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INTRODUCERE
Anul 2017 a însemnat pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău
realizarea unui deziderat care parea de neatins în ultimii zece ani: redeschiderea
secției de Radioterapie și dotarea acesteia cu aparatură de ultimă oră.

Un obiectiv pentru care s-au cheltuit șase milioane de euro si care a
constat în construirea unei secții noi cu 24 de paturi în jurul centrului de tratament
format dintr-un computer tomograf de plan tratament (CTP) care stabileste practic,
înainte de iradiere, zona care trebuie tratată și un accelerator de particule care
urmează ”indicațiile” date de CTP și iradiază cu preciziea zecimilor de milimetru
tumorile bolnavilor. Se pot realiza iradieri de mare precizie, fără a afecta țesuturile
sănătoase din jurul afecțiunii tumorale. Anual, se vor putea face 15.000 de ședințe
de iradiere. Aparatura, la data instalării, era cea mai performantă din țară.
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Investiția s-a realizat cu finanțare de la Compania Națională de Investiții în
timp record și a fost dată în funcțiune în toamna anului trecut. Contractul pentru
modernizarea secției de radioterapie a fost semnat pe 28 august 2015, în prezența
lui Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătății de la acel moment. Lucrările au început în
decembrie 2015 și au fost finalizate în mai 2017.
În acest fel, mii de bolnavi, nu doar din județul Bacău ci și din toată zona
Moldovei vor putea să se trateze la unitatea noastră. Aici pot fi tratate peste 70 de
tipuri de cancer și pot beneficia de ședinte în jur de 20 de pacienți pe zi.
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Tot anul 2017, mai precis, septembrie 2017, a însemnat pentru Spitalul
Județean de Urgență Bacău și modernizarea clădirii in care funcționează
Compartimentul de primiri Urgențe Copii și Policlinica de copii.
Policlinica de copii care are integrat la parter Compartimentul de Primiri
Urgențe pediatrice este un obiectiv care conferă prestigiu unității noastre prin modul
în care arhitecți, constructori și personal au înțeles să contribuie pentru crearea unui
spațiu cu circuite corecte, cu dotari moderne și cu zone prietenoase pentru pacienții
minori.

Valoarea totală a lucrărilor a fost de peste peste 5,8 milioane lei cu finanțare
de la Consiliul Județean Bacău. S-au făcut reparații capitale la ambulatoriul de
specialitate Pediatrie și s-a construit un nou Compartiment de Primiri Urgențe
Pediatrie. S-au consolidat stâlpii centrali de la toate nivelele, s-au extins cei
marginali, s-au consolidat fundațiile, a fost reabilitată termic clădirea. CPU Copii a
fost dotat cu echipamente și instalații performante din fondurile proprii ale SJU.
Investițiile atât materiale cât și umane și-au atins scopul și se regăsesc și în
creșterea valorică însemnată a veniturilor de la Casa Județeană de Asigurări de
Sănătate (după cum veți vedea în capitolul special destinat activității economice),
dar și în gradul de satisfacție al pacienților tratați la SJU Bacău. Ne propunem să
încercăm să fim la înalțimea dotărilor și investițiilor făcute în Spitalul Județean de
Urgență Bacău prin creșterea calității actului medical, dar și prin creșterea calității
îngrijirilor pe care le acordăm celor peste 5000 de pacienți care sunt sunt tratați
lunar în unitatea noastră.
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CAPITOLUL I

ACTIVITATEA MEDICALĂ ÎN 2017

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacau este cea mai importantă unitate
medicală din judeţ.
În S.J.U. Bacău sunt un număr de 28 secţii şi 10 compartimente în care
muncesc 262 medici împreună cu un n umăr 760 de asistenţi medicali.
Astfel în S.J.U. Bacău se desfăşoară activităţi medicale diversificate, după
cum urmează:
-activitate medicală de urgenţă;
-spitalizare continuă;
-spitalizare de zi;
-spitalizare medicală de lungă durată;
-activitate medicală ambulatorie;
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-activitate medicină legală,
-activitate anatomie patologică;
-servicii medicale paliative;
-analize de laborator şi de radiologie şi imagistică medicală;
-programe naţionale de sănătate.
Prin aceste servicii medicale S.J.U. Bacău răspunde tuturor nevoilor de
sănătate ale cetăţenilor băcăuani.
Medicii şi personalul sanitar manifestă un interes permanent de a se
perfecţiona profesional şi managerial aşa încât realizările S.J.U. Bacău să fie la
standarde ridicate.

Pe anul 2017 activitatea medicală a S.J.U. Bacău s-a desfăşurat în
conformitate cu Contractul de servicii medicale, asigurându-se o finanţare optimă
pentru activitatea medicală.
Pentru că există o continuă preocupare de creştere a calităţii actului medical
şi de creştere gradului de satisfacţie a pacientului în anul 2017 s-au derulat mai
multe activităţi medicale cu impact direct asupra managementului actului medical.
Consiliile medicale, au fost organizate lunar atât pentru armonizarea
comunicării între secțiile din spital, cât și pentru remedierea eventualelor sincope
care apar în desfășurarea unei activități atât de laborioase. Atenția noastră este
îndreptată în primul rând spre creșterea calității actului medical, obiectiv pentru care
unitatea noastră face eforturi susținute prin asigurarea de medicamente și
dispositive medicale de calitate în cantități suficiente. Trebuie remarcat faptul că în
timpul acestor întruniri se discută atât probleme de ordin administrativ cât și
probleme medicale, cazuri de indisciplină sau indicatorii lunari obținuți de fiecare
secție în parte. O atenție deosebită se acordă infecțiilor nosocomiale, sector în care
în colaborare cu directorul de îngrijiri și Compartimentul de Prevenire al Infecțiilor
Nosocomiale (CPICIN) se depun eforturi considerabile pentru reducerea cazurilor
de infecții intraspitalicești, creșterea calității substanțelor și dispozitivelor
dezinfectante folosite.
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1. În cursul anului 2017, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău au fost
organizate următoarele cursuri:
A. Curs Hemovigilenta (in parteneriat cu centrul de transfuzii bacau).
B. Curs Malpraxis –lector prof. dr Nanu Andrei
 indeplinire criterii reacreditare S.J.U. Bacau privind malpraxis
 implementare consimțământ informat conform prevederilor OMS
2017.
1. Proiect in colaborare cu cotidianul Desteptarea : ”S.J.U. Bacău se
prezintă” . Săptămânal este prezentată o secție a spitalului , patologie,
dotare, echipă medici.
2. Statistică medicală:







total pacienți externați/ 2017 : 53.837 (spitalizare continuă), în
creștere față de 2016;
total pacienți externați/ 2017 : 53.837 (spitalizare de zi);
ICM spital contractat: 1.2627 x tarif decontat cas (~ 1600 lei)=tarif
decontat de cas/ caz rezolvat (~2000 lei/ caz) pe anul 2017
ICM spital realizat: 1.2774
contract CAS spitalizari ~ 9.300.000lei/luna + contract ambulator
(~400.000lei/luna).

Există cazuri rezolvate cu valoare de decont pe serviciile spitalicești foarte
mare (~ 100.000lei)
 număr consultații ambulatoriul de specialitate/2017:187.385;
 număr consultații Camera de garda UPU: 80.758;
 numar total investigatii radiologice: 58.375, din care
 investigatii computer tomograf: 14.514 (în creștere față
de 2016)
 investigații RMN: 430;
 durata medie de spitalizare (DMS) 5.73 zile;

3. Programe naționale:



continuă cele aflate în derulare;
2017- a demarat Programul screening de retinopatie de
prematuritate;
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programul de boli rare (boala Fabry, afibrinogenemie, sidp)
asigurat prin finanțare de la CAS (prin program ) și din surse
proprii (afribriongeniemie până în 2016- valoare lunară ~
8000lei/lună, sidp-valoare lunară~3300 lei/lună).

4. Accesare fonduri prin POCU (axa prioritară incluziunea socială și
combaterea sarăciei) având ca scop: formarea specialiștilor medicali în
vederea îmbunătățirii asistenței medicale pediatrice pentru pacienții cu diabet
zaharat tip I –PEDIDIAB), în valoare de 8.300.000lei (proiect unic în țară).

5. Comisia de transplant
În 2017 – s-au derulat opt acțiuni de coordonare nefinalizate insă cu
prelevare de organe;
În concluzie la Spitalul Județean de Urgență Bacău se constată un interes
susținut pentru realizarea Contractului de servicii medicale încheiat cu CJAS în
realizarea indicatorilor de performanță la valori comparabile cu valorile indicatorilor
naționali și ridicarea calității actului medical. De asemenea suntem preocupați
permanent pentru monitorizarea și prevenirea infecțiilor nosocomiale
6. Comisia Medicamentului și Antibioticului
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Memebrii comisiilor s-au intrunit periodic pentru a analiza concumul și
necesarul de medicamente. Necesarul lunar a fost transmis către memebrii Comisiei
Medicamentului. Comisia antibioticului s-a intrunit lunar, iar din analizele efectuate
s-a ajuns la introducerea pe referat a anumitor medicamente pe baza unor criterii
clinice și a recomandărilor UE privind infecțiile nosocomiale. Tot în urma acestor
analize s-a concretizat introducerea unei proceduri noi la Foaia de observație a
pacientului. S-a instituit procedura PMSJU-318 cu privire la severitatea infecțiilor pe
baza scorului Carmelis.
Rapoartele de evaluare la 3 luni a procedurii pe baza scorului Carmelis arată
reducerea consumului de medicamente restricționate cu 30%. De asemenea ca
preocupare a colectivului pentru ridicarea calității actului medical s-au achiziționat
probiotice cu indicație clinică pentru prevenierea infecției cu Clostridium difficilae.
Medicii din Comisia Antibioticului fac precizări asupra tratamentului cu antibiotice
pentru cazurile cu germeni rezistenți izolați la pacienții secțile S.J.U. Bacău.
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CAPITOLUL II

ACTIVITATEA MEDICALĂ. PREZENTAREA INDICATORILOR STATISTICI
II.1 Numărul de cazuri externate- spitalizare continuă

ANUL 2017 = 53.837
Distribuţia pe secţii este urmatoarea:
Secţia Cardiologie
Secţia Chirurgie generala
Secţia Chirurgie plastica şi microchirurgie
reconstructivă
Secţia Dermatovenerologie
Secţia Diabet zaharat,nutriţie şi boli metabolice
Secţia Endocrinologie
Secţia Gastroenterologie
Secţia Boli infectioase adulţi
Secţia Medicină internă
Comp.Nefrologie
Secţia Neonatologie
Comp.Neurochirurgie
Secţia Neurologie
Secţia O.G. I
Secţia O.G.II
Secţia O.R.L.
Secţia Oftalmologie
Secţia Oncologie medicală
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3.771
3.961
1.618
915
1.202
1.147
2.376
1.308
3.492
1.122
3.446
870
2.471
3.509
3.807
1.138
800
1.155

Secţia Ortopedie şi traumatologie
Secţia Psihiatrie
Comp.Radioterapie
Comp.Recuperare,medicină fizică şi balneologie
Secţia Reumatologie
Secţia Urologie
Comp. Îngrijiri paliative
Pediatrie
Recuperare pediatrica
Chirurgie si ortopedie pediatrica
Boli Infectioase copii

1.688
3.452
0.00
178
866
1.736
313
3.858
244
2.131
1.263

II.2 Numărul de cazuri rezolvate - spitalizare de zi

Acest sistem a fost introdus in 2007,în sensul serviciilor de tip caz
rezolvat în mai puţin de 12 ore.Introducerea acestui tip de serviciu a
limitat pierderile înregistrate prin UPU.
Distribuţia cazurilor pe secţii este după cum urmează:
Secţia Medicină internă

1.502

Secţia Cardiologie

226

Secţia Neurologie

760

Secţia Chirurgie generală

187

Secţia Ortopedie şi traumatologie
Secţia Chirurgie plastică şi microchirurgie
reconstructivă

532

Secţia Urologie

649

Secţia O.R.L.

151

Secţia Psihiatrie

13

17

Secţia Boli infectioase adulti

473

Secţia Oncologie medicală

32

Secţia Oftalmologie

172

Secţia Dermatovenerologie

217

Secţia O.G.

