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SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI
Avand in vedere caracterul de « URGENTA » obtinut prin OMSP 
1186/2006, spitalul este implicat in coordonarea si organizarea
asistentei medicale de urgenta din N-V judetului Bacau, in colaborare
cu inspectoratul pentru situatii de urgenta si serviciul de ambulanta, in 
supravegherea si evaluarea situatiilor cu risc pentru starea de sanatate
a populatiei de aproximativ 183.446 de persoane
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Numar solicitari CPU 2010 – 21.556

Nr internari 2010 – 20.017
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Este un spital multidisciplinar al 
carui profil de urgenta a luat
nastere pe baza necesitatilor
identificate in zona pe care o 
deserveste si care asigura servicii
de inalta calitate pentru toata
patologia traumatica, chirurgicala
si medicala de urgenta.
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7 sectii (Chirurgie, A.T.I., Medicina Interna, Boli Infectioase, Obstetrica-Ginecologie, Pneumoftiziologie, Pediatrie)

17 compartimente (Cardiologie, B.F.T., Neurologie, Nefrologie, Geriatrie, Diabet-Boli de Nutritie, 
Psihiatrie, Chirurgie Laparoscopica, Neurochirurgie, Oftalmologie, ORL, Arsi, Ortopedie, Neonatologie, 
Gastroenterologie, Urologie, Pneumologie)

spitalizare de zi -20 paturi

402 

paturi
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AMBULATORIU INTERGRAT 
este unitatea de specialitate care acţionează foarte mult spre latura
profilactică, fapt care permite să se depisteze boli în stadii incipiente
în următoarele cabinete:

Cabinet Medicină Internă, 
Cabinet Cardiologie, 
Cabinet Endocrinologie, 
Cabinet Recuperare, 
Medicină Fizică şi Balneologie,
Cabinet Oncologie medicala,

Cabinet Chirurgie Generală, 
Cabinet Neurologie
Cabinet Dermatologie, 
Cabinet Pneumologie, 
Cabinet ORL,
Cabinet Reumatologie

Cabinet Pediatrie, 
Cabinet Obstetrică – Ginecologie,
Cabinet Ortopedie şi Traumatologie, 
Cabinet Oftalmologie, 
Cabinet Psihiatrie, 
Cabinet Urologie,

Cabinet Nefrologie, 
Cabinet Psihologie, 
Cabinet Gastroenterologie,
Cabinet Geriatrie si Gerontologie, 
Cabinet Alergologie si Imunologie Clinica, 
Cabinet de Diabet- boli de Nutritie si
metabolism,
Cabinet Planificare Familiala, 
Dispensar TBC, 
Cabinet Boli Infectioase,
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5 Sali de operatie

3100 interventii chirurgicale/an

15.07.1995 prima operatie laparoscopica

BLOC 

OPERATOR
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DEPARTAMENT CERCETARE

INAUGURAT la 07.04.2008 
Ziua Mondiala a Sanatatii

de prof. Pierre Marquet
Universitatea de Medicina din 

Limoges si Prof Dr Ostin Mungiu
UMF Gr. T Popa Iasi

Departament înfiinţat prin decizia nr. 23/09.01.2008

 Hotărâre Consiliul Judetean Bacău nr. 148/ 10.11.2007

Atestat de Academia de Stiinte Medicale, avizat
conform deciziei Autoritatii Nationale de Cercetare
Stiintifica nr. 9673/17.06.2008

