SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ MOINEŞTI
ANALIZA, PROIECTAREA SI INTEGRAREA
SERVICIILOR MEDICALE DE URGENTA
DIN N-V JUDETULUI BACAU

STRATEGII

OBIECTIVE

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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SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
MOINESTI
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.

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
MOINESTI
402
paturi

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

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
MOINESTI
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 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,
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,

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
MOINESTI
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5 Sali de operatie
3100 interventii chirurgicale/an
15.07.1995 prima operatie laparoscopica

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
MOINESTI

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

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

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
MOINESTI

SIMPOZIOANE

150 LOCURI

SALA CONFERINTE

CONFERINTE

Analiza SWOT – mediul intern
Puncte tari
 Existenţa în municipiul Moineşti a unui spital

de urgenţe
Singurul furnizor de servicii medicochirurgicale de urgenţă pe o rază de 50 km, ~
183.446 persoane
 spital dotat cu echipamente de ultima
generatie conforme standardelor europene
 Personal medical cu grade diferite de
competenta, doctori in stiinta medicale
 6 linii de garda,
 platou paraclinic – certificat ISO 9001 si
acreditat RENAR – 2010 (unicul in judetul
Bacau)
 Susţinerea ambulantei, pompierilor, poliţiei
 spitalul nu inregistreaza arierate din anul
2003
Adresabilitate crescuta

Puncte slabe
lipsa HELIPORT
 Lipsa unui mijloc de transport de
urgenţă eficient pentru transferul
pacientului critic
Absenţa personalului paramedical
şi a voluntarilor
 Absenţa dotării cu staţii de emisierecepţie


Analiza SWOT – mediul extern
Oportunităţi
Sprijinul autorităţilor locale (Prefectura
Bacau, Consiliul Judeţean Bacău,
Consiliul Local Moineşti,)
Restructurarea si reorganizarea in
contextul mentinerii spitalului ca unitate
eficienta prin evaluarea si identificarea
permanenta a nevoilor pacientilor din
zona N-V a jud Bacau
Colaborare cu UMF “Gr. T. Popa” Iasi,
Directia de Sanatate Publica Bacau si
reprezentantii in teritoriu ai Ministerului
Administraţiei şi Internelor
 Colaborare cu Inspectoratul pentru
situaţii de urgenţă
Finantare prin Programe Europene


Ameninţări
Riscul

neîndeplinirii standardelor
propuse
 Nedecontarea de CJAS Bacau a
serviciilor medicale de urgenta prestate
pacientilor, in suma de peste 100 mld in
ultimii 2 ani
 Mentalitatea
 servicii medicale costisitoare pentru
pacientii in stare foarte grava care se
adreseaza spitalului din zonele unde
exista asistenta medicala spitaliceasca
precara (lipsa dotare, lipsa specialisti)
Nerespectarea ghidurilor de practica
medicala la nivelul tuturor spitalelor
functie de gradul de competenta.
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SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
MOINESTI
OBIECTIVUL GENERAL:
Dezvoltarea unui sistem de prevenire şi tratament modern,
performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane aflate in
situatii de urgenta
SCOPURILE STRATEGIEI
1.Integrarea acţiunii componentelor ISU, SMURD, SAJ,
Prefectura, CJ, CL – într-o concepţie unitară pentru ingrijirea
populaţiei din regiunea N-V a judetului Bacau, prin interventia
prompta si acordarea de servicii specializate
2.Diminuarea pierderilor prin reducerea cheltuielilor inutile
aparute prin intercalarea unor verigi intermediare
3.Eficientizarea activitatii

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ MOINEŞTI
OBIECTIVE SPECIFICE:
1.Finalizarea infrastructurii CPU si dotarea cu echipamente
moderne, prin proiectul de “Extindere a Compartimentului Primire
Urgente” finantat in parteneriat de Consiliul Judetean Bacau si
Consiliul Local Moinesti
IN VIITORUL APROPIAT
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Planul de implementare
Execuţie lucrări si pregătirea spaţiului necesar CPU
Echipare cu aparatura medicala de urgenţă, inclusiv
Unitate mobilă de reanimare şi terapie intensivă
- este o ambulanţă de tip C cu echipaj mixt
- dotarea este similară cu cea a unei camere de reanimare din spital (inclusiv
gaze arteriale, electroliţi, glicemie)
- este utilizată în cazurile critice (traumatisme şi intoxicaţii grave, cardiaci)

Dotare cu statii emisie – receptie radio ce asigura
comunicarea permanenta cu ambulanta SAJ aflat in
misiune.
Angajare de personal

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
MOINESTI
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.

