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Nr.   7741     /23.06.2021 
 
 
 

Către, 

MINISTERUL S ĂNĂTĂȚII 

 

PLAN JUDEȚEAN DE REZILIEN ȚĂ A REȚELEI SANITARE  DIN  

JUDEȚUL SATU MARE  

FAȚĂ DE RECRUDESCENȚA COVID-19 

  

 

 In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 434 din 26 martie 2021privind aprobarea 
Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul 
pandemiei de Covid-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa 
medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de Covid-19, conform clasificării 
spitalelor în 3 niveluri de competenţă, cu completările și modificările ulterioare și  

având în vedere că în ultima perioadă rata incidenței la nivelul județului Satu Mare a 
înregistrat un trend descendent, cu valori în ultimele 14 zile cuprinse în intervalul 0,06:1000-
0,04:1000, cu o rata de ocupare a paturilor avizate de Direcția de Sănătate Publică Satu Mare 
pentru îngrijirea pacienților confirmați cu Covid-19 mai mică de 50%, atât la nivel județean 
cât și la nivelul fiecărei unități sanitare, vă înaintăm planul județean de reziliență a rețelei 
sanitare  din județul Satu Mare față de recrudescența Covid-19. 

La nivelul județului, toate unitățile sanitare sunt pregătite pentru tratarea pacienților 
atât Covid cât și non-Covid.  Pacienții cu patologie psihiatrică  confirmați Covid-19 sunt 
tratați în cadrul Spitalului Municipal Carei. 

 Maternitatea Covid, la nivelul județului este desemnată maternitatea din cadrul 
Spitalului Municipal Carei.  

Paturile destinate formelor severe care necesită terapie intensivă au fost organizate la 
nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare.  

Pacienții care necesită supleerea funcției renale prin dializă, formele acute vor fi tratați 
în cadrul Spitalului Județean de Urgentă Satu Mare.  

 

 
MINISTERUL SÃNÃTÃ ŢII  

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLIC Ă 
A JUDEŢULUI SATU MARE 

Strada Avram Iancu Nr. 16, 440079,  
Telefon: 0261/ 750481  FAX: 0261 / 768103; 

email: office@dspjsm.ro 
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În toate celelalte specialitați medicale va fi acordată asistența medicală de specialitate 
in unitatea medicala căreia i s-a adresat pacientul, in funcție de nivelul de competentă a 
unitații medicale. În fiecare unitate medicala din judetul Satu Mare au fost desemnate zone 
roșii cu paturi destinate îngrijirii pacienților cu infecție SARS CoV-2.  

Menționăm faptul că, deși în prezent activitatea medicală de tratare și îngrijire a 
pacienților confirmați cu Covid-19 a scăzut semnificativ, în situația unei recrudescențe  
Covid-19 s-au identificat soluții optime pentru creșterea numărului de paturi destinate 
cazurilor  Covid-19, atât pentru pacienții cu forme clinice severe și critice de Covid-19, cât și 
pentru pacienții cu forme clinice ușoare și medii de Covid-19. 

Transferul interspitalicesc al acestora făcându-se în baza unor protocoale de colaborare 
încheiate între unitățile sanitare din județ. 

 
A. Lista spitalelor care vor crește numărul paturilor necesare asigurării asistenței 

medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de Covid-19 

Nr. 
Crt
. 

Unitatea sanitară Judeţul 
unităţii 
sanitare: 

Localita
tea 
unităţii 
sanitare 

Profilul unităţii 
sanitare: mono-
specialitate/urgenţă
/general/pentru 
bolnavi cu 
afecţiuni cronice 

Modalitatea de 
sub-ordonare: 
MS/ Autoritate 
locală 

Spital inclus în 
: 

Nivelul de 
competenţă 
conform 
OMS 
434/2021 

OMS 
555/ 
2020 

OMS 
434/ 
2021 

1 SPITALUL 
JUEȚEAN DE 
URGENȚĂ SATU 
MARE 

SATU 
MARE 

Satu 
Mare 

Urgență Autoritate locală da da I 

2 SPITALUL 
MUNICIPAL 
CAREI 

SATU 
MARE 

Carei General  Autoritate locală da da II 

3 SPITALUL 
ORĂȘENESC 
NEGRESTI OAS 

SATU 
MARE 

Negresti 
Oas 

General  Autoritate locală da da III 

4 SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOL
OGIE SATU 
MARE 

SATU 
MARE 

Satu 
Mare 

mono-

specialitate 
Autoritate locală da da III 

 

