilor Spitalului
Judeţean se regăsesc în bugetul unităţii.

Fundamentarea veniturilor
Fundamentarea veniturilor se realizează pe surse de ﬁnanţare şi anume:
Cea mai mare pondere în totalul veniturilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău o are
contractul încheiat cu CJAS Bacău, atât pentru afecţiunile acute şi cronice cât şi pentru cei cuprinşi în
programele naţionale de sănătate. La baza deﬁnitivării acestui contract se au în vedere: condiţiile de
contractare anuale prevăzute prin Contractul-cadru, numărul de servicii pe structura (spitalizare
continuă, de zi, ambulatoriu) estimat a se realiza, modalitatea de plată (DRG, plata pe serviciu, cronici,
puncte) şi analiza valorii serviciilor în anul curent faţă de anul precedent, încercând, în ﬁecare an, de a
contracta şi obţine venituri din ce în ce mai mari pentru ca ﬁecare pacient să ﬁe tratat corespunzator
iar actul medical să se desfăşoare la cele mai înalte standarde.
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Următorul tabel arată situaţia evolutivă a cazurilor DRG în ultimii patru ani la S.J.U. Bacău:

Denumire

2014

2015

2016

Nr. Cazuri DRG

51196

52552

51159

Venituri DRG (mii lei)

92718

97507

102954

Cea mai mare pondere a serviciilor medicale din contractul cu Casa Judeţeană de Sănătate o
reprezintă serviciile de internare continuă. Modalitatea de plată a acestui tip de internare se face pe
baza DRG (Diagnostic Related Groups) şi anume prin înmulţirea unui TCP (tarif pe caz ponderat,
publicat anual în normele de contractare) cu un ICM (indice de case-mix, indice care arată gradul de
complexitate a cazurilor). Spre exempliﬁcare, în ultimii trei ani, la S.J.U. Bacău, aceşti indicatori au
evoluat astfel:

TCP, ICM

2014

2015

2016

Realizat

1600; 1.1355

1600; 1.1933

1600; 1.2627

Contractat

1600; 1.1432

1600; 1.1355

1600; 1.1933

Pe lângă contractul cu C.J.A.S. Bacău care reprezintă sursa principală de ﬁnanţare, Spitalul
Judeţean de Urgenţă Bacău încheie anual contracte pentru servicii medicale cu Direcţia de Sănătate
Publică Bacău din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii, pentru
unităţile de primire urgenţă, cabinetele şi laboratoarele de sănătate mintală precum şi cabinetele de
medicina sportivă. Sistemul de ﬁnanţare se bazează pe decontarea directă a statelor de plată şi a
documentelor de aprovizionare pentru structurile eligibile:

Mii lei
Denumire

2014

2015

2016

Venituri din contracte
încheiate cu DSP Bacău

20.128

24.111

24.076
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Consiliul Judeţean Bacău participă la fundamentarea veniturilor Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bacău cu fonduri destinate exclusiv investiţiilor. De altfel, începând cu anul 2010, moment în
care S.J.U. Bacău a intrat în subordinea Consiliului Judeţean Bacău, unitatea a adoptat şi urmat o
strategie de investiţii menită să schimbe radical infrastructura pe care să se desfăşoare activităţile
medicale. Ca ordonator principal de credite, Consiliul Judeţean Bacău a înţeles cu adevărat care este
rolul şi importanţa serviciilor medicale din judeţul Bacău, şi a contribuit cu importante alocări
bugetare pentru a deﬁnitiva obiective importante din care putem menţiona reabilitarea şi
modernizarea Maternităţii (valoare investiţie 6.000.000 euro), reabilitatea şi modernizarea
Ambulatoriului de specialitate (valoare investiţie 3.000.000 euro), reabilitarea şi refacerea sistemului
de canalizare, inel de incendiu şi carosabil (valoare aprox 2.000.000 euro), reabilitatea şi modernizarea
secţiei de Boli infecţioase copii (valoare investiţie 800.000 euro), reabilitatea şi modernizarea secţiei
ATI (valoare investiţie 700.000 euro), reabilitare şi modernizare secţie Urologie (valoare investiţie
700.000 euro), reabilitare şi modernizare compartiment Arşi (300.000 euro valoarea investiţiei). Pe
lângă investiţiile directe, Consiliul Judeţean a contribuit şi la atragerea de fonduri externe. Cea mai
mare realizare a unitaţii a fost redeschiderea compartimentului de Radioterapie. Dupa aproape zece
ani în care a fost închis, acesta a beneﬁciat de un amplu proces de modernizare, amenajare, reabilitare
şi dotare cu ajutorul Companiei Naţionale de Investiţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice. Lucrarea a avut un buget de peste şase milioane de euro şi a fost deﬁnitivată la
ﬁnele anului 2016.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău realizează şi servicii medicale cu plata cash sau servicii
medicale efectuate către diferite instituţii publice şi private, în anul 2016 realizând o cifră a veniturilor
proprii în sumă de 3.332.000 lei.

