
Anex  la HCJSU nr. 90/23.09.2021

suri pentru cre terea num rului de paturi destinate pacien ilor COVID-19,
în spitalele din jude ul Neam

Spitalul Jude ean de Urgen  Piatra Neam

        M rirea num rului de paturi alocate Sec iei de Boli Infec ioase la 280 de paturi
distribuite în felul urm tor, în Pavilioanele care alc tuiesc spitalul:

Pavilion Boli Infec ioase -50 paturi pacien i Covid-19 pozitivi
Pavilion Boli Interne - 171 paturi pacien i pozitivi i suspec i

       Ca urmare a Ordinului Ministrului S ii nr. 753/2021, pentru asigurarea
serviciilor medicale pentru pacien ii Covid-19 în Sec iile OG, Psihiatrie i Pediatrie se
dispun urm toarele:
- Pavilion Pediatrie -14 paturi pentru Covid-19 pozitivi i 6 paturi pentru suspec i
- Pavilion Psihiatrie - 10 paturi pozitivi i suspec i
- Sec ia OG -10 paturi suspec i i pozitivi
- Sec ia ATI- 17 paturi pentru Covid-19 pozitivi în Unitatea Modular  ATI, astfel se

re te capacitatea de la 12 paturi la 17 paturi Covid-19 pozitivi

       Spitalul Or enesc  Sf. Dimitrie Tg. Neam

         In prezent, în structura sec iei de Boli Infec ioase sunt alocate 25 de paturi,
din care 15 paturi alocate pentru pacien ii Covid-19 conform OMS 434/2021 i 4
paturi de suspec i Covid-19, astfel, în situa ia unui nou val pandemic se poate
suplimenta nr. total de paturi alocate pacien ilor Covid-19 la 25 de paturi. Sta ia de
oxigen de inut  în prezent produce un debit de oxigen 100L/min, asigurând doar 20
de surse de oxigen cu un debit mediu de 5L/min, concomitent, pe tot spitalul.
        In cazul în care num rul de pacien i Covid-19 este în cre tere i sta ia de
oxigen func ional  în prezent nu face fa  debitului de oxigen necesar, se impune
asigurarea unei finan ri de 35000 lei pentru revizia i repunerea în func iune a
sta iei de oxigen nefunc ionale de inut  de c tre unitatea sanitar .
        Sec ia OG în situa ia unui nou val pandemic î i poate m ri capacitatea de la 2
paturi la 4 paturi COVID-19
       Sec ia Pediatrie în situa ia unui nou val pandemic î i poate m ri capacitatea de
la 6 paturi la 8 paturi COVID-19
       Compartiment ATI – în situa ia unui nou val pandemic î i poate m ri
capacitatea de la 1 pat la 5 paturi COVID-19, în prezent este lips  linia de gard .
       S-a înaintat cerere la CJCCI  pentru 3 medici ATI.

        Spitalul Municipal de Urgen  Roman solicit  modificarea de structur  cu
rirea num rului de paturi a Compartimentului de Pneumologie de la 10 paturi la 70

de paturi devenind astfel sec ie. Modificarea va fi valabil  în perioada în care num rul



de pacien i COVID pozitivi va fi mai mare sau egal cu 30 pe zi, interna i în
Pneumologie. Paturile vor fi luate astfel:
-  10 paturi de la Compartiment ORL ,
- 10 paturi  de la Compartiment Oftalmologie,
- 20 paturi de la Sec ia OG,
- 4 paturi de la Sec ia Neonatologie,
- 8 paturi  de la Sec ia Medicin  Intern ,
- 8 paturi de la Compartiment Endocrinologie.

Tot în acest sector vor fi interna i i pacien ii Covid-19 pozitivi de pe alte
specialit i (12 paturi), în total fiind destinate pacien ilor Covid-19 pozitivi 82 de paturi.

Sec ia OG mai poate aloca un pat Covid-19 pe lâng  cele 20 de paturi care vor
contribui la m rirea num rului de paturi din Compartimentul de Pneumologie.

Sec ia Psihiatrie  cu un num r de 50 de paturi – 0 paturi Covid-19.
Sec ia Pediatrie cu un num r de 74 de paturi - 4 paturi Covid-19.
Sec ia  ATI  cu  un  num r  de  20  de  paturi  din  care  4  paturi  Covid-19  i  2  paturi

suspec i Covid-19 are 20 surse de oxigen.

Spitalul Sf. Ierarh Nicolae Bicaz men ine Planul de rezilien  deja existent.

Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman nu poate m ri capacitatea de Internare
a bolnavilor, nu interneaz  pacien i Covid-19, ace tia fiind interna i doar la Sec ia de
psihiatrie la Spitalului Jude ean de Urgen  Piatra Neam . În prezent se efectueaz
lucr ri de reabilitare termic  a cl dirii într-un proiect European.

     Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani  -  în  data  de  16.09.2021  a  cerut
modificare de structur  cu privire la m rirea num rului de paturi de la 16 la 42 de
paturi destinate Covid-19, pentru care s-a primit aviz D.S.P, cu posibilitatea extinderii
de la 01.10.2021.