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
MOINESTI
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

HELIPORT
IMAGINI DIN
SATELIT
SPITAL
MUNICIPAL DE
URGENTA
MOINESTI

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
MOINESTI
OBIECTIVE SPECIFICE:
4. Creşterea şansei de supravieţuire a pacienţilor aflaţi în:
- pericol vital (stop cardiorespirator, insuficienţă respiratorie acută,
infarct miocardic acut, stare comatoasă, intoxicaţie etc.)
- traumatism grav (accident rutier, accident de muncă, accident
casnic, electrocutare, explozie, cădere de la înălţime etc.)
5. Activităţi pentru creşterea mobilităţii pacienţilor şi profesioniştilor
în sănătate
6. Utilizarea
adecvată a resurselor pentru realizarea, întreţinerea şi
U
exploatarea infrastructurilor şi a măsurilor de prevenire, intervenţie
in cazurile de urgenta;

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
MOINESTI
OBIECTIVE SPECIFICE:
7. Cooperarea între organismele pentru situaţii si asistenta de
urgenţa
8. Crearea unor mecanisme comune pentru a interveni în situaţii
urgente, neaşteptate, care necesită răspuns şi intervenţii rapide
9. Organizarea de activităţi de simulare, în domeniul prevenirii
ameninţărilor comune: instruiri, conferinţe, ateliere de lucru
10. Achiziţia de echipamente necesare pentru intervenţii comune

Prezentarea sistemului SMURD
componente si funcţionare
Spitalul Municipal
de Urgenţă Moineşti

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

Serviciu mobil de urgenţă
şi resuscitare

Situatie de urgenta

112

Dispecerat

Pompieri
Serviciu de descarcerare

Rolul sistemului SMURD
Asigurarea asistenţei de urgentă calificată într-un
timp cât mai redus încât mortalitatea şi rata
complicaţiilor să scadă considerabil şi să crească
şansa de supravieţuire
‼SMURD este complementar cu Serviciul
de Ambulanţă şi nu este o înlocuire.
Cele doua servicii se ajută reciproc dar
Serviciul de Ambulanţă nu poate înlocui
intervenţiile SMURD

Avantajele sistemului SMURD


aducerea competenţei spitalului combinată cu
competenţa pompierilor în cel mai scurt timp
acolo unde se află pacientul



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

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
MOINESTI
Pentru realizarea obiectivelor stabilite
sunt necesare:

1. adoptarea de politici integrate si coerente a
organismelor implicate in sistemul de urgenta
2. identificarea si alocarea de resurse suplimentare
3. managementul unitar al forţelor şi mijloacelor
4. fluidizarea sistemului si indrumarea cazurilor
spre cele mai eficace si eficiente servicii

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA
MOINESTI
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
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.

Rezultate aşteptate











Reabilitarea Infrastructurii Serviciului de Urgenţă la
standarde europene (CPU, SAJ, SMURD)
Asistenţă medicală de urgenţă de calitate
Management adecvat al structurii nou create
Salvarea de vieţi omeneşti prin intervenţie operativă şi
profesionistă în caz de situaţii de urgenţă.
Adresabilitate crescută
Satisfacţia nevoilor şi aşteptărilor pacienţilor
Scăderea timpului de răspuns la intervenţiile de urgenta
Creşterea şansei de supravieţuire
Scăderea ratei mortalităţii şi complicaţiilor
Creşterea calităţii vieţii prin reducerea pagubelor produse
ca urmare a manifestării situaţiilor de urgenţă

CONCLUZII
• 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.

