SPITALUL MUNICIPAL „EP. N. POPOVICI” BEIUŞ
BEIUŞ, STR. ROMÂNĂ, NR.7, JUD. BIHOR
TEL: 0259/322143, FAX: 0259/320577
E-mail: contact@spitalulbeius.ro
Cod operator date caracter personal 27479

Referat privind realizarea obiective
pentru anii 2017-2018
Material prezentat și aprobat în ședința de Consiliu de Administrație din data de 18.12.2018,
fiind dispusă postarea acestui material pe siteul unității.

Preluare unitate spitalicească: mai 2017;
Datorii preluate (furnizori neachitați la 30.04.2017): 974.487 lei;
Sold final 31.12.2017: 418.497 lei;
Sold estimat la 31.12.2018: 1.300.000 lei.
Activități desfășurate:
• Organizarea departamentului de achiziții publice – activitate complexă prin
care s-a reușit scăderea semnificativă a prețurilor de achiziție, cumulată cu
o creștere a calității dar și a cantitații (dublarea în cazul medicamentelor și
materialelor sanitare) produselor achiziționate. A fost implementat un
sistem de analiză a consumurilor și alocărilor de materiale pe secții și
compartimente, ceea ce permite o dimensionare corectă a planului de
achiziții.
• Reorganizarea sectorului de spălătorie, printr-un control strict al fluxului
lenjeriei și cântărirea exactă a inventarului trimis la spălat. Ulterior, s-a
reușit contractarea cu o societate specializată din Oradea (aceași societate
care asigură serviciile de spălătorie pentru Spitalul Clinic Județean de
Urgență Oradea), la un preț mai mic.
• Anul 2018 aduce o nouă formă de contractare a serviciilor de spălătorie,
care include și închirierea lenjeriei. Actualele seturi sunt noi în permanență
și de foarte bună calitate. Societatea prestatoare asigura permanent
verificarea microbiologica a lenjeriei livrate pentru evitarea oricărăr tip de
accidente sau infecții intraspitalicești. Costurile nu depășesc lunar
cheltuielile cu spălătoria efectivă avute în anii precedenți. Este primul
obiectiv realizat referitor la îmbunătățirea condițiilor hoteliere din spital.
• Îmbunătățirea meniului: s-a urmărit distribuirea unor produse ambalate
individual pentru fiecare pacient (ex. margarina și gemul), cu scopul
creșterii nivelului de igienă. La fel, pâinea este ambalată individual, fiecare
porție (250 grame, feliată). S-a dispus achiziția de noi produse din carne
(pulpă de porc, salamuri, pulpe de pui), lactate ( iaurturi de calitate, brânză
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topită), pateuri, etc. Începând cu luna noiembrie 2018, s-a implementat un
nou sistem de livrare a hranei către pacient (deocamdată, doar prânzul),
aceasta fiind ambalată individual, în caserole de unică folosință,
dovedindu-se, până acum, că acest sistem este apreciat de pacienți și,
deopotrivă, de personalul unității. După mutarea blocului alimentar în noua
locație de la Staționarul II, sistemul de caserole va fi extins și pentru mic
dejun și cină iar pentru viitor vor fi utilizate caserolele de tip biodegradabil.
Repararea generatoarelor. Acestea au fost preluate cu defecțiuni, unul
dintre acestea fiind ars. Reparațiile au fost executate în regie proprie, cu
sume mici (doar piesele necesare), față de ofertele de ordinul miilor de
euro, primite de la societăți comerciale.
Reparații la rețelele de apă rece – robinete, baterii, bazine de la toalete,
conducte, activități cu desfășurare permanentă ce au redus cu 10 %
consumul la nivelul unității.
Reparații la rețelele exterioare de apă caldă și încălzire, unde existau, de
ani de zile, pierderi (rețele vechi de peste 40 de ani), lucrări efectuate în
regie proprie și care au avut ca efect reducerea consumului de apă
geotermală la Staționarul I cu peste 20 de procente și cu peste 15 la
consumul de apă rece.
Fluidizarea accesului în spital, prin înlocuirea porții de acces și începerea
amenajării unei parcări la intrarea principală a Staționarului I care să
deservească primirea urgențelor (lucrări realizate în regie proprie).
Utilitatea a fost certificată la doar 3 zile după finalizarea parțială a
lucrărilor, în cursul marii furtuni din 17.09.2017 care a dus la un aflux de
peste 40 de pacienți în doar două ore la CPU.
Înlocuirea tubului de la aparatul radiologic Philips Duo Diagnost, ceea ce
permite un diagnostic mult mai precis și o utilizare optimă a aparatului
(cost: 58.000 de lei). Alte lucrări: au fost înlocuite camera de înaltă
rezoluție (aproximativ 10.000 lei), modulul electronic de comandă
generator, plus cureaua de protecție (32.000 lei), cuplajul electromagnetic
(9.200 lei), angrenajul de acționare a grilei (6.000 lei), sistemul de
comunicare intern (1.000 lei) și au fost reparate integral părțile mecanice.
Toate aceste reparații au transfrmat aparatul vechi de 16 ani, într-o
instalație modernă și funcțională la standarde de nivelul anului 2018, atât
din punct de vedere a funcționării aparatului cât și a radioprotecției pentru
personal și pacient.
Reparații capitale la aparatul radiologic din Ambulatoriul integrat, prin
revizie generală și înlocuirea unor subansamble (diodele de înaltă
tensiune), în valoare de 15.000 de lei. Ca urmare, aparatul TEMCO GRX