Situaţia procentuală a contractelor încheiate în anul 2016
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Fundamentarea cheltuielilor
Pentru fundamentarea bugetului de cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă trebuie să
se anticipeze costul resurselor necesare pentru desfăşurarea activităţii în scopul obţinerii de venituri
şi a unui posibil excedent bugetar, care să permita continuarea procesului investiţional.
După natura resurselor consumate, principala cheltuială dar care trebuie privită de altfel ca o
investiţie, o reprezintă resursa umană. Alocarea de fonduri pentru a asigura un numar suﬁcient de
posturi care să asigure continuitatea şi calitatea actului medical trebuie să reprezinte principala
preocupare a managementului spitalului. Numărul în creştere a noilor angajări din spital
arată preocuparea pentru a crea o structură suﬁcientă de personal care să ﬁe direct proporţional cu
gradul de creştere a satisfacţiei angajatului.
De aseamenea, trebuie avute în vedere şi limitele bugetare ale anvelopei salariale. Pentru a
putea avea un echilibru între resursa umană şi resursa materială, studiile au arătat că anvelopa
salarială nu ar trebui să depăşească un procent de 60% din totalul bugetului (în anul 2016 a fost de
55%).
Strategia în ceea ce priveşte personalul trebuie sa aibă în vedere câteva aspecte şi anume:
- motivarea personalului existent prin crearea unui mediu propice în care să îşi desfăşoare
activitatea;
- specializarea pe paliere de activitate prin organizarea de sesiuni de instruire şi prezentare
precum şi sesiuni ştiinţiﬁce şi de cercetare;
- susţinerea organizaţiilor sindicale pentru a putea obţine fonduri suplimentare prin modiﬁcări
legislative în vedere majorării anvelopei salariale generale, pentru toate clasele profesionale;
- atragerea de noi cadre medicale, specializate în domeniile deﬁcitare;
- stimularea tinerilor noi angajaţi prin oferirea de avantaje la pachetul salarial (ex. locuinţă de
serviciu)
Cheltuielile generate de consumul de resurse materiale în anul 2016 au reprezentat aproximativ
37% din buget pe clase de importanţă:
a) cheltuieli directe cum sunt cele cu medicamentele, materialele sanitare, reactivii,
materialele de laborator şi de curăţenie, dar şi combustibil, piese de schimb, obiecte de
inventar, rechizite şi alte materiale consumabile;
b) cheltuieli generate de achiziţia de servicii de la terţi: cheltuieli cu utilităţile, telecomunicaţiile,
paza, colectare deşeuri; transport, cazare, întreţinere şi reparaţii, asigurări, consultanţă etc;
c) cheltuieli de capital, cele care se reﬂectă în investiţiile susţinute din fonduri externe şi din
venituri proprii.
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Nr. crt.

Cheltuieli 2016

Mii lei

Pondere în
total (%)

1

Cheltuieli de personal

101.373

55,38

2

Cheltuieli cu medicamente

33.792

18,46

3

Cheltuieli cu materiale sanitare

5.235

2,86

4

Cheltuieli cu reactivi și dezinfectanţi

6.096

3,33

5

Cheltuieli cu alimente

2.455

1,34

6

Alte cheltuieli (bunuri, serviicii și utilităţi)

20.510

11,22

7

Cheltuieli de capital

13.571

7,41

TOTAL

183.571

100%

Ponderea cheltuielilor în Bugetul de venituri şi cheltuieli
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Analiza SWOT a spitalului
PUNCTE TARI (S – Strong)
-