1.157

Comp. Radioterapie

0
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Secţia Diabet zaharat,nutriţie si boli metabolice

461

Secţia Gastroenterologie

1.333

Secţia Endocrinologie

786

Pediatrie

684

Boli Infectioase copii

43

Chirurgie pediatrica

421

O.R.L.copii

18

Oftalmologie copii

0

TOTAL

9.834

Nr. servicii medicale acordate în regim de spitalizare de tip serviciu medical :

Comp. HIV / SIDA
Secţia Oncologie medicală
Comp. Radioterapie
Centrul de Hemodializă
Psihiatrie
Oftalmologie
O.G.
Gastroenterologie
Pediatrie
Boli Infectioase Copii
Chirurgie Pediatrica
Vaccinare antirabic
Dermato-venerologie
Neurologie

ANUL 2017
3.691
4.976
116
4.137
1.322
378
0
22
112
0
0
2.259
6
338

Boli Infectioase Adulti
Medicina Interna

93
13

TOTAL
17.463

II.3 Numărul de consultaţii in ambulatoriul de specialitate
Număr de consultaţii acordate în ambulatoriu de specialitate
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= 185.086

Număr de consultaţii acordate U.P.U.
= 80.758
Număr de consultaţii postexternare acordate de medicii din
spital în ambulatoriul de specialitate

= 15.903

II.4 Numărul analizelor medicale, radiologice şi imagistică medicală
Laborator de analize medicale
ANUL 2017
Nr. total de analize de laborator = 1.702.134 din care:
- 18.090 pacienti au beneficiat de un nr. analize 98.964 în ambulatoriu
- 63.671 pacienti au beneficiat de un nr. analize 1.603.170 in spitalizare continuă
şi de zi
LABORATOR DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
ANUL 2017
Număr total de investigaţii radiologice – din care: 58.375
- 9.424 în regim ambulatoriu
- 48.951 în regim de spitalizare continuă şi de zi
Număr total de echografii -41.878 din care:
- 1.714 în regim ambulatoriu
- 40.164 în regim de spitalizare continuă şi de zi
Număr total de mamografii – 255 din care:
-227 în regim ambulatoriu
- 28 în regim de spitalizare continuă şi de zi
Număr total de tomografii – 14.514 din care :
- 1923 în regim ambulatoriu
-12.591 în regim de spitalizare continuă şi de zi
Numar total de R.M.N. - 1.058
- 430 ambulator
- 628 spital
Număr total de explorări funcţionale( E.K.G. ;E.E.G.; Ap.respirator , Ap.cardiovascular) 76.827 din care:
- 14.363 în regim ambulatoriu
- 62.464 în regim de spitalizare continuă şi de zi
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II.5 Durata media de spitalizare,indicele de utilizare a paturilor

ANUL 2017
Sectia/compartimentul

D.M.S.

Utilizarea paturilor

TOTAL SPITAL

5,73

233,19

A.T.I.

1,29

225,81

Recuperare,medicină fizică şi
balneologie

12,80

455,80

Boli infecţioase adulţi

4,77

136,22

Cardiologie

4,60

285,83

Chirurgie generală

3,88

266,25

Chirurgie plastică şi reconstructivă

4,90

281,70

Dermatologie

6,64

249,56
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Diabet zaharat, nutriţie şi boli
metabolice

6,19

263,17

Endocrinologie

4,37

202,36

Gastroenterologie

4,39

315,77

Medicină internă

6,05

263,12

Nefrologie

6,15

412,50

Neonatologie
Neurochirurgie

4,24
3,63

219,78
345,36

Neurologie

7,39

252,54

O.G.I

2,65

183,35

O.G.II

2,59

190,19

O.R.L.

3,62

179,80

Oftalmologie

3,32

108,56

Oncologie medicală

3,65

144,93

Ortopedie şi traumatologie

8,12

225,26

Psihiatrie

6,33

372,57

Radioterapie

0,00

0,00

Reumatologie

5,46

236,75

Urologie

4,80

368,96

Îngrijiri paliative

10,91

351,40

Pediatrie
Recuperare pediatrica

3,78
31,52

208,40
238,63

Chirurgie si ortopedie pediatrica

1,86

122,58

Boli infectioase copii

2,10

111,14
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II.6 Indicele de case-mix
ANUL 2017
Secţia / compartimentul

I.C.M.

TOTAL SPITAL

1,2774

Boli infectioase adulţi

1,3453

Cardiologie

1,0408

Chirurgie generală

1,6952

Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă

1,7443

Dermato-venerologie

1,1942

Diabet zaharat,nutritie şi boli metabolice

1,2450

Endocrinologie

1,2513

Gastroenterologie

1,4917

Medicină internă

1,4348

Nefrologie

1,3786

Neonatologie

0,7080

Neurochirurgie

2,6110

Neurologie

1,7055

O.G.I

1,0453

O.G.II

1,0742

O.R.L.

1,3202

Oftalmologie

0,8261

Oncologie

1,1525

Ortopedie

1,5707

Psihiatrie

1,4015

Radioterapie

0,00

Reumatologie

1,2696

Urologie

1,1669

Pediatrie

1,0194

Chirurgie si ortopedie pediatrica

1,2171

Boli infectioase copii

0,8233

17
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CAP. III. – ACTIVITATEA ECONOMICĂ

Calitatea serviciilor medicale acordate persoanelor asigurate și neasigurate
este strâns legată de modul de finanțare a unui spital. Stabilirea politicii de
dezvoltare și calitatea actului medical este legată, în primul rând de existența
surselor financiare fără de care orice politică, oricât de bine concepută ar fi, nu
poate fi aplicată dacă nu are și resurse financiare.
Spitalul Județean de Urgentă Bacău este o unitate de interes public care își
procură resursele financiare din serviciile medicale furnizate către populația județului
Bacău și funcționează pe baza bugetului propriu de venituri și cheltuieli.
Organizarea activităţii spitalului se face pe baza bugetului de venituri şi
cheltuieli, pe total unitate, precum şi pe fiecare secţie sau compartiment, astfel încât
cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale să fie acoperite din
veniturile realizate.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 a fost realizat având în
vedere organizarea și funcționarea unității sanitare cu paturi, conform prevederilor
legale și cuprinde resursele financiare și cheltuielile necesare pentru furnizarea de
servicii medicale în condiții optime.
Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli s-a realizat pe baza propunerilor
prezentate de către conducătorii secțiilor și compartimentelor din structura
organizatorică a spitalului, în raport cu obiectivele programate, în condiții de
echilibru financiar între venituri și cheltuieli, în conformitate cu prevederile Legii nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare.
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A. STRUCTURA VENITURILOR
Elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 a avut la bază
un complex de analize și decizii prin care s-a evaluat nivelul resurselor de venit și
perioada în care urmează să se încaseze, s-au dimensionat categoriile de cheltuieli
necesare, s-au prioritizat și prevăzut în strânsă corelare cu perioada de încasare a
veniturilor
Veniturile cuprinse în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Județean
de Urgentă Bacău provin din următoarele surse:
1. Venituri din contractul cu CAS Bacău,
2. Venituri din contractul cu DSP Bacău,
3. Venituri din contractul cu IML Iași,
4. Subvenții de la bugetul local - Consiliul Județean Bacău,
5. Venituri din donații și sponsorizări,
6. Venituri proprii suplimentare,
7. Subvenții de la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de
sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale – contract încheiat cu CAS Bacău.
Pentru anul 2017 s-au preconizat venituri de 230.250 mii lei, mai mari față de
anul 2015 cu aproximativ 16,13%.
Construcția BVC s-a realizat în baza contractelor și actelor adiționale
încheiate în anul 2017 pe fiecare sursă de venit.
Venituri din contractul cu CAS Bacău
Veniturile contractate cu CAS Bacău pe anul 2017 sunt în valoare de 177.863
mii lei, astfel spitalul are o medie lunară contractată pe total servicii medicale
spitalicești de 14.822 mii lei.
Bugetul de venituri și cheltuieli a fost repartizat pe secții și compartimente și
s-au încheiat contracte de administrare cu membrii comitetului director, precum și cu
șefii de secții și laboratoare. Pentru a avea o funcționare cât mai eficientă și
echilibrată a acestora și pentru a asigura un standard cât mai ridicat din punct de
vedere calitativ al serviciilor medicale, s-a urmărit, la negocierea cu CAS Bacău,
contractarea pe fiecare specialitate a unui număr de cazuri cat mai apropiat de
indicatorul optim.
Veniturile contractate cu CAS Bacău se prezintă astfel :
Contract
Număr
cazuri
49.445
240
141
20.829
3.201
204

Tipul de serviciu
Spitalizare continuă –DRG
Spitalizare continuă – Prematuri
Spitalizare continuă – Recuperare
Spitalizare de zi
Îngrijiri paliative
Recuperare pediatrică
1.Total servicii spitalicești
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2017
Valoare
mii lei
98.568
3.551
898
5.726
754
326
109.823

Realizat 2017
Număr
Valoare mii
cazuri
lei
51.655
105.407
617
5.776
177
370
21.905
6.274
3.452
813
234
957
119.597

2.Servicii medicale în ambulatoriu de
specialitate
3. Servicii medicale – B.F.T.

4.614

4.614

792

792

4.Investigații paraclinice
5.Programe și subprograme de
sănătate, din care :
Oncologie
Boli rare
Endoprotezare
Diabet
Endocrine
Servicii medicale de hemodializă
Servicii medicale de radioterapie
6.OUG. 35/2015
7.Subv.dinbugetul Fondului național
unic de asigurări sociale de sănătate
pt.acoperirea creșterilor salariale
Venituri din contractul cu CAS Bacău
– TOTAL

1.793
11.277

1.791
10.708

6.006
1.671
532
45
56
2.210
757
7832
41.732

5.449
1.667
532
44
56
2.210
750
7832
41.732

177.863

187.066

Contractul încheiat cu CAS Bacău în perioada 2015-2017 se prezintă astfel:
Tip de serviciu
Contract
Contract
Contract
2015
2016
2017
Spitalizare continuă –DRG
90.744
92.469
98.568
Spitalizare continuă – Prematuri
1.998
3.033
3.551
Spitalizare continuă – Recuperare
446
331
898
Spitalizare de zi
4.467
5.563
5.726
Îngrijiri paliative
655
748
754
Recuperare pediatrică
820
992
326
1.Total servicii spitalicești
99.130
103.136
109.823
2.Servicii medicale în ambulatoriu
3.701
4.003
4.614
de specialitate
3. Servicii medicale – B.F.T.
857
793
792
4.Investigații paraclinice
1.376
1.520
1.793
5.Programe și subprograme de
12.513
11.899
11.277
sănătate, din care :
Oncologie
10.689
8.916
6.006
Boli rare
316
772
1.671
Endoprotezare
311
559
532
Diabet
91
60
45
Endocrine
27
29
56
Servicii medicale de hemodializă
1.079
1.563
2.210
Servicii medicale de radioterapie
757
6.OUG. 35/2015
2.611
15.663
7.832
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7.Subv.din bugetul Fondului
național unic de asigurări sociale
de sănătate pt.acoperirea
creșterilor salariale
Venituri din contractul cu CAS
Bacău – TOTAL

120.188

3.921

41.732

140.935

177.863

Din tabelul prezentat mai sus, se poate observa că contractele încheiate cu
CAS Bacău au înregistrat o creștere de la un an la altul, după cum urmează :
a. 2016 a avut o creștere față de 2015 de17,26 %.
b. 2017 a avut o creștere față de 2016 de 23,20 %;
În ultimii ani sa acordat o atenție deosebită serviciilor acordate în ambulatoriul
de specialitate pentru creșterea nivelului calității serviciilor medicale și lărgirea
gamei de servicii medicale, având ca scop final creșterea satisfacției pacienților,
astfel, contractul încheiat pe ambulatoriul de specialitate a înregistrat o creștere,
astfel:
a. 2016 a avut o creștere față de 2015 de 8,16 %.
b. 2017 a avut o creștere față de 2016 de 15,26%.
Programele de sănătate derulate prin CAS Bacău au înregistrat o scădere pe
aceeași perioadă datorită scăderii preturilor la medicamentele acordate pe
programul de oncologie.