4 PROIECTE DE CERCETARE DEPUSE LA ANCS
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SALA CONFERINTE

150 LOCURISIMPOZIOANE CONFERINTE



Analiza SWOT Analiza SWOT –– mediul internmediul intern
Puncte tariPuncte tari

 ExistenExistenţţa a îîn municipiul n municipiul MoineMoineşştiti a unui spital a unui spital 
de urgende urgenţţe e 
Singurul furnizor de servicii medicoSingurul furnizor de servicii medico--
chirurgicale de urgenchirurgicale de urgenţţă pe o rază de ă pe o rază de 50 km, ~ 50 km, ~ 
1183.44683.446 persoanepersoane
 spitalspital dotat cu dotat cu echipamenteechipamente de de ultimaultima
generatiegeneratie conformeconforme standardelorstandardelor europeneeuropene
 Personal medical Personal medical cu grade cu grade diferitediferite de de 
competentacompetenta, , doctoridoctori in in stiintastiinta medicalemedicale
 6 6 liniilinii de de gardagarda, , 
 platouplatou paraclinicparaclinic –– certificatcertificat ISO 9001 ISO 9001 sisi
acreditatacreditat RENAR RENAR –– 2010 (2010 (uniculunicul in in judetuljudetul
Bacau)Bacau)
 SusSusţţinerea inerea ambulanteiambulantei, , pompierilor, polipompierilor, poliţţieiiei
 spitalulspitalul nunu inregistreazainregistreaza arieratearierate din din anulanul
20032003
AdresabilitateAdresabilitate crescutacrescuta

Puncte slabePuncte slabe

 lipsalipsa HELIPORTHELIPORT
 Lipsa unui mijloc de transport de Lipsa unui mijloc de transport de 
urgenurgenţţă eficient pentru transferul ă eficient pentru transferul 
pacientului criticpacientului critic
AbsenAbsenţţa personalului paramedical a personalului paramedical 
şşi a voluntarilori a voluntarilor
 AbsenAbsenţţa dotării cu staa dotării cu staţţii de emisieii de emisie--
receprecepţţieie



Analiza SWOT Analiza SWOT –– mediul externmediul extern
OportunităOportunităţţii

 Sprijinul autorităţilor locale (Prefectura 
Bacau, Consiliul Judeţean Bacău,
Consiliul Local Moineşti,)
RestructurareRestructurareaa si reorganizareasi reorganizarea in in 
contextulcontextul mentineriimentinerii spitaluluispitalului ca ca unitateunitate
eficientaeficienta prinprin evaluareaevaluarea sisi identificareaidentificarea
permanentapermanenta a a nevoilornevoilor pacientilorpacientilor din din 
zonazona NN--V a V a judjud BacauBacau
ColaborareColaborare cu UMF cu UMF ““Gr. T. PopaGr. T. Popa”” IasiIasi, , 
Directia de Sanatate Publica Bacau Directia de Sanatate Publica Bacau sisi
reprezentantiireprezentantii in in teritoriuteritoriu aiai MinisterulMinisteruluiui
AdministraAdministraţţiei iei şşi Internelori Internelor
 ColaborareColaborare cu cu Inspectoratul pentru Inspectoratul pentru 
situasituaţţii de urgenii de urgenţţăă
FinantareFinantare prinprin ProgramePrograme EuropeneEuropene

AmeninAmeninţţăriări

Riscul neRiscul neîîndeplinirii standardelor ndeplinirii standardelor 
propusepropuse
 NedecontareaNedecontarea de CJAS Bacau a de CJAS Bacau a 
serviciilorserviciilor medicalemedicale de de urgentaurgenta prestateprestate
pacientilorpacientilor, in , in sumasuma de de pestepeste 100 100 mldmld in in 
ultimiiultimii 2 2 aniani
 Mentalitatea Mentalitatea 
 serviciiservicii medicalemedicale costisitoarecostisitoare pentru pentru 
pacientiipacientii in stare in stare foartefoarte gravagrava care se care se 
adreseazaadreseaza spitaluluispitalului din din zonelezonele undeunde
existaexista asistentaasistenta medicalamedicala spitaliceascaspitaliceasca
precaraprecara ((lipsalipsa dotaredotare, , lipsalipsa specialistispecialisti))
NerespectareaNerespectarea ghidurilorghidurilor de de practicapractica
medicalamedicala la la nivelulnivelul tuturortuturor spitalelorspitalelor
functiefunctie de de gradulgradul de de competentacompetenta..