Poziţionarea în zona centrală a municipiului, intens tranzitată, pe şoseaua de legătură între
Bucureşti şi Nordul ţării;
Sistemul informatic integrat, dezvoltat exact pentru nevoile unităţii spitaliceşti;
Cheltuiala de personal situată undeva deasupra procentului de 50 din totalul cheltuielilor
prevăzute în buget;
Unitatea de Primiri Urgenţe echipată la standard european;
Certiﬁcarea ISO 9001 – implementarea standardelor de calitate europene;
Certiﬁcare RENAR a laboratorului de analize medicale, ceea ce asigura functionarea la
standard inalte de calitate
Existenţa unui număr suﬁcient de specialităţi (linii de gardă corespunzătoare organizate în
funcţie de specialităţi).
Obţinerea certiﬁcatului de acreditate a unităţii spitaliceşti;
Redeschiderea, dupa 10 ani, a Compartimentului de Radioterapie;
Implementarea sistemului nurse-call, ceea ce facilitează accesul rapid al pacientului la
personalul medical;
Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate, oferind astfel posibilitatea accesării de servicii
medicale speciﬁce în condiţii mai bune;
Investiţii în infrastructură efectuate de către ordonatorul principal de credite, Consiliul
Judeţean Bacău

PUNCTE SLABE (W – Weak)
-

Lipsa specialiştilor (medici) în anumite specialităţi;
Imposibilitatea motivării profesionale în funcţie de indicatori asumaţi;
Servicii medicale realizate şi neacceptate la plată (nevalidate) de CJAS;
Lipsa unui sistem informatic securizat ce creează vulnerabilitate în sistem pentru datele
stocate;
Achiziţionarea insuﬁcientă cu medicamente, materiale sanitate şi de laborator şi reactivi;
Costuri mari pentru utilitaţi;
Costuri mari pentru oxigenul medical în lipsa unei staţii proprii;
Amplasarea clădirilor în sistem pavilionar, cu distanţe considerabile între clădiri;
Starea actuală a unor pavilioane necesită reabilitare şi reparaţii capitale;
Lipsa aparaturii medicale de înaltă performanţă în toate secţiile;
Lipsa unei surse complementare de alimentare cu apă şi căldură;
Supraaglomerarea anumitor pavilioane medicale prin lipsa spaţiilor adecvate şi a circuitelor
medicale speciﬁc.
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OPORTUNITĂŢI (O – Oportunities)
-

Descentralizarea – Strategia investiţională a unităţii prin Consiliul Judeţean Bacău pentru
atragerea de fonduri destinate investiţiilor în clădiri, infrastructură şi dotări;
Integrarea Spitalului Municipal într-o structură unitară cu cea a Spitalului Judeţean, ce
urmează să funcţioneze pe bază de complementaritate a serviciilor medicale;
Crearea de noi specialităţi medicale (cardiologie intervenţională, chirurgie toracică,
hematologie etc.) ;
Legislaţia în vigoare referitoate la parteneriatul public – privat ce poate creea oportunităţi
economice şi ﬁnanciare viitoare;
Introducerea unitaţii în reţeaua strategica de urgenta a Ministerului Sanatatii
Obţinerea de fonduri de la Ministerul Sănătăţii pentru achiziţia de aparatură necesară
desfaşurării actului medical;
Accesarea de fonduri prin Compania Nationala de Investitii;
Accesarea de fonduri europene pentru modernizarea unităţii spitaliceşti;
Utilizarea fondului de dezvoltare pentru dotarea spitalului cu aparatură medicala.