B. Planul privind structura unit ăţilor  sanitare în situaţia unui nou val pandemic 
COVID-19.     

Nr.crt Unitatea Sanitară/  
Secţie clinică(ex. A.T.I., 
Chirurgie Generală, Med. 
Internă etc.)* 

Numărul 
de paturi 
alocate în 
structura 
secţiei 

Numărul de 
paturi alocate 
pentru 
pacienţii 
COVID-19, 
cf. OMS 
434/2021  

Numărul de paturi 
prevăzut a fi alocat 
în situaţia unui nou 
val pandemic 

Ordinea 
secţiilor ce vor 
creşte numărul 
de paturi 
alocate 
pacienţilor 
COVID-19(1-
24) 

 SPITALUL JUDE ȚEAN DE 
URGENȚĂ SATU MARE 

1066 33 71  

1.  ATI 23 8 16 2 

2. Boli Infectioase adulti 46 15 50 1 

3. Boli nfectioase copii 25 2 5 3 

4. Medicina Interna I 75 0 0 4 

5. Oncologie medicala 55 0 0 - 



3 

 

6. Psihiatrie acuti 62 0 0 - 

7. Psihiatrie cronici 60 0 0 - 

8. Diabetologie 25 0 0 - 

9. Dermatologie 25 0 0 - 

10. Neurologie 75 0 0 - 

11. Oftalmologie 25 0 0 - 

12. Chirurgie generala  76 1 0 - 

13. Chirurgie plastica 25 1 0 - 

14. Chirurgia si ortopedia infantila  25 1 0 - 

15. Ortopedia si traumatologia 50 1 0 - 

16. Urologia 30 1 0 - 

17. Nefrologia 13 0 0 - 

18. Ginecologie 15 1 0 - 

19. ORL 25 1 0 - 

20. Obstetrica  70 0 0 - 

21. Neonatologia  50 0 0 - 

22. Cardiologia 60 1 0 - 

23. Gastroenterologia 25 0 0 - 

24. Pediatria 55 0 0 - 

25 Pediatria Tasnad 25 0 0 - 

26 Medicina Interna II Tasnad 26 0 0 - 

 

 SPITALUL MUNICIPAL 
CAREI 

230 25 179**  

1. Secția Medicină Internă, din 
care 55 10 

101 

(50+25+13+13) 
1. 

 - Compartiment Cardiologie 15 3 25 1. 

 - Compartiment Neurologie 10 2 13 1. 

2. Secția Obstetrică-Ginecologie, 
din care: 

35 5 30 2. 

 - Paturi - lauze 10 2 10 2. 

 - Paturi Neonatologie 10 2 10 2. 

3. Secția RMFB 25 0 Completeaza paturi 
de Medicina Interna 

- 

4. Compartiment Boli Cronice 13 0 Completeaza paturi 
de Medicina Interna 

- 

5. Secția Pediatrie 30 0 0* - 

6. Secția Chirurgie generală 25 3 18 5. 

7. Compartiment Ortopedie-
Traumatologie 

12 2 5 6. 

8. Compartiment ATI 10 0 10 3. 

9. Sectia Psihiatrie 25 5 15 4 

*Va functiona daca se poate asigura linia de garda 

**Numar paturi functionale in perioada 01.03.2020-30.04.2021 

 SPITALUL OR ĂŞENESC 
NEGRESTI OAS 

244 32 

82 PATURI ,din 
care 

72-- CONFIRMAŢI 
COVID-19 

10- SUSPECŢI 
COVID-19 

 

1 Medicina internă 48  8 – SUSPECŢI   
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COVID-19 

2 Chirurgie generală 
din care: 

54  
40- CONFIRMAŢI  

COVID-19 
1 

 Urologie 15    
 Ortopedie si traumatologie 10    
3 Boli cronice 32  0  
4 Cardiologie 15  0  
5 

Pediatrie 25  
2 – SUSPECŢI  

COVID-19 
 

6 
Ingrijiri paliative 15 12 

12- CONFIRMAŢI  
COVID-19 

3 

7 ATI 10  0  
8 Obstetrica ginecologie 

din care: 
25  0  

 Nou nascuti 5    
9 

Gastroenterologie 20 20 
20- CONFIRMAŢI  

COVID-19 
2 

 

 SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE  

SATU MARE  
168 43 43 

 

1 PNEUMOLOGIE  
SATU MARE 

84 7 7 - 

2 PNEUMOLOGIE BIXAD 84 36 36 - 

 
TOTAL PATURI DESTINATE 

COVID-19  ÎN JUDEȚ 
1708 135 375 

 

C. Propuneri privind necesarul de materiale de protecţie şi materiale sanitare, de medicamente, 
dispozitive medicale şi aparatură medicală pentru asigurarea gestionării episodului de 
recrudescenţă a COVID-19; 

Nr.
crt 

Unitate sanitară/ 
Secţie clinică(ex. 
A.T.I., Chirurgie 
Generală, Med. Internă 
etc.) 