VENITURI CONTRACTATE CU CAS BACAU

177863

140935

200000
150000
100000
120188
50000
0

2015

2016

2017

Venituri din contractul cu DSP Bacău
Veniturile din contractele încheiate cu DSP Bacău sunt în valoare de 22.740
mii.
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Acestea se împart după cum urmează :
a) Acțiuni de sănătate care asigură drepturile salariale ale persoanelor care își
desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura
organizatorică aprobată în condițiile Legii: UPU-SMURD, cabinete de LSM,
Planning familial, Medicină sportivă și a rezidenților pe toată perioada
rezidențiatului și o cotă parte din cheltuielile de natura bunurilor și serviciilor.
Astfel contractul încheiat pe anul 2017 este în valoare de – 12.544 mii lei,
mai mare față de anul precedent cu 5,86%.
Această creștere este pe cheltuielile de personal; pe parte de cheltuieli cu
bunurile și serviciile sa înregistrat o scădere de la 1.806 mii lei în anul 2016 la
1.503 mii lei în anul 2017
b) Contractul privind Programe Naționale de Sănătate au scăzut de la 12.227
mii lei în anul 2016 la 10.196 mii lei în anul 2017, o scădere de aproximativ
16,61%.
Veniturile din transferuri în anul 2017 sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Mii lei
Nr.crt.
Contract 2017
1

Venituri din contractele încheiate cu D.S.P. Bacău

22.740

a)

Acțiuni sanitare – total, din care:
UPU
LSM
Cabinet Planning familial

12.544
10.788
1.138
153

Medici rezidenți
Medicină sportivă
Burse – medici rezidenți
Programe de sănătate– total, din care:

373
58
34
10.196

Prevenirea și supravegherea infecției HIV

8.899

PN de depistare precoce a cancerului de col uterin
PN de supraveghere si limitare a infecțiilor asociate asistentei
medicale si a rezistentei microbiene, precum si monitorizare a
utilizării antibioticelor
PN de transplant de organe

20
106

Profilaxia malnutriției la copiii cu greutate mică la naștere
Prevenirea deficienților de auz prin screening neonatal
Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh

19
13
52

AP-ATI

850

b)

Venituri din contractul cu IML Iași
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Veniturile din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Iași pe anul
2017 este în valoare de 4.600 mii lei și asigură doar plata cheltuielilor de personal a
angajaților de la medicină legală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău.
Se poate remarca o creștere a contractului cu aproximativ 24,33% ceea ce
va duce la o mai bună acoperire a cheltuielilor de personal.
Subvenții de la bugetul local – Consiliul Județean Bacău
La veniturile de la bugetul propriu al judeţelor s-au avut în vedere obiectivele
de investiții aprobate de Consiliul Județean Bacău – reabilitare, reamenajare,
construcții şi pentru dotări independente, astfel că în anul 2017 s-au avut în vedere
credite bugetare de 5.583 mii lei.
La lista de investiții privind dotarea cu echipamente medicale pentru anul
2017, ordonatorul principal de credite a alocat o cofinanțare de 10%, în valoare de
838 mii lei, iar de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, sau solicitat credite bugetare în valoare de 6.189 mii lei, reprezentând 90% din
valoarea totala a echipamentelor medicale aprobate conform OMS nr.230/2015.
Mii lei
Nr.crt.
Alocații bugetare
2017
Subvenții de la alte administrații
11.851
1.

2.

Consiliul Județean Bacău

5.583

Investiții – RK

4.576

Investiții – dotări
Investiții – cofinanțare 10%

169
838

Subvenții de la bugetul de stat- Ministerul Sănătății

6.268

Venituri din donații si sponsorizări

24

Având în vedere nevoia de dotări în SJU Bacău, Comitetul Director, cât și
medicii șefi de secție, au căutat să atragă cât mai mulți sponsori și/sau donatori.
Donațiile au fost în principal în medicamente, materiale sanitare, mijloace fixe,
obiecte de inventar, materiale laborator, reactivi.
În anul 2017 unitatea noastră a primit cu titlu gratuit de la Ministerul Sănătății
echipamente medicale în valoare de 802 mii lei pentru îmbunatățirea capacitații de
lucru în unitatea de primiri urgente și pentru secțiile de Anestezie-Terapie Intensivă
precum și a calitâții serviciilor prestate.
Valoarea acestora este centralizată în tabelul alăturat :
Mii lei
Nr.crt.
Donații și Sponsorizări
An 2017
1
Donații
1.629
2
Sponsorizări (numerar)
100
TOTAL
1.729
Venituri proprii suplimentare.
Veniturile proprii sunt constituite din prestări servicii medicale către populație
sau către alte instituții la cerere (consultații, procedurii medicale, investigații de
laborator, spitalizări de zi, servicii de medicină legală), venituri din chirii sau venituri
din valorificarea unor bunuri provenite din dezmembrarea bunurilor casate.
Ponderea cea mai mare a veniturilor proprii o au serviciile medicale efectuate
la cerere în ambulatoriul de specialitate. În contractul încheiat cu Casa de Asigurări
de Sănătate Bacău pe anul 2017-2018 au fost introduse spre decontare mai multe
proceduri, astfel că valoarea decontată a crescut în anul 2017. Situație care s-a
reflectat prin scăderea gradului de realizare a veniturilor proprii ale spitalului.
În anul 2017 s-au prevăzut venituri în valoare de 3.400 mii lei, din care s-au
încasat 2.903 mii lei, mai mici față de anul precedent cu 12,88%.
În anul 2017 Spitalul Județean de Urgență Bacău a realizat (încasat) venituri în
valoare de 216.295 mii lei, pe care le detaliem mai jos precum și ponderea lor din
total veniturii realizate:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Venituri realizate an 2017

Mii lei

Venituri din contractul cu CAS Bacău
Venituri din contractul cu DSP Bacău
Venituri din contractul cu IML Iași
Subvenți de la bugetul local – Consiliul
Județean Bacău și Ministerul Sănătății
Venituri din donații și sponsorizări
Venituri proprii suplimentare

1.729
2.903
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Pondere în
total (%)
176.848 81,76%
26.784 12,38%
4.600
2,13%
3.431
1,59%
0,80%
1,34%

Venituri realizate in anul 2017
1,59%

0,80%

1,34%

2,13%
Venituri din contractul cu CAS Bacau
Venituri din contractul cu DSP Bacau

12,38%

Venituri din contractul cu IML Iasi
Subventii de la bugetul local - Consiliul
Judetean Bacau
Venituri din donatii si sponsorizari
Venituri proprii suplimentare

Situația comparativă pe perioada 2015-2017 a structurii veniturilor realizate
se prezintă astfel:
Mii lei
Nr.cr Tip venit
2015
2016
2017
t.
1
Venituri din contractul cu CAS Bacău
123.028 138.743
176.848
2
Venituri din contractul cu DSP Bacău
24.111
24.076
26.784
3
Venituri din contractul cu IML Iași
3.055
3.481
4.600
4
Subvenți de la bugetul local – Consiliul
8.851
8.115
3.431
Județean Bacău
5
Subvenții de la bugetul de stat 2.323
cheltuieli curente
6
Subvenții de la bugetul de stat 2.256
3.695
Ministerul Sănătății – dotare cu
aparatură medicală
7
Venituri din donații și sponsorizări
416
1.854
1.729
8
Venituri proprii suplimentare
2.890
3.332
2.903
9
Venituri din anii anteriori
362
275
Total venituri
167.292 183.571
216.295
Din datele prezentate mai sus veniturile totale ale spitalului pe parcursul celor
trei ani au avut un trend crescător.
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B. Prezentarea principalelor articole de cheltuieli
Cheltuielile spitalului sunt înregistrate în contabilitatea instituției în funcție de
sursele de venit, ponderea cea mai mare o deține cheltuiala secțiilor, care este
înregistrată în aplicația exbuget și cuprinde atât veniturile cât și cheltuielile fiecărei
secții conform contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Cheltuielile Spitalului Județean de Urgență Bacău s-au evidențiat în macheta
de buget pe structura clasificației economice și funcționale pe total cheltuieli și
separat, au o destinație precisă și limitată.
Din totalul veniturilor realizate, în anul 2017 Spitalul Județean de Urgență
Bacău a angajat plăţi în valoare de 208.909 mii lei, după cum urmează:
Nr.crt.

Cheltuieli 2015

Mii lei

1
2
3
4
5
6
7

Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu medicamente
Cheltuieli cu materiale sanitare
Cheltuieli cu reactivi și dezinfectanți
Cheltuieli cu alimente
Alte cheltuieli (bunuri,servicii și utilități)
Cheltuieli de capital
TOTAL

140.674
28.801
6.285
6.387
2.503
19.739
4.520
208.909

Pondere în
total (%)
67,33
13,79
3,01
3,06
1,20
9,45
2,16
100%

64,33

13,79

2,16

9,45 1,20 3,06

3,01

Cheltuielile de personal
Cheltuielile cu medicamentele
Cheltuielile cu materialele sanitare
Cheltuielile cu reactivi, dezinfectanti
Cheltuielile cu hrana
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Cheltuieli de capital

Cheltuielile sunt înregistrate în contabilitate pe titluri de cheltuieli, articole și
aliniate, astfel încât să fie o oglindire fidelă în cadrul execuției bugetare a fiecărui fel
de cheltuială.
La fundamentarea cheltuielilor s-au avut în vedere: indicatorii fizici care
apreciază efortul financiar (număr de salariaţi, număr de cazuri externate, număr de
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paturi, număr de zile de spitalizare s.a.), nivelul cheltuielilor efective pe anul curent
şi inflaţia prognozată, evaluarea cheltuielilor pentru fiecare secţie, normele şi
reglementările privind efectuarea cheltuielilor (alocaţii de hrană, utilitati) şi
eliminarea sau reducerea practicilor anterioare care au condus la cheltuieli
neeconomicoase.
1. Cheltuieli de personal
Fundamentarea cheltuielilor de personal s-a realizat pe baza statului de funcții
aprobat de către ordonatorul principal de credite, respectiv Consiliul Județean
Bacău, prin evaluarea drepturilor de personal, pe baza organigramei unității, pe
fiecare secție și compartiment.
Cheltuielile de personal sunt suportate din fondurile obţinute din contractul cu
CAS Bacău, din transferuri de la Bugetul de Stat și Accize, de la Institutul de
Medicină Legală Iași și Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale.
SJU Bacău a respectat prevederile privind salarizarea angajaţilor acordând
toate drepturile salariale, cum ar fi: tichetele de masă în număr de maxim 20
raportat la zilele lucrate, sporurile pentru condiţii de muncă, indemnizaţiile de
conducere, promovări în funcție și gradație și încadrarea de noi salariați.
1. Cheltuielile cu medicamentele
Comitetul Director a urmărit să asigure în BVC un consum mediu lunar de
949 mii lei pentru medicamentele achiziţionate din fondurile CAS Bacău pentru cele
trei farmacii ale spitalului. Acest fapt a însemnat asigurarea tratamentului minim
pentru pacienţii internaţi în orice secţie din spitalul nostru. La acestea s-au adăugat
medicamentele finanțate de CAS Bacău și DSP Bacău pentru programele naţionale
astfel că la 31.12.2017 stocul de medicamente este de 6.703 mii lei.
Totalul cheltuielilor cu medicamente a scăzut fațâ de anul precedent, astfel:
 finanțarea programelor de sănătate pe total unitatea în anul 2017 a fost de
20.723 mii lei, mai mică cu 3.403 mii lei față de anul 2016;
 acțiuni de sănătate derulate prin DSP Bacău au scăzut de la 712 mii lei cât a
fost în anul 2016 la 486 mii lei în anul 2017.
2. Cheltuielile cu materialele sanitare
În decursul anului 2017 creşterea cantităţilor, creşterea calităţii și
diversificarea materialelor achiziţionate a fost una din prioritățile noastre. Cheltuiala
pe această destinaţie a fost de 5.789 mii lei, ceea ce înseamnă un consum lunar de
524 mii lei, în creștere față de 2016 cu 16,67 %.
3. Cheltuielile cu reactivi și dezinfectanţi
S-a acordat o atenție deosebită pentru achiziționarea de materiale de
dezinfecţie performante, astfel încât infecţiile aferente actului medical să fie ţinute
sub control, aspectul de curăţenie în secţii să fie unul pozitiv iar pericolul ca
personalul să aibă de suferit să fie diminuat. Cheltuielile cu dezinfectanţi în anul
2017 a fost de 769 mii lei cu o medie lunara de 64 mii lei.
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Având în vedere că Laboratorul de analize medicale este dotat cu aparatură
de ultimă generaţie și că menținerea acreditării RENAR impune un consum minim
de reactivi lunar, valoarea consumului în 2017 este de 5.218 mii lei, consumul
mediu lunar fiind de 435 mii lei.
Laboratorul de analize medicale s-a menținut la un nivel înalt de performanță,
fiind cotat ca unul din cele mai bune laboratoare din Bacău putând efectua o gamă
foarte largă de analize, ceea ce a dus la încheierea unui contract bun cu CAS
Bacău.