Analiza forAnaliza forţţelorelor
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Manager Spital Moineşti

Consiliul administratie SMUM

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

Autoritati locale

Mass Media

Populaţia

Rezistenta la schimbare
a factorilor decidenti si ai
personalului

Serviciul de Ambulanţă

Conducerea unui spital
din judeţul Bacău

RELEVANŢA 

Spitalul Clinic de Urgenta Sf Spiridon Iasi

Lipsa unei gandiri
convergente a tuturor
factorilor implicati in 
sistemul de urgenta



OOBIECTIVBIECTIVUL GENERALUL GENERAL::
Dezvoltarea unui sistem de prevenire Dezvoltarea unui sistem de prevenire şşi tratai tratamentment modern, modern, 
performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane aflateaflate in in 
situatiisituatii de de urgentaurgenta

SCOPURILE STRATEGIEI
1.Integrarea acţiunii componentelor ISU, SMURD, SAJ, 
Prefectura, CJ, CL – într-o concepţie unitară pentru ingrijireaingrijirea
populapopulaţţiei din regiunea iei din regiunea NN--V a judetului Bacau,V a judetului Bacau, prin prin interventiainterventia
promptaprompta sisi acordareaacordarea de de serviciiservicii specializatespecializate
2.Diminuarea pierderilor prin reducerea cheltuielilor inutile 
aparute prin intercalarea unor verigi intermediare
3.Eficientizarea activitatii

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA 
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IN VIITORUL APROPIAT

EMERGENCYACCIDENTS &

OBIECTIVE SPECIFICE:OBIECTIVE SPECIFICE:
1.Finalizarea1.Finalizarea infrastructurii CPU si dotarea cu echipamente infrastructurii CPU si dotarea cu echipamente 
modernemoderne, , prinprin proiectulproiectul de de ““ExtindereExtindere a a CompartimentuluiCompartimentului PrimirePrimire
UrgenteUrgente”” finantatfinantat in in parteneriatparteneriat de de ConsiliulConsiliul JudeteanJudetean Bacau Bacau sisi
ConsiliulConsiliul Local MoinestiLocal Moinesti



Planul de implementarePlanul de implementare
Execuţie lucrări si pregătirea spaţiului necesar CPU
Echipare cu aparatura medicala de urgenţă, inclusiv

Unitate mobilă de reanimare Unitate mobilă de reanimare şşi terapie intensivăi terapie intensivă
-- este o ambulaneste o ambulanţţă de tip C cu echipaj mixtă de tip C cu echipaj mixt

                    -- dotarea este similară cu cea a unei camere de reanimare din spi dotarea este similară cu cea a unei camere de reanimare din spital (inclusiv tal (inclusiv 
gaze arteriale, electroligaze arteriale, electroliţţi, i,  glicemie glicemie))
                    -- este utilizată  este utilizată îîn cazurile critice (traumatisme n cazurile critice (traumatisme şşi intoxicai intoxicaţţii grave, cardiaci)ii grave, cardiaci)

Dotare cu Dotare cu statiistatii emisieemisie –– receptiereceptie radio radio cece asiguraasigura
comunicareacomunicarea permanentapermanenta cu cu ambulantaambulanta SAJ SAJ aflataflat in in 
misiunemisiune..
Angajare de personal
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OBIECTIVE SPECIFICE:OBIECTIVE SPECIFICE:
2.Imbunătăţirea accesului la TELEMEDICINĂ pentru cetăţenii zonei şi
specialiştii din domeniul medical, prin includerea spitalului in Programul de 
telemedicina derulat de Ministerul Sanatatii, ce vizeaza transmiterea de date de 
monitorizare a functiilor vitale ale pacientilor, catre Centrul regional de 
Receptionare din departamentul UPU-SMURD al spitalului Clinic de Urgenta
Floreasca, Bucuresti, precum si sistemul de videoconferinta.