AMENINŢĂRI (T – Threats)
-

Concurenţa altor spitale private şi laboratoare de analize medicale;
Posibilităţi reduse de a utiliza sistemul de coplată din cauza scăderii nivelului de trai;
Instabilitatea în plan politico-economic fapt ce poate destabiliza anumite proiecte demarate;
Vulnerabilitatea sistemului informatic neprotejat de atacuri cybernetice care pot distruge
bazele de date ale spitalului;
Legislaţia potrivnică sistemului de promovare a resursei umane;
Interesul unor persoane pentru anumite părţi din domeniul unităţii, ce poate interveni în
circuitele medicale speciﬁce;
Comunicare şi colaborare deﬁcitară cu medicina primară cu repercusiuni în aglomerarea
nejustiﬁcată a Unităţilor de Primiri Urgenţe şi Ambulatoriilor de Specialitate.
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IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE
Principala misiune a unei unităţi medicale este de a acorda cele mai bune servicii medicale de
proﬁl printr-un management performant şi integrat plecând de la nevoile comunităţii de îngrijire şi
prevenţie, respectând cerinţele legale şi reglementările din sistemul medical.
Se pot contura cateva aspecte importante care trebuie abordate cu prioritate de către
conducerea unităţii sanitare şi anume:
1. Planiﬁcarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului cu respectarea
Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 914/2006.
a. Găsirea unor soluţii urgente pentru a putea crea condiţiile necesare actului medical
din secţia Oncologie care nu poate poate funcţiona în spaţiile existente;
b. Găsirea unor soluţii pentru a putea desfăşura serviciile medicale din secţia O.R.L.
care, din cauza structurii pavilionare, nu are acces facil la Blocul Operator şi la secţia
de Anestezie şi Terapie Intensivă;
c. Extinderea secţiei de Psihiatrie din cauza adresabilităţii crescute si spaţiilor
insuﬁciente;
d. Regândirea structurii pavilionului medico-chirurgical prin relocarea şi
redimensionarea capacităţii secţiilor în funcţie de indicatorii realizati, prin găsirea
unor soluţii de a integra cladirea Spitalului Municipal într-o entitate comună şi
complementară cu cea a Spitalului Judeţean de Urgenţa Bacău.
2. Atragerea de cadre medicale competenţe pentru a putea asigura servicii medicale pe cât
mai multe segmente de specialitate. Există specialităţi medicale deﬁcitare care necesită
într-un interval scurt de timp suplimentarea forţei de muncă. De menţionat sunt Oncologia
medicală, Radioterapie, Diabetul, Neurologia pediatrică, Anestezia şi Terapia Intensivă dar
nu numai.
3. Elaborarea unei strategii investiţionale în ceea ce priveşte dotarea unităţii cu aparatură
medicală utilizând veniturile proprii dar şi prin atragerea de fonduri externe. Ministerul
Sănătăţii a contribuit în anii precedenţi la alocarea de fonduri în vederea achiziţionării de
aparatură medicală strict necesară. Consiliul Judeţean Bacău, ca ordonator principal de
credite a alocat fonduri pentru achiziţia de aparatură medicală, iar în viitor trebuie acordată
o atenţie deosebită accesării de fonduri europene pentru dotarea unităţii spitaliceşti.
4. Continuarea programului investiţional în infrastructură prin lucrări de reabilitare,
modernizare şi amenajare a pavilioanelor spitalului.
5. Îmbunătăţirea imaginii unităţii prin organizarea de sesiuni de lucru şi conferinţe de presă
care să reliefeze evenimente medicale deosebite, soluţionate prin succes de către
specialiştii unităţii.
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6. Elaborarea şi implementarea unei strategii pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor
nosocomiale prin alocarea de fonduri suplimentare de achiziţie a substanţelor de combatere şi
printr-un program strict organizat de compartimentul de specialitate din cadrul spitalului.

Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute
Elementul central şi primordial al oricărui sistem de sănătate îl reprezintă pacientul, iar
principalul indicator de calitate îl reprezintă gradul de satisfacţie al acestuia. Pentru a putea planiﬁca şi
organiza serviciile de sănătate la nivelul spitalului astfel încât acest indicator să tindă spre maxim,
trebuiesc îndeplinite mai multe condiţii esenţiale şi anume:
-

Resursa umană de calitate care să ﬁe asigurată prin profesionşti în domeniu;

-

Aparatura de înaltă performanţă care să sprijine cadrul medical în punerea diagnosticului
corect;

-

Tratamentul adecvat prin asigurarea unui stoc suﬁcient de medicamente, materiale sanitare şi
de curăţenie;

-

Condiţii hoteliere la standarde europene – prin asigurarea confortului minim al pacientului şi
prin respectarea tuturor circuitelor medicale prevăzute de legislaţie.
Motivele selecţionării