4. Cheltuielile cu hrana
Comitetul Director a căutat să asigure un meniu diversificat şi îndestulător
din punct de vedere a caloriilor calculate pe zi pentru fiecare pacient. Prin licitaţii
organizate s-au obţinut preţuri care au făcut posibile meniuri corespunzătoare.
Suma cheltuită (plată) în anul 2017 pe această destinație este de 2.299 mii
lei, iar consumul mediu lunar a fost de 192 mii lei.
5. Cheltuieli de capital
Pe parcursul anului 2016 s-au realizat investiții în valoare de 4.662 mii lei, din
care, cu finanțare de la:
Consiliul Județean Bacău
- 3.430 mii lei,
Venituri proprii ale spitalului
- 1.232 mii lei.
Propunerile din lista de investiții pentru anul 2017 se încadrează în politica de
eficientizare a serviciilor medicale oferite de către SJU Bacău.
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În lista de investiții din anul 2017 au fost prinse lucrări în derulare precum
modernizarea și reabilitarea Ambulatoriul de specialitate Pediatrie – realizare CPU,
lucrări de RK la secția HIV/SIDA, dar și lucrări noi de reparații capitale la Pediatrie
corp A și B, reparații capitale la clădire ateliere pentru laborator Medicină Legală,
reparații capitale la stație oxigen, reabilitare bloc operator (săli operație) conform
standardelor în vigoare, reparații capitale stație pompare si rezervoare apa, înlocuire
echipamente tehnologice instalații apa, incendiu si executare rezervor nou, precum
și lucrări de modernizare , securizare și extindere rețea sistem informatic.
Dotările cu aparatură medicală pe total unitate, s-au estimat ținând cont de
propunerile justificate ale secțiilor și compartimentelor, pe baza documentației
tehnice în condițiile legii. Cheltuielile de capital s-au înscris în listele de investiții ce
constituie anexa la BVC.
Evoluția principalelor cheltuieli înregistrate în SJU Bacău se prezintă astfel:
Mii
lei
Nr.crt. Tip de cheltuieli
2015
2016
2017
1
Cheltuieli de personal
78.600
101.373 140.674
2
Cheltuieli cu medicamente
38.097
33.792
28.801
3
Cheltuieli cu materiale sanitare
4.780
5.235
6.285
4
Cheltuieli cu reactivi și dezinfectanți
5.367
6.096
6.387
5
Cheltuieli cu alimente
2.680
2.455
2.503
7
Cheltuieli de capital
9.821
13.571
4.520
Din cele prezentate mai sus, se poate observa că unitatea noastră a acordat
o atenție deosebită îmbunătățirii calității serviciilor oferite, prin alocarea de fonduri
cu o rată crescătoare de la an la an, gestionate eficient, care să contribuie la
ridicarea nivelului calitativ al serviciilor medicale și a gradului de satisfacție al
pacienților.
Anii bugetari 2015, 2016 cât și 2017 au fost încheiați cu disponibilităţi în
conturile de trezorerie, reprezentând o sursă de venit atât pentru acoperirea unor
eventuale deficite ale execuţiei bugetare din anii următori cât şi pentru constituirea
fondului de dezvoltare în vederea dotării spitalului cu aparatură medicală şi alte
mijloace fixe.
Pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău calcularea realistă a costurilor la
nivel de secție și de pacient este deosebit de importantă în finanțarea bazată pe
caz. Asocierea unui set minim de date de cost la nivel de pacient, conferă o imagine
completă a activității spitalului în evaluarea propriei eficiențe. În plus, cunoașterea
de către spital a raportului cost-venit pentru fiecare din cele mai frecvente tipuri de
cazuri pe care le tratează este importantă în managementul financiar propriu, în
procesul intern de luare a deciziei și poate permite justificarea financiară a cazurilor
outliers, pentru care s-au consumat resurse semnificative.
Prezentarea costului mediu/pacient aferent cheltuielilor totale și cheltuielilor
cu medicamentele.
Secția/compartimentul
Cost mediu/pacient Cost mediu/pacient
(aferent cheltuielii
(aferent cheltuielii
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Boli infecțioase adulți
Cardiologie
Chirurgie generală
Chirurgie plastică și microchirurgie
reconstructivă
Dermatovenerologie
Diabet zaharat, nutriție si boli
metabolice
Endocrinologie
Gastroenterologie
Medicină interna
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
O.G. I
O.G. II
O.R.L.
Oftalmologie
Oncologie medicală
Ortopedie și traumatologie
Psihiatrie
Reumatologie
Recuperare, medicină fizică și
balneologie
Urologie
Îngrijiri paliative
Pediatrie
Recuperare pediatrică
Chirurgie și ortopedie pediatrică
Boli infecțioase copii

totale)
2.099
1.195
2.281
1.775

cu medicamentele)
1409
159
280
251

1.923
1.549

147
150

936
936
1.439
1.599
2.671
2.971
1.383
2.107
2.025

47
266
352
320
113
353
194
174
169

2.302
1.930
1.642
2.372
754
1.896
4.432

130
71
1244
180
31
42
35

1.374
2.011
1.608
2.227
1.695
2.113

142
122
198
92
134
79

Indicatori economico-financiari
 Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat = Cheltuieli bugetare
aprobate (plați)/Total buget cheltuieli aprobat*100 = 90,73%
 Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii şi în funcţie de sursele de finanţare
=100%
 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (realizate) =
Venituri proprii/Total venituri spital*100 = 35,81%
 Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului = Cheltuieli
de personal/Total cheltuieli spital*100 = 60,33%
 Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului =
Cheltuieli cu medicamentele/Total cheltuieli spital*100 = 14,58%
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Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului = Cheltuieli
de capital/Total cheltuieli spital*100 = 6,34%
Cost mediu pe zi spitalizare = Cheltuieli realizate/Nr.om zile spitalizare = 554
lei.
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CAPITOLUL IV – ACTIVITATEA SERVICIULUI RUNOS
Structura de personal:
La data de 31.01.2017, structura de personal a S.J.U. Bacău, arată astfel:
Total personal 1993, din care:
 medici 237
 alt personal sanitar superior 71
 personal sanitar mediu 947
 personal sanitar auxiliar 527
 muncitori 136
 TESA 74
În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017:
- au beneficiat de CFP pe o perioadă cuprinsa intre 1 si 5 luni un număr de
15 salariaţi şi pe o perioada de minim 6 luni 71 salariaţi, din care:
 medici 14
 farmacist 1
 personal sanitar mediu 21
 personal sanitar auxiliar 24
 alt personal sanitar cu studii superioare 4
 muncitori 6
 TESA 1
- au fost angajaţi un număr de 141 salariaţi, din care:
* 19 angajaţi pe durată determinată
* 122 angajaţi pe durată nedeterminată i
Pe categorii socio – profesionale, s-au angajat:
* 9 medici pe perioadă nedeterminată
* 49 asistenti medicali cu CIM pe perioadă nedeterminată
* 18 asistenti medicali cu CIM pe perioadă determinată
* 2 alt personal sanitar cu studii superioare
* 12 personal administrativ si muncitori
* 49 personal auxiliar sanitar
* 2 TESA
- au incetat activitatea un număr de 89 salariaţi, din care:
* 48 ca urmare a pensionării ( art. 56 c ) - Codul Muncii;
* 25 angajati incetare art. 55 b ( cu acordul partilor ) - Codul Muncii;
* 4 angajati decedati ( art. 56 a ) - Codul Muncii;
* 7 angajaţi expirare CIM ( pe durată determinată ) art. 56 I - Codul Muncii;
* 2 angajati concediati ( abateri discilplinare , art. 61 ( a) Codul Muncii );
* 1 angajat cu demisie art. 81 - Codul Muncii
*
2 angajat incetare CIM art. 55 c ( urmare a vointei unilaterale a uneia
dintre parti ).
La data de 31.12.2017, structura de personal a S.J.U. Bacău, arată astfel:
Total personal 2027 , din care:
 medici 234 + 19 medici CIM cu timp partial-garzi ( 5 medici si 2
asistenti medicali care au contracte de prestari servicii medicale )
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alt personal sanitar superior 69
personal sanitar mediu 975
personal sanitar auxiliar 544
muncitori 132
TESA 73

În luna ianuarie 2017 au fost finalizate procedurile de evaluare a
performanţelor profesionale ale angajaţilor. Mai mult de 96% a fost apreciat cu
calificativul “foarte bine“, iar restul de 4% fiind apreciat cu calificativul “bine”.
S-au elaborat regulamentul intern al spitalului, regulamentul de organizare şi
funcţionare al acestuia, iar fişele de post individuale au fost actualizate şi corelate cu
specificul locului de muncă si noile aparitii legislative.
S-au intocmit si reactualizat procedurile si protocoalele specifice serviciului (
angajare, desfacere contract individual de munca, promovare, sanctionare,
evaluarea performantelor profesionale, chestionare de satisfactie ale angajatilor,
salarizare, acordarea concediilor de odihna, a concediilor de boala, a concediilor
fara plata, reglementarea garzilor la domiciliu, schimbarea garzilor, schimbarea
turelor, etc.,
Pe parcursul anului 2017 sporurile la salariile de baza acordate în baza
prevederilor ORD. 547/2010; O.U.G. nr. 43/2016 si a Legii nr. 153./2017 pentru
salariaţii care îşi desfaşoara activitatea în condiţii periculoase, condiţii vătămătoare,
condiţii deosebit de periculoase sau a căror activitate se desfaşoara în condiţii
deosebite (stres, risc) au fost calculate la valoarea maximă a procentului prevăzut
de lege, iar incepand cu iulie 2017 conform prevederilor Legii nr. 152/27.06.2017
sporurile si alte drepturi salariale specifice activitatii celor 3 sectii: chirurgie plastica,
oncologie medicala,si radioterapie s-au calculat prin raportare la salariul de baza
aflat in plata.
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Incepand cu
luna februarie 2017 s-au aplicat prevederile H.G. nr.
1/06.01.2017 cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in
plata la 1450 lei.
Conform Legii nr. 153/2017- lege cadru privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice incepand cu 01.07.2017 s-a facut reincadrarea intregului
personal din cadrul S.J.U. Bacau.
În urma trecerii la o treaptă superioară de vechime, au fost recalculate
salariile de bază pentru un număr de 191 salariaţi, prin acordarea unui număr de
clase de salarizare corespunzatoare noii gradaţii.
In anul 2017, au fost promovaţi 80 salariaţi, din care:
 medici 9
 alt personal sanitar superior 5
 personal sanitar mediu 31
 personal sanitar auxiliar 27
 TESA 5
 muncitori 3
Mentionam si promovarea a 2 asistenti medicali cu pregatire PL absolventi de
studii superioare de lunga durata pentru asistenti medicali, in urma sustinerii unui
examen de evaluare a cunostintelor la functia de asistent medical licentiat.
Pentru desfaşurarea activităţii medicale în condiţii corespunzătoare, lunar sau organizat concursuri pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata si determinată
a posturilor vacante si temporar vacante, titularii avand contractul individual de
muncă suspendat pentru concedii de creştere a copilului în vârstă de până la 1-2 ani
sau pentru concedii fară plată. Există astfel o mare fluctuaţie în ceea ce priveşte
îndeosebi personalul mediu sanitar şi auxiliar sanitar determinată de plecările în
străinătate în scopul obţinerii de venituri salariale mai mari decât în ţară.
La începutul anului 2017 în vederea încheierii contractului de prestări servicii
cu C.A.S.J. Bacău pentru personalul sanitar cu studii superioare sau mediu sanitar,
s-au actualizat datele privind poliţele de asigurare malpraxis şi certficatele de
membru al Colegiului Medicilor din România sau Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Pentru personalul cu funcţii de conducere s-au actualizat declaraţiile de avere
şi interese si s-a procedat la postarea acestora pe site-ul spitalului.
Declaratiile de avere si intesese centralizate si inregistrate au fost transmise
la Agentia Nationala de Integritate Bucuresti conform prevederilor Legii nr. 176/2010
dar si a Adresei Consiliului Judetean Bacau nr. 6455/ 12.05.2015.
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Pentru asigurarea continuitatii actului medical si de îngrijire, în conformitate
cu prevederile Legii 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare s-au angajat
prin contract individual de munca cu timp partial pentru garzi un numar de 19 de
medici din afara unitatii iar contracte de prestari servicii medicale s-au incheiat
pentru un numar de 5 medici si 2 asistenti medicali ( FSC ).
Lunar Serviciul RUNOS calcuelaza valoarea facturilor pentru prestatorii de
servicii medicale conform pontajelor.
Ca o neindeplinire, mentionez faptul ca sunt salariati cu concediu de odihna
restant, fapt favorizat de deficitul de personal si de flexibilitatea si permisivitatea
prevederilor Codului Muncii (Lg. 53/2003).
Lunar se întocmesc, la timp, dări de seamă statistice (D.S.P.J. Bacau si
Directia Judeteana de statistica), state de plată, situaţia tichetelor de masă,
borderouri către bănci cu resturile de plată şi borderouri cu ordinele de plată
referitoare la salarii si reţineri.
Lunar se depune la ANAF declaratia 112 cu veniturile realizate si declaratia
100 privind contributia pentru persoanele cu handicap neincadrate, iar incepand cu
01.11.2016 ca urmare a aparitiei Ordinului nr. 2263/08.12.2016 al Ministerului
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale cu privire la transmiterea datelor in registrul
public s-a depus declaratia M500.