IMAGINI DIN 
SATELIT

HELIPORT

SPITAL 
MUNICIPAL DE 

URGENTA 
MOINESTI
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OBIECTIVE SPECIFICE:OBIECTIVE SPECIFICE:
3. Amplasare si constructie HELIPORT, care va deservi traficul de 
urgenta realizat de SMURD– Studiul de Fezabilitate si Proiect 
Tehnic avizat de principiu de Autoritatea Aeronautica Civila Romana
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OBIECTIVE SPECIFICE:OBIECTIVE SPECIFICE:
4. CreCreşşterea terea şşansei de supravieansei de supravieţţuire a pacienuire a pacienţţilor aflailor aflaţţi i îîn:n:

-- pericol vital (stop pericol vital (stop cardiorespiratorcardiorespirator, insuficien, insuficienţţă respiratorie acutăă respiratorie acută, , 
infarct miocardic acut, stareinfarct miocardic acut, stare comatoasă comatoasă, intoxica, intoxicaţţie etc.) ie etc.) 
    -- traumatism grav  traumatism grav (accident (accident rutier, accidrutier, accident de muncăent de muncă, accident , accident 
casnic, casnic, electelectrrocutareocutare, e, explozie, xplozie, cădere de la cădere de la îînălnălţţime etc.)ime etc.)

5. Activităctivităţţii pentru crepentru creşşterea mobilităterea mobilităţţii pacienii pacienţţilor ilor şşi profesionii profesionişştilor tilor 
îîn sănătaten sănătate

6. U6. Utilizarea adecvată a resurselor pentru realizarea, întreţinerea şi 
exploatarea infrastructurilor şi a măsurilor de prevenire, intervenţie 
in cazurile de urgenta;
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OBIECTIVE SPECIFICE:OBIECTIVE SPECIFICE:

7. 7. Cooperarea Cooperarea îîntre organismele pentru situantre organismele pentru situaţţii ii sisi asistentaasistenta de de 
urgenurgenţţaa

8. 8. Crearea unor mecanisme comune pentru a interveni Crearea unor mecanisme comune pentru a interveni îîn situan situaţţii ii 
urgente, neaurgente, neaşşteptate, care nteptate, care necesită răspuns ecesită răspuns şşi interveni intervenţţii rapideii rapide

9. 9. Organizarea de activităOrganizarea de activităţţi de simulare, i de simulare, îîn domeniul prevenirii n domeniul prevenirii 
ameninameninţţărilor comuneărilor comune: instruiri, conferin: instruiri, conferinţţe, ateliere de lucrue, ateliere de lucru

10. 10. AchiziAchiziţţia de echipamente necesare pentru intervenia de echipamente necesare pentru intervenţţii comuneii comune



Serviciu mobil de urgenţă
şi resuscitare

Dispecerat

Pompieri
Serviciu de descarcerare

Spitalul Municipal
de Urgenţă Moineşti

Prezentarea sistemului SMURD
componente si funcţionare

112
Situatie de urgenta

Eficientizarea acestui sistem
tine de interrelationarea si
buna organizare a sistemului
integrat: sistem ambulanta, 
SMURD, servicii de urgenta)



Rolul sistemului SMURDRolul sistemului SMURD
AAsigurareasigurarea asistenasistenţţei de urgentă calificată ei de urgentă calificată îîntrntr--un un 
timp cât mai redus timp cât mai redus îîncât mortalitatea ncât mortalitatea şşi rata i rata 
complicacomplicaţţiilor să scadă considerabil iilor să scadă considerabil şşi să crească i să crească 
şşansa de supravieansa de supravieţţuireuire

‼‼SMURDSMURD este complementar cu Serviciul este complementar cu Serviciul 
de Ambulande Ambulanţţă ă şşi nu este o i nu este o îînlocuire. nlocuire. 

 Cele doua servicii se ajută reciproc dar              Cele doua servicii se ajută reciproc dar             
Serviciul de AmbulanServiciul de Ambulanţţă nu poate  ă nu poate  îînlocui nlocui 
intervenintervenţţiile SMURDiile SMURD



Avantajele sistemului SMURDAvantajele sistemului SMURD

 aducerea competenaducerea competenţţei spitalului combinată cu ei spitalului combinată cu 
competencompetenţţa pompierilor a pompierilor îîn cel mai scurt timp n cel mai scurt timp 
acolo unde se află pacientulacolo unde se află pacientul

 raportul costraportul cost--eficieneficienţţă este mult mai mare la un ă este mult mai mare la un 
echipaj SMURD (majoritatea cheltuielilor sunt echipaj SMURD (majoritatea cheltuielilor sunt 
destinate direct terapiei pacientului)destinate direct terapiei pacientului)