Având în vedere că structura pavilionară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău datează de
peste 20 de ani, timp în care specialităţile medicale s-au diversiﬁcat şi adresabilitatea populaţiei a
suferit schimbări majore, există secţii care functionează în spaţii ce nu mai corespund din punct de
vedere al circuitelor medicale şi care nu mai pot oferi condiţii de confort pacienţilor. Astfel, pentru
ﬁecare din acestea trebuie identiﬁcate soluţii de readucere a lor la standarde ce permit funcţionarea în
parametri normali de legalitate.
Exemplu: secţia de Oncologie aﬂată în imposibilitate de funcţionare din cauza nerespectării
circuitelor medicale: saloane insuﬁciente şi supraaglomerate, grupuri sanitare inadecvate şi
insuﬁciente, spaţii tehnice de preparare a soluţiilor citostatice necesare tratamentului pacienţilor
oncologici inexistente).
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Dezvoltarea planului pentru problema prioritară
Identiﬁcarea unor soluţii pentru a asigura funcţionalitatea secţiei de Oncologie medicală din
cadrul SJU Bacău.
Principalii indicatori realizaţi de către secţia Oncologie în anul 2016:
Spitalizări
continue

Spitalizări
de zi

Durata medie de
spitalizare (zile)

Indicele de case-mix
(media naţională 1.0600)

Indicele de
utilizare
a paturilor

1098

4093

3,88

1.0774

146

Sectia Oncologie din cadrul SJU Bacău are în structura un numar de 30 de paturi de spitalizare
continuă şi un număr de 5 paturi de spitalizare de zi. Activitatea medicală este desfăşurată de către 3
medici (din care un medic şef de secţie) alături de un psiholog, 11 asistenţi medicali, 4 inﬁrmieri şi 4
îngrijitori de curăţenie. Secţia este localizată la parter, în aripa de nord a clădirii “Spital vechi”, pavilion
din care mai fac parte şi secţiile Boli infecţioase adulţi, O.R.L., Psihiatrie dar şi una din cele trei farmacii.
Această locaţie nu oferă posibilitatea utilizării celor 30 de paturi din cauza subdimensionării
saloanelor, nu pot ﬁ identiﬁcate spaţii tehnice pentru a putea monta aparatura necesară prepararii
soluţiilor citostatice, vitale în tratamentul pacienţilor şi nu are în structură spaţii conform circuitelor
medicale obligatorii.
În concluzie, S.J.U. Bacău nu poate oferi servicii medicale de calitate în specialitatea oncologie
pentru cei peste 5000 de pacienţi diagnosticaţi cu cancer care se adresează secţiei şi riscă
suspendarea activităţii de către Ministerul Sănătăţii din cauza acestor neconformităţi.
Scopul principal al proiectului îl reprezintă obţinerea autorizaţiei de funcţionare a secţiei fără
neconformităţi ce trebuie rezolvate în termene imediate şi evitarea suspendării activităţii secţiei.
Obiectivele acestui proiect constau în:
- Asigurarea unui act medical de înaltă calitate în specialitatea oncologie;
- Asigurarea tuturor circuitelor medicale şi a spaţiilor adecvate conform legislaţiei în vigoare
(ordin M.S. nr 914/2006) ;
- Utilizarea tuturor paturilor din structura aprobată;
- Creşterea adresabilităţii prin crearea de condiţii hoteliere de calitate;
Activităţile ce se impun se reduc practic la găsirea unui alt spaţiu de relocare a secţiei care să
facă faţă cerinţelor legislative obligatorii.
Se poate identiﬁca o soluţie în sensul relocării secţiei de oncologie medicală într-un pavilion în
cadrul spitalului supus unui proces de reabilitare şi modernizare la acest moment.
Clădirea a fost utilizată până la începerea lucrărilor de modernizare de către compartimentul
HIV-SIDA din cadrul Secţiei Infecţioase Adulţi, însă ulterior acesta a fost relocat în clădirea “Spital
vechi” alături de secţia din care face parte, lăsând astfel posibilitatea relocării secţiilor cu
neconformităţi majore de funcţionare. Având în vedere faptul că lucrarea este în plină desfăşurare,
există posibilitatea adaptării spaţiilor pentru a duce la îndeplinire proiectul propus. Timpul scurt pentru
ducerea la îndeplinire impune organizarea activităţilor în intervale stricte şi anume:
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Activităţi / lună