In ultima perioada, la solicitarea C.J.A.S. Bacau si D.S.P.J. Bacau,
transmitem copii dupa pontajele de garzi ale medicilor, copii ale statelor de plata
pentru structurile finantate din FNUASS precum si cererea de finantare a acestora.
Serviciul RUNOS procedeaza la infiintarea pensiilor de intretinere si popririlor
pe veniturile din salarii la cererea ANAF si birourilor executorilor judecatoresti, de
asemenea opereaza contributiile la Fondurile de pensii facultative ( pilonul 3 ).
Zilnic se actualizeaza programul de lucru al medicilor din ambulatoriul
integrat spitalului si se transmite catre CJAS Bacau.
Personalul RUNOS se ocupa cu alimentarea conturilor de salarii: pentru 6
banci online, iar la 8 banci se trimit borderouri si email-uri.
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S-au reactualizat statul de funcţii şi de personal şi s-au transmis spre
aprobare ordonatorului principal de credite- Consiliul Judeţean Bacău .
S-a realizat o nouă organigramă a S.J.U. Bacău şi s-a transmis spre
aprobare la Consiliul Judeţean Bacău.
S-au completat 62 dosare de pensionare şi s-au depus la Casa de Pensii a
Judeţului Bacău.
S-au reactualizat declaraţiile pe propria răspundere privind persoanele aflate
în întreţinerea angajaţilor în vederea stabilirii deducerilor personale suplimentare
pentru calculul impozitului pe venit.
Serviciul RUNOS se preocupa de respectarea programului normal de lucru
efectuand prin sondaj prezenta la locul de munca potrivit graficelor, respectarea
efectuarii concediului de odihna, iar pontajele primite sa fie in concordanta cu
condica de prezenta.
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CAPITOLUL V – ACTIVITATEA JURIDICĂ

Compartimentul Juridic este organizat şi funcţionează în structura Spitalului Județean de
Urgență Bacău, fiind subordonat direct Managerului spitalului, iar membrii acestuia își
exercită activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de consilier juridic.
Compartimentul Juridic este organizat în cadrul spitalului - raporturile dintre acesta și
secțiile și compartimentele spitalului fiind de colaborare şi consultare reciprocă.
Compartimentul Juridic se subordonează direct şi nemijlocit Managerului Spitalului
Județean de Urgență Bacău.
Din punct de vedere al atribuțiilor îndeplinite de personalul Compartimentului Juridic,
mentionăm:

avizează actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului, precum și orice
alte acte care produc efecte juridice;

participa la negocierea si încheierea contractelor;

reprezintă si apără interesele spitalului în fata organelor administrației de stat, a
instanțelor judecătorești și a altor organe cu caracter jurisdicțional, precum și în cadrul
oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegației date de conducerea spitalului;

urmărește apariția actelor normative noi și le semnalează organelor de conducere și
serviciilor interesate, în raport cu atribuțiile ce le revin dintre acestea;

întocmește proiectul regulamentului de organizare și functionare, a regulamentului
intern și a organigramei spitalului, în colaborare cu Serviciul resurse umane, normare,
organizare și salarizare și le prezintă spre aprobare Comitetului Director al spitalului;

se preocupă de obținerea titlurilor executorii și sesizează Directorul Financiar-Contabil
în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de
creantă;

elaborează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică/
renuntă la pretenții și căi de atac;

elaborează și redactează dispoziții de sancționare disciplinară, de numire a comisiilor
și a responsabililor în cadrul unitătii;

analizează modul cum sunt respectate dispozițiile legale în desfășurarea activității
unitătii. Întocmește constatări și propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi
ordinii și disciplinei, prevenirea încălcării legilor și a oricăror alte abateri;

contribuie prin întreaga activitate la respectarea legii, apărarea patrimoniului unității și
la buna gospodărire a mijloacelor materiale si financiare;
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îndeplinește orice alte lucrări cu caracter juridic.

Activitatea Compartimentului Juridic al Spitalului Judetean de Urgentă Bacău în anul
2017 a constat în:
Activităti în raport cu structurile de conducere / decizie ale unitătii:
a. Asigură secretariatul Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență
Bacău.
Pe parcusul anului 2018 au avut loc un număr de 10 ( sedinte) pentru care au fost întocmite
invitații de participare, procese-verbale de ședință și hotărâri ale Consiliului de Administrație.
a. Asigură secretariatul Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Bacău.
În anul 2018 au avut loc un număr de 14 (paisprezece) ședințe pentru care au fost întocmite
procese-verbale de ședință și hotărâri ale Comitetului Director, precum și note interne prin care
să se asigure aplicarea prevederilor acestor hotărâri;

b. Asigură secretariatul Consiliului Etic al Spitalului Județean de Urgență Bacău.
Nu a fost nici o sedinta de Consiliu Etic pe anul 2018.
d. Asigură secretariatul Consiliului Medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău.
Au avut loc un număr de 12 (treisprezece) ședințe ale Consiliului medical, pentru care s-au
întocmit procese-verbale de ședință.
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e.
Compartimentul Juridic al Spitalului Județean de Urgență Bacău, prin persoanele
desemnate conform deciziei Managerului spitalului, participă activ în cadrul Comisiei de
Cercetare Disciplinară la solutionarea sesizărilor depuse.
În cursul anului 2018 au fost desfășurate un număr de 40( patruzeci de sedinte ), cu 7 anchete
mai putine ca în anul 2017; în toate aceste cazuri, în urma cercetărilor efectuate, au fost aplicate
40 de sancțiuni disciplinare prevăzute de Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu completările si
modificările ulterioare.
b. Activităti prin care se asigură controlul legalității diferitelor documente întocmite de
departamentele spitalului.
a. În raport cu activitatea Serviciului Resurse Umane.
Au fost întocmite si avizate un număr de 1.863 (o mie optsuteșaizecișitrei) de decizii privind
drepturile salariaților spitalului și constituirea diverselor comisii ce funcționează la nivelul
spitalului.
b. Cu privire la activitatea Serviciului Licitații si Atribuire Contracte.
Au fost avizate din punct de vedere al legalitătii un număr de 2.585 (douămii cincisute
optzecișicinci) de contracte și acte adiționale de achiziții medicamente, materiale sanitare,
lucrări etc.
c. Activităti desfășurate la solicitarea persoanelor interesate, a pacienților sau a unor
instituții (altele decât cele de cercetare, urmărire sau judecată)
a. Furnizare informații privind starea de sănătate a pacienților.
- Au fost întocmite un număr de 90 ( nouazeci) de răspunsuri către actuali/foști pacienți ai
spitalului, prin care s-au pus la dispoziție informații privind starea acestora de sănătate;
- S-au întocmit și transmis către diferiți agenți economici un număr de 80 (optzeci) de adrese
referitoare la starea de sănătate a salariaților acestora implicați în accidente de muncă, cu
11 adrese mai puțin decât în anul 2016;
- S-a răspuns unui număr de 23 (douăzeci și trei) de adrese primite din partea societăților
de asigurări, referitoare la starea de sănătate a asiguraților acestora, în vederea acordării
despăgubirilor conform contractelor de asigurare.
- S-a răspuns către Direcția de Sănătate Publică A Județului Bacău cu un nr. de 48 de
adrese referitoare la furnizarea de date medicale despre pacienți.
- S-a răspuns Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Bacău cu un nr. de 10 (zece)
adrese referitoare la încheiere contracte cu medicii din cadrul spitalului;
- Au fost întocmite un număr de 25 răspunsuri către Colegiul Medicilor Bacău, prin care s-au
pus la dispoziție informații medicale privind sesizări ale pacienților;
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b. Transmitere informații în vederea stabilirii identitătii și întocmirii actelor de stare
civilă.
- Au fost furnizate informații către Serviciul Stării Civile Bacău și/sau instituțiilor de ocrotire a
sănătății de pe raza județului Bacău, respectiv un număr de 7 (șapte) adrese.
d. Activităti desfășurate la solicitarea instituțiilor aparținând Ministerului Afacerilor
Interne, Ministerului Public și Ministerului Justiției.
Adrese către organele de cercetare penală – Secții de poliție din Județul Bacău și
județele limitrofe.
S-au transmis un număr de 354 (treisute cincizecișipatru) de adrese cu privire la serviciile
medicale acordate victimelor accidentelor de circulație și agresiunilor, precum contravaloarea
acestor servicii, în sensul constituirii Spitalului Județean de Urgență Bacău ca parte civilă în
cazul în care aceste fapte cauzatoare de prejudicii vor ajunge în fața instanțelor de judecată.
a. Adrese către organele de anchetă penală – Parchetele de pe lângă Judecătorie,
Tribunal sau Curte de Apel.
- Au fost puse la dispoziția procurorilor, printr-un număr de 42 (patruzecisi doua) de adrese,
informații de natura celor specificate la pct.4a;
b. Adrese către instanțele de judecată - Judecătorii, Tribunal sau Curte de Apel
Au fost puse la dispoziția judecătorilor, printr-un număr de 115 (osutăcincisărezece)
adrese, cu informații de natura celor specificate la pct.4a;
e. Activități desfășurate în fața instanțelor de judecată.
a. Participarea Spitalului Județean de Urgență Bacău ca parte civilă în cadrul proceselor
penale.
Conform prevederilor legale, Spitalul Județean de Urgență Bacău recuperează de la persoanele
care se fac vinovate de cauzarea unui prejudiciu, prin accidente de circulație sau agresiuni,
victimelor acestora. Prejudiciul este reprezentat de valoarea serviciilor medicale acordate
victimelor accidentelor de circulație sau agresiunilor. În acest moment, Spitalul Județean de
Urgență Bacău este parte civilă în 60( saizeci) de procese penale și civile.
b. Acțiuni civile promovate în fața instanțelor civile pentru recuperarea prejudiciului, pe
calea acțiunii civile, atunci când încetează urmărirea penală din anumite motive.
În cadrul Spitalului Județen de Urgență Bacău au fost promovate un număr de 4
(patru)) astfel de acțiuni civile.
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c1.
Activități întreprinse în vederea recuperării sumelor datorate Spitalului Județean de
Urgență Bacău.
Au fost transmise un număr de 160 (o sută șaizeci) de somații de plată și au fost depuse la
executorul judecătoresc un număr de 160 (o sută șaizeci) de hotărâri irevocabile în vederea
executării silite doar pentru județul Bacău.
Au fost trimise spre executare un număr de 40 de hotărâri judecătorești definitive, care
însumează o valoare de recuperat de 104.256,36 lei, către alte orașe din România, astfel:
București – 28 de hotărâri judecătorești; Sibiu – 3 hotărâri judecătorești; Cluj-Napoca – 2 hotărâri
judecătorești; Adjud – 2 hotărâri judecătorești; Galați, Vaslui, Focșani, Roman, Câmpulung
Moldovenesc – câte o hotărâre judecătorească.
c2.
Spitalul Județean de Urgență Bacău înregistrează un număr de 38 (treizeci și opt) de
acțiuni în instanță în calitate de pârât, acțiuni referitoare la litigii de muncă, pretenții, răspundere
civilă delictuală, contencios administrativ pe Legea 544/2003.

c3. Consilierii juridici au avut 149 (osutăpatruzecișinouă) de prezentări la instanțele din județul
Bacău; Brașov și Iași, respectiv Judecătoria Bacău, Tribunalul Bacău, Tribunalul Iași, Curtea de
Apel Bacău, Curtea de Apel Brașov.