Materiale de protecţie Materiale 
Sanitare 

Medicamente Aparatur ă şi 
Dispozitive 
medicale 

 
SPITALUL JUDE ȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE 

1.

ATI -masca de protectie FFP2 
-masca de protectie FFP3 
-masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 
 

canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 
-masti  de oxigen 
cu sac si rezervor 
adulti 
-masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
 
- Kit venturi ptr 
adult cu masca 
Eco – 1107080 
- masti CPAP 
-Sonda 
endotraheala cu 
balonas marimi 
diferite 
-circuite de UF 

Favipiravir 200 mg 
Anakinra 100 
mg/0.67 ml seringa 
Remdesivir 100 mg 
Tocilizumab 400 mg- 

Ventilatoare+ 
monitaore 
medicale 
 
-Aparate de 
oxigenoterapie 
-Injectomate 
-Paturi ATI 
-Set 
videolaringoscop 
-Sistem complet 
de oxigenoterapie 
cu debit mare 
- Lampa Uv 
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pentru 
ventilatoare 
- filtre pentru 
ventilatoare 
-saci cadavre 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 

2.

Boli Infectioase 

COVID 

-masca de protectie FFP2 
-masca de protectie FFP3 
-masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

- canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 
-masti  de oxigen 
cu sac si rezervor 
adulti 
-masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-Sonda 
endotraheala cu 
balonas marimi 
diferite 
 - filtre pentru 
ventilatoare 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 

Favipiravir 200 mg 
Anakinra 100 
mg/0.67 ml seringa 
Remdesivir 100 mg 
Tocilizumab 400 mg- 

Injectomate 
-Monitor functii 
vitale 
-pulsoximetre 
-tensiometre 
-aspirator 
chirurgical 
- Lampa Uv 

3.

Medicina Interna  masca de protectie FFP2 
-masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

-masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-saci cadavre 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
- canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 
 

 -Concentrator 
oxigen 
-Injectomate 
-Monitor functii 
vitale 
-pulsoximetre 
-tensiometre 
-aspirator 
chirurgical  
- Lampa Uv 
 

4.

Chirurgie Generala masca de protectie FFP2 
-masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

-masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-saci cadavre 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
- canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 
 

 -pulsoximetre 
-tensiometre 
-Concentrator 
oxigen 
- Lampa Uv 
 
 

5.
Obstetrica-Ginecologie masca de protectie FFP2 

-masca chirurgicala cu 
-masti de oxigen 
cu dispozitiv de 

 -pulsoximetre 
-tensiometre 
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elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

nebulizare  adulti 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
- canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 
 

-Concentrator 
oxigen 
- Lampa Uv 

6.

Pediatrie -masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

  -pulsoximetre 
-tensiometre 
-Concentrator 
oxigen 
-Monitor functii 
vitale 
- Lampa Uv 
 

7.

Psihiatrie Acuti -masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

-masti de oxigen 
cu dispozitiv de 

nebulizare  adulti 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
 

 -pulsoximetre 
-tensiometre 
-Concentrator 
oxigen 
- Lampa Uv 
 

8.

Psihiatrie Cronici -masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

-masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
- canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 
 

 -pulsoximetre 
-tensiometre 
-Concentrator 
oxigen 
- Lampa Uv 
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9.

Ortopedie -masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
- canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 

- -pulsoximetre 
-tensiometre 
-Concentrator 
oxigen 
- Lampa Uv 

10.

Dermatologie -masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
- canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 

 -pulsoximetre 
-tensiometre 
-Concentrator 
oxigen 
-Monitor functii 
vitale 
- Lampa Uv 
 

11.

O.R.L. -masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
- canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 

-  -pulsoximetre 
-tensiometre 
-Concentrator 
oxigen 
- Lampa Uv 
 

12.