8

9

10

Realizare lucrări de
construcţie

X

X

X

Realizare lucrări de
adaptare a secţiei de
Oncologie

X

Achiziţia de mobilier,
materiale necesare

X

11

12

X

X

Depunere documentaţie
pentru autorizare

X

Relocarea secţiei
în noua locaţie

X

X

X

X

Scoaterea la concurs
a posturilor vacante
de medic

X

X

X

Resursele necesare ducerii la îndeplinire a acestui proiect sunt identiﬁcate comensurate si
alocate:
- Finalizare investiţie modernizare, reabilitare şi amenajare clădire
· 953.000 lei alocări prinse în BVC 2017 de la Consiliul Judeţean Bacău;
- Lucrări de adaptare a secţiei Oncologie Medicală în noile spaţii
· 100.000 lei alocări bugetare din veniturile proprii ale unităţii;
- Dotare cu mobilier şi materiale necesare desfăşurării activităţilor speciﬁce
· 100.000 lei alocări din veniturile proprii ale unităţii existente în bugetul de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2017;
Responsabilităţile de ordin tehnico-administrativ vor ﬁ coordonate de către managerul unităţii
prin compartimentele de specialitate din subordine şi anume:
a) Lucrările de construcţii – montaj vor ﬁ manageriate de către Şef Serviciu Tehnic;
b) Aprovizionarea şi dotarea vor ﬁ gestionate de către Şef Serviciu Aprovizionare în colaborare cu
Şef Serviciu Licitaţii şi Atribuiri Contracte;
c) Depunerea documentaţiei pentru autorizaţia de funcţionare va ﬁ realizată de către Directorul
de Îngrijiri;
d) Relocarea secţiei va ﬁ sub directa responsabilitate a medicului şef de secţie.
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Rezultatele aşteptate
-

Obţinerea autorizaţiei de funcţionare a secţiei fără neconformităţi;
Creşterea adresabilităţii secţiei prin oferirea de condiţii hoteliere şi a unui act medical de înaltă
calitate;
Creşterea gradului de satisfacţie a pacienţilor;
Eliberarea spaţiului vechi şi utilizarea acestuia pentru dezvoltarea altor secţii (de exemplu
secţia de Psihiatrie) ;

Principalii indicatori ce vor suporta modiﬁcări vor ﬁ:
a)
Indicele de utilizare a paturilor (IUP)
2016 – 146, 2017 – 160 preconizare 2018 – 200
Având în vedere utilizarea tuturor celor 30 de paturi din structură, indicele de utilizare a
paturilor va creşte semniﬁcativ. La acest moment din lipsa spaţiilor se folosesc doar 20 de
paturi.
b) Numărul de externări
2016 – 1097, 2017 – 1200 proconizare 2018 – 1500
Motivul ﬁind capacitatea mai mare de internare în secţie prin extinderea saloanelor şi prin
crearea condiţiilor de confort sporit.
c) Indicele de complexitate a cazurilor (ICM)
1.0863 – media naţională
2016 – 1.0774, 2017 – 1,1500 preconizare 2018 1,25
Dupa deschiderea Compartimentului de Radioterapie din cadrul S.J.U. Bacău în luna mai
2017, coroborat cu relocarea secţiei de oncologie, adresabilitatea cazurilor complexe va creşte
cu
ﬁecare an ce va trece.
d) Rata infecţiilor nosocomiale
2016 – 0,28, 2017 0 0,25 preconizare 2018 0,5
Spaţiile noi create pentru secţia Oncologie Medicală vor putea permite crearea unui plan de
combatere a infecţiilor prin implementarea unor proceduri de lucru adecvate.
e) Gradul de satisfacţie al pacienţilor – certiﬁcat de completarea formularelor speciﬁc.
Crearea condiţiilor de confort sporit, evitarea aglomerărilor din spaţiile mici existente în
prezent, oferirea de servicii de radioterapie pacienţilor oncologici prin deschiderea
compartimentului de Radioterapie, integrarea Ambulatoriului de Specialitate în aceeaşi
locaţie cu secţia, nu pot avea decat un singur efect şi anume creşterea gradului de satisfacţie a
pacientului.
Implementarea acestui proiect este şi trebuie sa ﬁe guvernat de:
- Legea 95/2006 actualizată, privind Reforma în domeniul Sănătăţii;
- Ordinul Ministerului Sănătăţii 914/2006 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un
spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.
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