CAPITOLUL VI – SERVICIUL DE LICITATII SI ATRIBUIRE CONTRACTE
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A. Ca urmare a aprobării la începutul anului 2017 a Listei „Alte cheltuieli de
investiţii” defalcate pe bunuri pentru anul 2017 - Venituri proprii și Fondul de
dezvoltare, precum și a semnării Contractului de furnizare servicii medicale cu Casa
Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău, Serviciul Licitații și Atribuire Contracte a
procedat la demararea acitivăților specifice referitoare la achiziționarea de bunuri,
servicii și lucrări necesare în activitatea Spitalului Județean de Urgență Bacău.
Activitatea Serviciului a presupus începerea procedurilor de achiziție publică
de bunuri, servicii și lucrări, conform Legii 98 / 2016 privind atribuirea contractelor de
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii, utilizând procedurile prevăzute de acest act normative,
precum si reofertare pentru procedurile initiate pe O.U.G. 34 / 2006.
Astfel, în cursul anului 2017, Serviciul Licitații și Atribuire Contracte a
demarat următoarele tipuri de proceduri de achiziție, proceduri care acoperă
solicitările de bunuri, servicii și lucrări ale secțiilor spitalului, conform tabelului de mai
jos :
Total proceduri 2017
Toate procedurile
Licitații
au fost finalizate
deschise
prin mijloace
electronice
Nr. Proceduri :
8
- Online SEAP
8
-Reofertare
811
conform
Acordurilor cadru

Proceduri
simplificate

4
4
-

Negocieri fără
publicarea unui
anunț de
participare
9
-

Cumpărări
directe

9890
-

Pe parcursul anului 2017, de la 1 ianuarie 2017 și până la data de 31
decembrie 2017, s-a asigurat continuitatea pe partea de prestari servicii prin
încheierea de noi contracte și acte adiționale de către Spitalul Județean de Urgență
Bacău.
Facem mențiunea că pentru toate procedurile organizate de Spitalul
Județean de Urgență Bacău și finalizate electronic în cursul anului 2015, cu
încheierea de acorduri-cadru pentru patru ani, Serviciul Licitații și Atribuire Contracte
a emis contractele subsecvente anuale aferente anului 2017, prin chemarea la
competitie a partilor semnatare a acordurilor cadru.
B. Achiziţia de aparatură medicală nouă;
Continuând investiţiile realizate în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Bacău, Consiliul Judeţean Bacău a aprobat în şedinţă publică Lista de investiţii
pentru aparatură medicală aferentă Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, pe baza
recomandărilor făcute în prealabil de Consiliul Medical al unităţii spitaliceşti.
Până la 31 decembrie 2017, situaţia privind achizitia de aparatură medicală
contractată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău se prezintă astfel:
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- autoclav orizontal 50L -1 buc
- autoclav orizontal 18L -1 buc
- frigider pentru stocarea unitati sange -1buc
- pompa nutritie -1buc
- holter EKG (cu 3 dispozitive de inregistrare) -1buc
- spirometru -1buc
- aparat incalzit sange/dezghetat plasma -1buc
- elevator hidraulic cu actionare electrica -1buc
- ferastrau electric pentru taiat gips -1buc
- centrifuga de laborator -1buc
- fiziodispenser NSK
- masa chirurgicala -2buc
- paturi terapie intensiva -10buc
- aspirator secretii chirurgical mobil -1buc
- laringoscop pediatric -1 buc
- aparat electroterapie curent medie si joasa frecventa -1 buc
- aparat laser magnetoterapie -1 buc
- monitor functii vitale -8buc
- microscop -2buc
- scaun chirugical ergonomic-1 buc
- aparat spălat ploști – 5 buc
- lentil transeqatorial – 1 buc
- pachet ecografe – 2 buc
- pompa volumat -7 buc
- injectomate – 10 buc
- electroencefalograf – 1 buc
De asemenea s-a mai achizționat și un autoturism pentru transport hrană pe
secții.
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C. Lucrări
În cursul anului 2017, Spitalul Județean de Urgență Bacău a demarat
procedurile de atribuire pentru:
[417413] Lucrări de Reparații Kapitale Secția Pediatrie Publicata
Corp A si B
(07.11.2017)
Stare procedura: In
Tip contract: Lucrări
Desfasurare
Coduri CPV: 45453000-7 - Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2)
[414094] Servicii de proiectare și execuție Lucrări de Publicata
R.K. STATIE POPMPARE ȘI REZERVOARE APĂ,
(22.09.2017)
ÎNLOCUIRE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE,
INSTALAȚII APĂ, INCENDIU ȘI EXECUTARE
REZERVOR NOU.
Stare procedura: In
Tip contract: Lucrări
Desfasurare
Coduri CPV: 45232152-2 - Lucrări de construcții de stații de pompare (Rev.2)
De asemenea s-au atribuit o serie de contracte de Lucrări de întreținere și
reparații curente, prin proceduri interne, în conformitete cu prevederile legislației în
vigoare privind achizițiile publice, cum ar fi :
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Data Publicare

Denumire achizițe

[485578] Lucrari de reparatii instalatii aer
Publicat
comprimat Bl Op si CPU Pediatrie
(19.12.2017)
Cod CPV: 45231112-3 - Instalare de retea de conducte (Rev.2)
[480083] Lucrari de reparatii si igienizare sectia Publicat
Oftalmologie
(05.12.2017)
Cod CPV: 45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
[470155] Lucrari de reparatii curente , finisaje si Publicat
instalatii Laboratorul de Analize Medicale
(06.11.2017)
Cod CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
[470144] Lucrari de Reparatii curente si igienizare Publicat
secti UPU subsol
(06.11.2017)
Cod CPV: 45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
[454871] Lucrari de extindere si reamenajare
Publicat
Filtru zona medici Bloc operator
(21.09.2017)
Cod CPV: 45262800-9 - Lucrari de extindere a cladirilor (Rev.2)
[454868] Lucrari instalatii electrice iluminat
Publicat
exterior
(21.09.2017)
Cod CPV: 45311000-0 - Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)
[453660] LUCRARI DE INSTALARE A UNUI
Publicat
SISTEM DE CURENTI SLABI CPU PEDIATRIE (19.09.2017)
Cod CPV: 45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
[451493] Lucrari de confectionare si montare
Publicat
plase tântari pe tâmplarie
(11.09.2017)
Cod CPV: 45421000-4 - Lucrari de tamplarie (Rev.2)
[445059] Lucrari de instalare sistem de securitate Publicat
si supraveghere video sectia Medicina Inretna
(21.08.2017)
Cod CPV: 45222300-2 - Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate (Rev.2)
[444356] LUCRARI DE REPARARE SI
Publicat
AMENAJARE PARCARE SECTIA
(17.08.2017)
RODIOTERAPE SJU Bacau
Cod CPV: 45233200-1 - Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)
Publicat
[435581] Lucrari de reparatii bloc alimentar
(19.07.2017)
Cod CPV: 45430000-0 - Lucrari de imbracare a podelelor si a peretilor (Rev.2)
[426680] service, intretinere, reparatii instalatii
Publicat
purificare/ climatizare aer-val est 12 luni
(26.06.2017)
Cod CPV: 45259200-9 - Reparare si intretinere a statiilor de purificare (Rev.2)
[426665] service, intretinere, reparatii CT-val est Publicat
12 luni
(26.06.2017)
Cod CPV: 45259300-0 - Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)
[426649] Lucrari de service, intretinere, reparare- Publicat
panouri solare si echipamente aferente-val
(26.06.2017)
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estimata 12 luni
Cod CPV: 45261215-4 - Lucrari de acoperire cu panouri solare (Rev.2)
[423396] Lucrari cuplare si instalare sisteme de Publicat
automatizare PT 187 cu PT 17 PT 21 - SJU
(15.06.2017)
Bacau
Cod CPV: 45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
[422064] Lucrari de Tâmplarie Sectia Atelier
Publicat
Tehnic
(13.06.2017)
Cod CPV: 45421000-4 - Lucrari de tamplarie (Rev.2)
[396205] Lucrari de Reparatii ?i finisaje interioare Publicat
Cabinete medici Chirurgie generala
(03.04.2017)
Cod CPV: 45450000-6 - Alte lucrări de finisare a construcțiilor (Rev.2)
Publicat
[390677] Lucrari de reparații și igienizare SML
(15.03.2017)
Cod CPV: 45400000-1 - Lucrări de finisare a construcțiilor (Rev.2)
[383828] Lucrari de reparații și reamenajare
Publicat
spatiu magazie et 3 Amb Pediatrie
(15.02.2017)
Cod CPV: 45262700-8 - Lucrari de modificare a clădirilor (Rev.2)
[383826] Lucrari rețea alimentare cu fluide
Publicat
medicale UPU
(15.02.2017)
Cod CPV: 45231112-3 - Instalare de rețea de conducte (Rev.2)
[383825] Lucrari rețea alimentare cu fluide
Publicat
medicale chirurgie plastica
(15.02.2017)
Cod CPV: 45231112-3 - Instalare de rețea de conducte (Rev.2)
Publicat
[378635] Lucrări desființare clădiri
(25.01.2017)
Cod CPV: 45111100-9 - Lucrari de demolare (Rev.2)
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Serviciul Licitații și atribuire contracte a procedat la reactualizarea
Programului anual al achizitiilor publice si a publicat extrase din programul respectiv
în SEAP, asa cum prevede legislația în domeniu.
De asemenea a elaborat Strategia anuală a Achizițiilor publice și a întocmit
anexa la Strategia anuală ce cuprinde evidența cumpărărilor directe, așa cum
prevede legislația în vigoare.
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CAPITOLUL VII – Serviciul Tehnic
În anul 2017, în cadrul S.J.U. Bacău, Serviciul Tehnic a iniţiat, documentat şi
executat, lucrări de investiţii şi mentenanţă, prin contracte de execuţie, contracte de
service şi cu formaţiile tehnice ale spitalului, după cum urmează:
A.

Lucrări de investiţii:

A.1. Lucrări de investiţii continuate, din anul 2016 şi lucrări de investiţie realizate şi
începute în anul 2017 care vor continuă în 2018:
1. RK şi reabilitare ambulatoriu integrat de copii – creare CPU – lucrarea a obţinut
Autorizaţia de Construcţie nr. 103/27.05.2015 şi au început lucrările în dată de
02.06.2015. Lucrare terminată în primul trimestru al anului 2017 – lucrarea a fost
finanţată cu fonduri de la CJ Bacău.
2. Reabilitare, RK şi anvelopare termică pav. HIV – lucrare începută în anul 2016
încheiată în decembrie 2017.
3.
4.

5.

LUCRĂRI RK PEDIATRIE CORP A ȘI B – în curs de atribuire lucrare
RK C11 (CLĂDIRE ATELIERE) PENTRU LABORATOR DE MEDICINĂ LEGALĂ –
în curs de atribuire lucrare
RK STAȚIE OXIGEN – în curs de atribuire lucrare

6.

RK MODERNIZARE, DOTARE BLOC OPERATOR (SĂLI
OPERAȚII),CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ ȘI SPAȚII TEHNICE – în curs de
declanșare proceduri de licitație

7.

RK STAȚIE AER COMPRIMAT ȘI DISTRIBUIRE PÂNĂ LA CLĂDIRI – în curs de
atribuire lucrare

8.

RK STAȚIE POMPARE ȘI REZERVOARE APĂ, ÎNLOCUIRE ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICE INSTALAȚII APĂ, INCENDIU ȘI EXECUTARE REZERVOR NOU –
în curs de atribuire lucrare

9.

RK LUCRĂRI CONSOLIDARE CT ȘI RECOMPARTIMENTARE PARTE DIN CT
CU DESTINAȚIE ATELIERE ÎNTREȚINERE – lucrare încheiată
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10. DOCUMENTAȚII ECONOMICĂ ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE DESFIINȚARE
CLĂDIRE POST TRAFO (C1) DEPOZIT CARBURANȚI-FOST REZERVOR APĂ
POTABILĂ(c*) COȘ DE FUM DIN CLĂDIRE CENTRALĂ, COȘ DE FUM DIN
CLĂDIRE CREMATORIU ȘI COȘ DE FUM(c16, CLĂDIRE SERE FLORI(c26) –
lucrare încheiată.
11. LUCRĂRI DE REPARAȚII CAPITALE, AMENAJAREEXTINDERE ȘI REABILITARE
TERMICĂ, CLĂDIRE SPITAL VECHI – lucrare dată de CJ către CNI

A.2. Lucrări de investiţii în perspectiva
1. Lucrări de extindere și dotare Buncăr nou compartiment Radioterapie- cheltuieli
conexe ( doc.tehn.ec. ) - Fondurile solicitate: valoarea totală estimată a cheltuielilor
de investiții solicitate este de 19481 mii lei cu TVA inclus. Valoarea totală estimată
va fi eșalonată în cursul anului 2018 ( valoare 20 miilei ) și în anii următori până la
finalizarea lucrărilor. Durata estimată pentru realizarea lucrărilor este de 24 luni.
2. Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură UNITATE DE PRIMIRI
URGENȚE. Realizare HELIPORT - cheltuieli conexe ( doc.tehn.ec ) - Fondurile
solicitate: valoarea totală estimată a cheltuielilor de investiții solicitate este de
6900 mii lei cu TVA inclus. Valoarea totală estimată va fi eșalonată în cursul anului
2018 ( valoare 10 miilei ) și în anii următori până la finalizarea lucrărilor. Durata
estimată pentru realizarea lucrărilor este de 36 luni.
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3. Modernizarea și extinderea rețelei de curent vital și a generatoarelor de curent –
cheltuieli conexe ( doc.tehn.ec.) - Fondurile solicitate: valoarea totală estimată a
cheltuielilor de investiții solicitate este de 1000 mii lei cu TVA inclus. Valoarea
totală estimată va fi esalanata în cursul anului 2018 ( valoare 200 miilei ) și în anii
următori până la finalizarea lucrărilor. Alte informații : - dată estimată de începere a
lucrării aprilie 2018; - dată estimată de finalizare a lucrării aprilie 2019.
4. RK clădiri magazii C21,C22 și C23 – cheltuieli conexe ( doc.tehn.ec.) Valoarea totală estimată a cheltuielilor de investițiilor solicitate este de 1000 mii lei
cu TVA inclus. Valoarea totală estimată va fi eșalonată în cursul anului 2018 (
valoare 50 miilei ) , și în anii următori până la finalizarea lucrărilor. Alte informații : dată începere a lucrării : 2018; - dată estimată de finalizare a lucrării : 2019
5. LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI REAMENAJARE PAVILION MEDICOCHIRURGICAL- Cheltuieli conexe ( doc.tehn.ec.) - Valoarea totală estimată a
cheltuielilor de investiții solicitate este de 1000 mii lei cu TVA inclus. Valoarea
totală estimată va fi esalanata în cursul anului 2018 ( valoare 100 miilei ) și în anii
următori până la finalizarea lucrărilor. Alte informații : - dată estimată de începere a
lucrării 2018; - dată estimată de finalizare a lucrării 2020.