a fost optimizat din punct de vedere funcțional, la 11 ani de la
achiziționarea acestuia.
Au fost achiziționate, 5 electrocardiografe pentru dotarea secțiilor Boli
Interne, Chirurgie, CPU, precum și pentru cabinetele de Boli Interne și
Cardiologie din Ambulatoriu. Valoarea totală a acestora a fost de 24.000
de lei.
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• Pentru Blocul Operator al secției Obstetrică-Ginecologie, a fost
achiziționată o lampă scialitică (în valoare de 23.000 lei) necesară
efectuării în siguranță a intervențiilor chirurgicale.
• Au fost achiziționate două stații pentru dedurizare, destinate celor două
stații de sterilizare ale unității (suma: 3.000 lei), în vederea eliminării
defecțiunilor repetate cauzate de calcarul din apa utilizată.
• Lucrări de reparații: zugrăveli la camera de comandă a Laboratorului de
radiologie, holul secției de Chirurgie, tavanul grupului sanitar din secția
Boli Interne; stoparea infiltrațiilor prin pereții secției Pediatrie; renovarea
totală a magaziei de materiale de curățenie, dezinfectanți, birotică (în
valoare de 28.600 de lei).
• Înlocuirea, cu tâmplărie PVC, a 4 uși duble acces la secția OB și 3 uși
cabinete medicale la aceeași secție. Totodată, au fost înlocuite geamul și
ușile din fier de la Morga spitalului, tot cu tâmplărie PVC nouă. Lucrările
au costat 22.000 de lei.
• Realizarea ventilației pentru grupurile sanitare de pe sețiile Pediatrie și
Obstetrică-ginecologie, întrucât acestea au fost predate anterior fără a fi
prevăzute cu această componentă, lucrări realizate în regie proprie.
• Dotarea cabinetului de Boli Interne din ambulatoriu cu un aparat analizor
automat pentru determinare hemoglobină glicată, în valoare de 11.600 lei.
Sumele pentru realizarea obiectivelor de mai sus au provenit din fonduri
proprii ale unității.
• Tot la capitolul dotări, în anul 2018 au fost achiziționate 7 pulsoximetre, o
centrifugă și pipete automate pentru laborator, tensiometre, termometre
(valoare: 6.000 lei) – sumele pentru aceste achiziții au provenit din donația
efectuată de AS CLUB SPORTIV BIHOR APUSENI. Adresăm mulțumiri
reprezentanților acestui club pentru generozitatea donației.
Proiecte în care Spitalul Municipal Beiuș este implicat:
1. La data de 04.10.2017, Primăria Beiuș a depus, la ADR Nord-Vest,
proiectul Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței
energetice la Spitalul Municipal „Ep. N. Popovici”, proiect finanțat prin
Programul operațional Regional 2014-2020 axa prioritară 3, Prioritatea de
investiții 3.1 – sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv
clădiri publice, Operațiunea B – Clădiri Publice – valoare deviz general
12.587,18 mii lei. În acest caz a fost obținut, de la Ministerul Sănătății,
Avizul favorabil de oportunitate a investiției nr. 7411 din 27.07.2017
pentru proiect.
2. Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a
județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de
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sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență, în
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Interreg V-A RomâniaUngaria 2014-2020, Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire
a sănătății; Prioritatea de investiții (Pi) lansată prin Apelul restrâns de
propuneri de proiecte strategice este 9/a – Investiții în infrastructura
medicală. În cadrul acestui proiect, Spitalul Beiuș va fi dotat cu un aparat
radiologic digital și un ecograf performante. De asemenea, va fi
implementat și un program de telemedicină.
Obiective pentru 2019:
1. Relocarea Blocului Alimentar la Staționarul II în vederea eliberării
spațiului din vecinătatea CPU, pentru implementarea proiectului
numărul 2.
2. Lucrări de renovare-compartimentare ale fostului spațiu al blocului
alimentar, pentru crearea de circuite în vederea instalării aparatelor
de radiologie, computer tomograf și ecograf; extinderea spațiului
Compartimentului de Primire Urgențe.
3. Lucrări de renovare-compartimentare ale fostului spațiu al birourilor
administrative, pentru crearea de circuite pentru compartimentul de
spitalizare de zi și pentru relocarea Biroului de Primire pacienți.
4. Realizarea rezervei de apă de la Staționarul II.
5. Lucrări de compartimentare-modernizare la Secția de Boli Interne.
6. Lucrări de înlocuire a ușilor interioare la secțiile de Boli Infecțioase,
Pediatrie, Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie și reparații
pavimente (montaj linoleum antibacterian) la aceleași structuri.
7. Reparații capitale la acoperișurile clădirilor de la Staționarul II.
8. Realizarea parcării pentru personalul unității în curtea interioară cu
crearea unui nou acces dinspre strada Arieșului, care va fi folosit și
de Serviciul de Ambulanță pentru decongesionarea porții principale.
Reabilitarea parcărilor actuale care vor fi utilizate de pacienți
(cuprinși în oferirea de servicii medicale în regim de spitalizare de
zi sau ambulator).
MANAGER
Dr. Sorin-Luigi Vesa

ȘEF SERVICIU A.A.T.
Jr. Cristian Laboș
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