PPentruentru realizarearealizarea obiectivelorobiectivelor stabilitestabilite
suntsunt necesarenecesare::

1.1. adoptarea de adoptarea de politicipolitici integrate integrate sisi coerentecoerente a a 
organismelororganismelor implicate in implicate in sistemulsistemul de de urgentaurgenta
2.2. identificareaidentificarea sisi alocarea de resurse suplimentare alocarea de resurse suplimentare 
3.3. managementul unitar al formanagementul unitar al forţţelor elor şşi mijloacelori mijloacelor
4.4. fluidizareafluidizarea sistemuluisistemului sisi indrumareaindrumarea cazurilorcazurilor
sprespre celecele maimai eficaceeficace sisi eficienteeficiente serviciiservicii

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA 
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I M P L E M E N T A R E A    S T R A T E G I E I
Planificarea, proiectarea unei structuri de urgenta destul de 
flexibila pentru a se adapta la cererile in continua schimbare ale 
populatiei si profesionistilor
Elaborarea unor planuri şi programe la nivelul zonei N-V a 
judetului Bacau
Programe de prevenire şi eliminare/diminuare a 
riscurilor, elaborate de către aceste institutii în domeniul lor de 
competenţă,
 Planuri de analiză şi acoperire a riscurilor, de intervenţie şi 
cooperare 
Planuri de susţinere financiară, materială şi umană a activităţilor 
Parteneriate cu mass-media, ONG.
Parteneriate cu structuri private care deţin forţe, mijloace şi 
utilaje ce pot fi folosite în gestionarea situaţiilor si asistentei
medicale de urgenţă.

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA 
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Rezultate aRezultate aşşteptateteptate
 Reabilitarea Infrastructurii Serviciului Reabilitarea Infrastructurii Serviciului de Ude Urgenrgenţţăă la la 

standarde europenestandarde europene (CPU, SAJ, SMURD)(CPU, SAJ, SMURD)
 AsistenAsistenţţă medicală de urgenă medicală de urgenţţăă de de calitatecalitate
 Management adecvat al structurii nou createManagement adecvat al structurii nou create
 Salvarea de vieţi omeneşti prin intervenţie operativă şi 

profesionistă în caz de situaţii de urgenţă.
 Adresabilitate crescutăAdresabilitate crescută
 SatisfacSatisfacţţia nevoilor ia nevoilor şşi ai aşşteptărilor pacienteptărilor pacienţţilorilor
 Scăderea timpului de răspuns la intervenScăderea timpului de răspuns la intervenţţiile de urgenta iile de urgenta 
 CreCreşşterea terea şşansei de supravieansei de supravieţţuire uire 
 Scăderea ratei mortalităScăderea ratei mortalităţţii ii şşi complicai complicaţţiiloriilor
 Creşterea calităţii vieţii prin reducerea pagubelor produse 

ca urmare a manifestării situaţiilor de urgenţă



• Dezvoltarea la nivelul regiunii N-V a judetului Bacau a unei concepţii 
integrate de conştientizare a factorilor de decizie şi a celorlalţi actori 
implicaţi, precum şi a pacientului, pentru cunoaşterea diferitelor tipuri de 
riscuri specifice, a măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a 
comportamentului de adoptat în cazul producerii lor. 

• Creşterea rolului autorităţilor locale şi judeţene, prin descentralizarea 
deciziei şi răspunderii şi optimizarea capacităţii de autoprotecţie şi 
răspuns în caz de situaţii si asistenta medicala de urgenţă;

• Crearea unei mentalităţi adecvate la nivelul comunităţilor locale prin 
angrenarea în acest efort a factorilor de decizie si a populatiei zonei de 
N-V a Judetului Bacau

• Promovarea principalelor repere ale serviciului de urgenta in randul
populatiei pentru ca pacientii sa cunoasca cum functioneaza acesta. 

CONCLUZII