6. Lucrări de modernizare, securizare și extindere rețea sistem informatic –
cheltuieli conexe ( doc.tehn.ec.) - Valoarea totală estimată a cheltuielilor de investiții
solicitate este de 800 mii lei cu TVA inclus. Valoarea totală estimată va fi esalanata
în cursul anului 2018 ( valoare 300 miilei ). Alte informații : - dată estimată de
începere a lucrării aprilie 2018; - dată estimată de finalizare a lucrării aprilie 2019.
7. Reparații capitale clădire ateliere tehnice C10 – cheltuieli conexe (
doc.tehn.ec.) - Valoarea totală estimată a cheltuielilor de investițiilor solicitate este
de 200 mii lei cu TVA inclus. Valoarea totală estimată va fi eșalonată în cursul
anului 2018 (valoare 20 miilei) , și în anii următori până la finalizarea lucrărilor. Alte
informații : - dată începere a lucrării : 2018.
8. RK Centrală termică, înlocuire utilaje și rețele termice – cheltuieli conexe (
doc.tehn.ec.) - Valoarea totală estimată a cheltuielilor de investițiilor solicitate este
de 250 mii lei cu TVA inclus. Valoarea totală estimată va fi eșalonată în cursul
anului 2018 ( valoare 250 miilei ). Alte informații : - dată începere a lucrării : 2018; dată estimată de finalizare a lucrării : 2018.
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9. Reparații capitale clădire Secția Oftalmologie – cheltuieli conexe (
doc.tehn.ec.) - Valoarea totală estimată a cheltuielilor de investiții solicitate este de
600 mii lei cu TVA inclus. Valoarea totală estimată va fi esalanata în cursul anului
2018 ( valoare 20 miilei ) și în anii următori până la finalizarea lucrărilor. - Durata
estimată pentru realizarea lucrărilor este de 12 luni.

B.

Lucrări de mentenanţă:

Lucrările de mentenanţă în cadrul S.J.U. Bacău, în anul 2017 , s-au desfăşurat în
două direcţii majore:
B.1. Mentenanţă cu personalul Serviciului Tehnic:
Formaţia de întreţinere şi reparare a clădirilor – a asigurat igienizarea, repararea şi
defecţiunile accidentale la clădirile (pavilioanele) Spitalului prin intervenţii periodice
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de reparare, văruire, refacere terase clădiri la partea de arhitectură a acestora.
Evidenţiem, mai ales, grupurile sanitare din cadrul secţiilor şi compartimentelor
medicale, saloanele de bolnavi, cabinetele din ambulatoriu. Formaţia a rezolvat şi
asigurat cu promtitudine toate necomformitatile găsite în urmă inspecţiilor DSP şi a
răspuns la sesizările şi notele de serviciu emise de secţiile şi compartimentele
medicale. Formaţia a asigurat mentenanţă la arhitectură la o suprafaţă construită
cumulată a Spitalului de 16475 m2 .
Formaţia de întreţinere şi reparare instalaţii şi utilaje - a asigurat exploatarea şi
mentenanţă tehnică prin, posturile fixe, la instalaţiile sanitare, termice, de fluide
medicale şi electrice ale Spitalului:
- Staţia de oxigen Stochează în două rezervoare speciale cu capacitate de 16000
m3 oxigenul medical şi îl distribuie prin conducte subterane către secţiile medicale.
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Stația de oxigen
- Staţia hidrofor şi bazine de colectare apă potabilă
Primeşte apă potabia din
reţeaua munic. O stochează în două rezervoare de 125 m3 şi 500 m3 şi o
pompează către pavilioane prin reţea subterană.

Stația hidrofor – bazine de stocare apă potabilă
-Grupuri electrogene şi reţele electrice

-Asigura alimentarea cu energie electrică a

pavilioanelor în caz de avarie, asigura transportul energiei electrice în interiorul
spitalului şi în interiorul clădirilor.
- Centrale termice- Asigura alimentarea cu apă caldă şi agent termic a spitalului
- Ascensoare -Asigura transportul în interiorul clădirilor spitalului – 20 buc. lifturi
- Staţia de neutralizare deşeuri medicale - preia zilnic circa 300 kg deşeuri medicale,
le sortează pe categorii (conform normelor ) şi sunt predate către firma de transport
în vederea incinerării.
Formaţia de intervenţii instalaţii sanitare şi termice - a asigurat reparaţiile
accidentale apărute în activitatea curentă a secţiilor medicale şi a spitalului în
ansamblu. Asigura decolmatarea conductelor interioare sanitare şi de canalizare.
Volumul de lucru al formaţiei este mare, practic, mentenanţă executată de această
este pe măsură obiectelor sanitare şi electrice din inventarul spitalului. Un rol
important,împreună cu celelalte formaţii, a fost în anul 2017 asigurarea frontului de
lucru pentru firmele care execută contractele de lucrări la obiectivele de investiţii.
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Schița canalizări spital
B.2. Mentenanţă prin contracte de service 2017:
Contract de service pentru centrale termice CT .
Contract de service pentru CTA şi chillere.
Contract de service pentru instalaţii de ridicat (lifturi)
Spitalul are în dotare 20 lifturi în pavilioanele medicale care deservesc personalul
medical, pacienţii şi partea tehnico-administrativă.
Contracte de service pentru aparatură medicală în număr de 28.
Serviciul Tehnic al SJU Bacău prin Biroul Aparatură Medicală format din specialişti
coordonează activitatea de mentenanţă prin contractele de service şi întocmeşte
propunerile pentru aparatură nouă la cererea secţiilor medicale.
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Reducerea cheltuielilor:
Prin lucrările de investiţie întreprinse, reabilitări şi modernizări s-a urmărit
constant, în anului 2017 reducerea cheltuielilor cu utilităţile: apă, gaze şi costuri cu
materiale şi piese de întreţinere. Demersurile, constant făcute de către Conducerea
S.J.U. Bacău, prin conştientizarea fiecărei secţii medicale, compartiment şi serviciu
spre dezideratul reducerii cheltuielilor, a fost în mare parte înţeles şi feedbakul nu a
întârziat să-şi arate consecinţele. În anul 2017 renegocierea tuturor Contractelor de
service de către Serviciul Licitaţii şi atribuire Contracte al SJU, împreună cu Serviciul
Tehnic, în vederea scăderii preţurilor, a reprezentat un desiderat, care a dus în
medie cu scăderea cu 3 - 10% a costurilor.
Nerealizări
În mod obişnuit, pacienţii (clienţii) nu posedă abilitatea sau cunoştinţele
necesare evaluării competenţei tehnice a furnizorului, dar ştiu cum se simt, cum au
fost trataţi şi dacă nevoile, aşteptările le-au fost îndeplinite. Privită de specialişti,
sadisfactia pacientului (clientului) este un element al sănătăţii psihologice care
influenţează rezultatele îngrijirilor şi impactul lor. Un pacient sadisfacut tinde să
coopereze cu medicul şi să accepte mai uşor recomandările acestuia. În concluzie,
evaluarea sadisfactiei pacientului reprezintă felul în care furnizorul vine în
întâmpinarea valorilor şi aşteptărilor pacienţilor (clienţilor). Pornind de la dezideratul
de mai sus, putem afirmă că o nerealizare a serviciului tehnic este dată de
capacitatea de răspuns rapid la nevoile tehnice ale Spitalului, condiţionată de
conjuctură în care ne aflăm, coroborată cu lipsa de resurse suficiente pentru
rezolvarea rapidă a situaţiilor de avarie şi nu în ultimul rând de numărul mic şi
slabă motivare a personalului din cadrul serviciului,.
Măsuri de corecţie
În cursul anului 2017 în cadrul Serviciului Tehnic au fost luate următoarele măsuri
de corecţie pentru diminuarea deficienţelor de natură tehnică şi umană:
-fiecare firma care a avut relaţii contractuale cu Spitalul a fost verificată din punctul
de vedere al calităţii lucrărilor efectuate şi unde a fost cazul au fost luate măsuri de
remediere a neconformitătilor,
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-în derularea lucrărilor de mentenanţă şi a celor contractate au fost urmărite
calitatea execuţiei, calitatea materialelor folosite şi încadrarea în termenele
contractate,
-s-au luat măsuri de optimizare a resursei umane existente în cadrul serviciului prin
o organizare mai riguroasă pe nivele de competenţă, de experienţă şi nu în ultimul
rând s-a ţinut cont de nivelul de comunicare cu secţiile medicale şi a capacităţii de
răspuns a fiecărui participant la actul de mentenanţă,
-s-a urmărit în mod constant că relaţia de lucru şi deservire a secţiilor şi
compartimentelor medicale să fie cât mai riguroasă şi în acest context s-a ţinut un
permanent contact cu medicii şefi, asistenţii şefi şi cu toate cadrele medicale, pentru
a rezolva cât mai oportun şi rapid problemele de natură tehnică cu care se confruntă
aceştia.
Date sintetice- 2017 - decembrie
STRUCTURA
Serviciul Tehnic - TOT. angajați – 2017 - decembrie
Personal TESA
Birou aparatură medicală
Formația de întreținere și reparare a instalațiilor și utilajelor
Din care:
Formație
Grupuri electrogene și rețele electrice
Stația de alimentare cu oxigen spital
Centrale termice spital
Lifturi spital
Temporar
Formația de intervenție instalații sanitare și termice
Din care:
Formație
Muncitori caificati
Stația de neutralizare deșeuri medicale
Stația alimentare cu apă și reparații mecanice
TOT. angajați spital
Procent angajați Serv. Tehnic din total angajați spital
Procent fond salarii Serv.Tehnic din fond salarii spital
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59
3
3
34
2
5
6
6
14
1
19
1
15
2
1
2032
2,90%
1,73%

Obs. 1: Fondul de salarii pentru
serv.Tehnic reprezintă cca. 1,73% din fond salarii spital.
Obs. 2: Trendul numărului de angajaţi tehnici, până la sfârşitul anului 2017 a fost
descrescător deoarece în ultimii 6 ani un număr de 39 de angajaţi ai Serv.Tehnic au
plecat din: - motive de pensionare 23 persoane; - deces 6 persoane; - prin
desfacerea contractului de muncă(din diferite motive) 13 persoane. Acest trend a
defavorizat reacţia de răspuns la capitolul mentenanţă tehnică.
PROCES
Obs. 1: Criteriul de selecţie al pieselor şi materialelor pentru mentenanţă a fost
preţ/calitate/termen de livrare.
Obs. 2: Procedurile de achiziţie sunt conform normelor în vigoare şi anume: Note de
serviciu de la secţii medicale – Referate de necesitate întocmite de formaţiile de
lucru vizate şi aprobate de conducere – proceduri de achiziţie – aprovizionare – note
de scoatere din magazie de către maiştri – note de constatare remediere defecţiune.
Obs. 3: Menţionăm că, costurile se încadrează în BVC spital, fiind la un nivel scăzut.
Dacă considerăm un rulajul financiar/spital /luna atunci costurile cu materiale şi
piese de schimb pentru mentenanţă sunt/10 luni/2017 aproximariv de 0,116%.
2.Costurile cu mentenanţă la aparatură medicală a avut în 2017 un trend
descrescător, comparativ cu anul 2016, deşi numărul contractelor de service a
crescut.
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Obs.1: Se observă o scădere a valorii contractelor cu cca. 12%, faţă de 2016 deşi
numărul acestora este mai mare în 2017.
Obs. 2: Se observă că dacă în 2016 costurile contractelor de service/aparatură
medicală aveau un nivel de 1,19% din rulajul financiar al spitalului, în anul 2017

acesta este de 1,05%.

Obs. 3 La contractele de service pentru aparatură medicală se adaugă şi valoarea
pieselor de schimb care în anul 2016 reprezintă din total rulaj financiar spital /10 luni
de cca 0,472%.
3. Costurile cu mentenanţă la instalaţiile principale ale spitalului, respectiv
contractele de service pentru fluide medicale, ascensoare, centrale de tratare aer,
chillere şi centrale termice au fost în anul 2017 pe un trend descrescător. Ponderea
acestor costuri din rulajul anual financiar al spitalului este de cca 0,192%.

4. Datorită lucrărilor de investiţii din anii anteriori care au vizat anvelopari termice,
reabilitări de instalaţii de încălzire( prin eliminarea pierderilor de agent din instalaţiile
subterane), înlocuiri de tâmplării cu sisteme termopan, etc. nivelul costurilor cu
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utilităţi, apă, gaze naturale şi energie electrică a avut un trend descendent, deşi
preţul la furnizor a crescut constant.
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CAPITOLUL VIII – SERVICIUL ADMINISTRATIV

Serviciul Administrativ,Gospodărire şi Deservire este organizat şi
funcţionează în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău,fiind subordonat
direct Managerului unitătii,având şi relaţii de colaborare cu celelalte servicii din
cadrul organigramei spitalului.
SERVICIUL ADMINISTRATIV ESTE STRUCTURAT ASTFEL:
COMPARTIMENTE
- Birou administrativ
- Arhivă
- Bloc alimentar pediatrie
- Bloc alimentar central
- Personal de pază şi deservire
- Ingrijitori
- Centrală Telefonică
- Floricultură
- Frizerie
- Croitorie/lenjerie
- Muncitori necalificaţi (inclusiv
spălătoria)
TOTAL

NUMĂR ANGAJAŢI
6
2
8
21
10
7
5
1
1
4
12
77

Din punct de vedere al atribuţiilor îndeplinite de personalul Serviciului Administrativ
menţionăm:
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV:
- Ia măsuri necesare pentru îmbunătaţirea condiţiilor de confort şi de
alimentaţie a bolnavilor,precum funcţionarea în bune condiţii a blocului
alimentar.
- Ia măsuri necesare cu privire la înfrumusetarea şi curăţenia spaţiilor din spital
- Realizează necesarul şi repartiţia spitalului pe baza notelor de serviciu cu
privire la materialele de curăţenie,materialele consumabile a inventarului
moale şi cel gospodăresc.
- Efectuează casarea obiectelor de inventar moale,gospodăresc,instrumentar
şi a mijloacelor fixe.
- în colaborare cu serviciul Contabilitate,asigură inventarierea patrimoniului în
condiţiile şi termenele stabilite prin actele normative respective.
- Organizează şi asigură paza si ordinea în unitate,efectuând controale asupra
modului cum se respectă consemnul particular al postului de pază în
vederea securităţii unităţii.
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-

-

-

Verifică zilnic predarea inventarului moale la spălătorie,făcându-se recepţia
calitativă şi cantitativă.
Ȋntocmirea zilnică a bonurilor de consum conform referatelor de pe secţii
Asigură operaţiunile gestionare specifice SJU Bacău( înregistrări,scăderi prin
transfer, casare şi alte situaţii).
Centralizează şi ţine evidenţa bonurilor de la spălătorie,dupa care se
confruntă cu factura pentru verificarea numărului de kg.
Ȋntocmirea referatelor cu privire la angajarea personalului ( 10 referate către
Serviciul RUNOS )
Ȋntocmirea adreselor către Primăria Bacău cu privire la toaletarea copacilor şi
către serviciul de Ecarisaj.
Asigurarea bunei funcţionări a reţelei de telefonie fixă(
instalări,mutări,înfiintări,derivaţii de numere noi) şi a reţelei de telefonie
mobilă.
Asigură bunul mers al activităţii secţiilor,în privinţa numeroaselor lucrări de
modernizare,care necesită mutări temporare ale secţiilor,eliberări de
magazii,birouri,cabinete etc.
Verifică buna desfasurare a activităţilor agenţilor economici din incinta
spitalului,din perspectiva respectării contractelor de inchiriere spaţii.

OBIECTIVE REALIZATE:
- 1. A fost implementat un sistem de spălare a mopurilor şi a lavetelor ,care
sunt impregnate cu soluţii dezinfectante . Acest proces are loc la nivelul
spălatoriei de la demisolul pavilionului medico-chirurgical,proces ce se
desfasoară astfel
:prespălare,stoarcere,spălare,dezinfecţie,stoarcere,clătire,stoarcere,impregna
re. (pentru mopuri)

-
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-

2. A fost achiziţionată o maşină în plus (total sunt 3) pentru spălarea
pardoselelor model SWINGO 755B Economy

Aceste servicii implementate duc la îndeplinirea anumitor obiective,cum ar fi:
- cresterea gradului de satisfacţie al personalului ( cu ajutorul acestor servicii
le este diminuat,in mod semnificativ,volumul sarcinilor de lucru de pe secţii, şi
li se oferă un plus de calitate privind curăţenia de pe secţie)
- Creşterea calităţii serviciilor nemedicale
- Creşterea gradului de satisfacţie al pacienţilor
-

3. A fost achiziţionată o freză de zapadă model MG 66T – pentru curăţarea
aleelor din incinta SJU Bacău,ceea ce reprezintă un mare ajutor pentru
muncitorii necalificaţi care sunt responsabili cu îngrijirea curţii spitalului.
Menţionez faptul că incinta spitalului este destul de extinsă,de circa 8 ha, iar
volumul de muncă (greblare,tundere gard viu,măturare zilnică,golire coşuri de
gunoi,văruirea copacilor,curăţarea rămpilor şi a căilor de acces pe timp de
iarnă) cu întreţinerea acesteia este mare.
4. Au fost realizate lucrări de reamenajare alei,trotuare şi parcări – lucrare
începută în toamna anului 2014,finalizată la începutul anului 2016.
Lucrările de amenajare a curţii spitalului reprezintă un mare plus dpdv al
satisfacţiei personalului/pacienţilor.
5. Contribuirea cu un procent foarte bun (93%) la obţinerea acreditarii
CONAS.
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COMPARTIMENT ARHIVĂ
RAPORT:
- Eliberări adeverinţe sporuri pentru pensionare personal ( 167 buc)
- Cereri rezolvate pentru eliberarea copii după biletele de ieşire sau foi de
observaţie,către pacienţi ( 40 buc )
- Foi observaţii cerute de compartimentul juridic şi secţii (29 buc)
- Condici medicamente ştampilate ( 1664 buc).
COMPARTIMENT LENJERIE:
Ȋn acest compartiment sunt reparate toate materialele de natură sintetică,care sunt
folosite în cadrul spitalului,făcând doar o corelaţie la numarul de paturi/cearşafuri în
număr de 1361 buc.
Se realizează către secţii pentru urmatoarele operaţiuni:
Reparat halate operaţie
Reparat campuri operaţie
Confecţionare de comprese
Tivituri groase
Tivituri subţiri
Confecţionare de Meşe
Tivit feţe perne
Tivit huse paroscop
Confecţionat şorţuri PVC
Confecţionat câmpuri mijlocii
Reparat bluze + pantaloni pijama
Reparat saci rufe etc.
Aceste operaţiuni sunt în medie de 4100-4200 pe lună, şi consumul mediu lunar
este de apox. 90 buc ată albă,9 buc ace maşină.
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COMPARTIMENT PERSONAL DE PAZĂ ŞI DESERVIRE

Ȋn acest compartiment au fost executate lucrări de instalare a unui sistem de
acces intrare şi supraveghere video în pavilioanele spitalului.
Secţiile care au beneficiat de supravegherea video sunt: Ambulatoriu
Adulţi,ATI,Maternitate,Paleative,Diabet,Ortopedie,Psihiatrie, zona parcării din
spatele Laboratorului de Analize Medicale,zona barierelor la Poarta 1,Poarta
nr.2 si Pediatrie,demisol,parter,etajul 1 si etajul 2 al Pavilionului Medico
Chirurgical,zona UPU,secţia Pediatrie Corp A,secţia Chirurgie Plastică,secţia
Cardiologie,secţia Boli Infecţioase Copii,secţia Bloc Operator,secţia BFT.

OBIECTIVE REALIZATE:
-

Creşterea gradului de securitate a pacienţilor şi a angajaţilor prin instalarea
de camere de supraveghere,montarea de bariere,introducerea sistemul de
acces cu cartela/cititor.
Folosirea acestui sistem de acces cu ajutorul acestor carduri de acces pentru
personalul spitalului ne ajută foarte mult în fluidizarea şi restricţionarea
traficului existent.

-

Au fost implementate ecusoane cu design uniform,inscripţionat cu nume şi
profesie.

-

Au fost suplimentate serviciile de ordine şi pază cu posturi noi
înfiinţate,posturi ce sunt distribuite în puncte cheie din circuitul
pacienţilor/aparţinătorilor chiar şi a angajaţilor.Aceste servicii ne sunt
asigurate de către o firmă specializată deoarece personalul propriu de pază
ne este insuficient pentru a acoperi toate posturile. Au fost instalate echipaje
de pază în zonele: UPU 24/24 ore,UPU Pediatrie, Ambulatoriu de
Specialitate Adulţi ( 3 posturi de 8 ore), zona Lifturi pentru accesul în
pavilionul medico-chirurgical(8 ore),poarta nr.1 (un post de 8 ore).
A fost suplimentat un sistem de alarma conectat la un serviciu de securitate (
secţia Medicina Legală + Psihiatrie sistem antiefracţie,buton panică)

-
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BLOC ALIMENTAR CENTRAL + PEDIATRIE:
Ȋn blocul alimentar se lucrează pe două schimburi,schimbul 1 de la 06-14 şi
schimbul 2 de la 12-20 de luni pană duminică,fiind în medie câte 6-7 bucătari şi 5-6
muncitori necalificaţi pe tură.
Blocul Alimentar reprezintă o bucătarie modernă,ce respectă toate
normele Sanitar-Veterinare,care respectă normele de trasabilitate a produselor,de la
materia primă până la materia finită,fapt ce este concretizat prin certificarea HACCP
/ ISO 22000:2005. Ȋn luna decembrie a avut loc auditul de supraveghere,pentru
asigurarea continuităţii certificării ISO 22000:2005.
OBIECTIVE REALIZATE:
- au fost realizate lucrări de igienizare – lucrare executată în urma controalelor
DSP.
- Au fost realizate lucrări de decolmatare canalizare în zona ambelor bucătării
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CAPITOLUL IX – IMAGINEA

În anul 2017 , aparițiile organizate de Compartimentul pentru relații cu
presa în media au fost foarte importante pentru colectivul unității care s-a simțit
motivat în cazurile în care munca și rezultatele muncii lor au fost recunoscute public.
De-a lungul anului trecut au fost selectate cazuri deosebite, rezolvate cu
succes de medicii spitalului care au fost prezentate ziariștilor, cazuri pe care le-au
mediatizat.
Situațiile prezentate au avut un impact deosebit în randul opiniei publice
mai ales în cazul copiilor și a pacienților tineri, dar și în randul comunității care a
urmărit cu real interes una dintre cele mai mari realizări a Spitalului Județean de
Urgență: Secția de Radioterapie. De departe cel mai urmărit subiect despre spital a
fost cel în care a fost relatată deschiderea acestei secții, speranță nu doar pentru
bolnavii oncologici din Bacău dar și pentru cei din Moldova.

Tot legat de acestă secție au fost excelent primite și veștile despre primii pacienți
care au fost tratați în secția de radioterapie.
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Opinia public a fost la fel de interesată de evenimentele legate de inaugurarea
Compartimentului de Primiri Urgențe Copii și a Policlinicii.

Clădirea în care se află cele două servicii a fost complet modernizată, s-au refăcut
circuitele și s-au alocat spații generoase pentru primirea și investigarea în regim de
urgență a copiilor.
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Un alt subiect urmărit a fost cel despre alocarea de locuințe către tinerii medici.
Acestora le-au fost repartizate locuințe într-un imobil preluat spre administrare de la
Primăria Bacău.
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Tot în cursul anului trecut, pe 11 octombrie, Maternitatea Bacău a primit
donații valoroase (aproximativ 30.000 de euro) de la Organizația Salvați Copiii, care,
pentru a marca importanța evenimentului a fost prezentă în Bacău atât cu
președintele organizației, Gabriela Alexandrescu, dar și cu ambasadorul acesteia,
Amalia Năstase

Întâlnirile zilnice cu jurnaliştii acreditați au contribuit la alimentarea cu
informaţii zilnice despre evenimentele minore în urma cărora sunt aduşi pacienţii la
Unitatea de Primiri Urgenţe. În ceea ce priveşte evenimentele grave jurnaliştii au
avut informaţii în timp real. Apariţiile în presa scrisă au fost aproape zilnice în spațiul
virtual, iar cele în audio-video, mai rare dar cu impact mult mai mare prin numărul
mare de telespectatori.
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