Oftalmologie  -masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 

masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
- canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 

- -pulsoximetre 
-tensiometre 
-Concentrator 
oxigen 
- Lampa Uv 
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-sort de UF 

13.

Neurologie -masca de protectie FFP2 
-masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
- canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 

- -pulsoximetre 
-tensiometre 
-Concentrator 
oxigen 
-Monitor functii 
vitale 
- Lampa Uv 
 

14.

Gastroenterologie masca de protectie FFP2 
-masca de protectie FFP3 
-masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

-masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
- canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 
 

- -pulsoximetre 
-tensiometre 
-Concentrator 
oxigen 
- Lampa Uv 
 

15.

Oncologie -masca de protectie FFP2 
 
-masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

-masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
- canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 
 

- -pulsoximetre 
-tensiometre 
- Lampa Uv 
 

16.

Bloc Operator masca de protectie FFP2 
-masca de protectie FFP3 
-masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  

masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
- canule nazale 

- -pulsoximetre 
-tensiometre 
-Concentrator 
oxigen 
- Lampa Uv 
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-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

pentru oxigen 
adulti 

17.

Laborator Analize 
Medicale 

masca de protectie FFP2 
-masca de protectie FFP3 
-masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

-tampoane de 
exudat faringian 

 Linie testare 
Covid- 19 
 -Lampa Uv 

18.

Laborator Radiologie si 
Imagistica Medicala 

-masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

  -Lampa Uv 

19.

Ambulatoriu Integrat -masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

  -pulsoximetre 
-tensiometre 
- Lampa Uv 
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20.

Laborator anatomie 
patologica 

masca de protectie FFP2 
-masca de protectie FFP3 
-masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 
-manusi de autopsie cu 
pereti grosi  

Saci cadavre  - Lampa Uv 

21.

UPU-SMURD masca de protectie FFP2 
-masca de protectie FFP3 
-masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 
 

- canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 
-masti  de oxigen 
cu sac si rezervor 
adulti 
-masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-Sonda 
endotraheala cu 
balonas marimi 
diferite 
-circuite de UF 
pentru 
ventilatoare 
- filtre pentru 
ventilatoare 
-saci cadavre 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 

 -Ventilator+ 
monitor medical 
 
-Aparate de 
oxigenoterapie 
-Injectomate 
-Paturi ATI 
-Set 
videolaringoscop 
-Sistem complet 
de oxigenoterapie 
cu debit mare 
-pulsoximetre 
-tensiometre 
- Lampa Uv 
 

22.

Camera de garda Tasnad  -masca de protectie FFP2 
-masca de protectie FFP3 
-masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

-masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
 

 Concentratoare de 
oxigen 
-pulsoximetre 
-tensiometre 
- Lampa Uv 
-Electrocardiograf 
 

23.
Interne Tasnad -masca chirurgicala cu 

elastic  
-viziera de protectie  

-masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 

 Concentratoare de 
oxigen 
-pulsoximetre 
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-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
 

-tensiometre 
- Lampa Uv 
-Electrocardiograf 
 

24.

Diabetologie -masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

  Concentratoare de 
oxigen 
-pulsoximetre 
-tensiometre 
- Lampa Uv 
 

25.

Nefrologie -masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
 

 Concentratoare de 
oxigen 
-pulsoximetre 
-tensiometre 
- Lampa Uv 
-Electrocardiograf 
 

26.

Cardiologie -masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

  Concentratoare de 
oxigen 
-pulsoximetre 
-tensiometre 
- Lampa Uv 
 

27.
Chirurgie plastica -masca chirurgicala cu 

elastic  
  -pulsoximetre 

-tensiometre 
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-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

- Lampa Uv 
 

28.

Urologie -masca chirurgicala cu 
elastic  
-viziera de protectie  
-bonete de UF 
-halate ranforsate  
-botosei (acoperitori 
pantofi) de UF 
-botosei tip cizma 
-halate de UF 
-manusi de examinare de 
UF 
-combinezoane de  
protectie impermeabil cu 
capison  
-ochelari de protectie 
-sort de UF 

-masti de oxigen 
cu dispozitiv de 
nebulizare  adulti 
-tampoane de 
recoltare exudat 
faringian 
- canule nazale 
pentru oxigen 
adulti 
 

 -pulsoximetre 
-tensiometre 
- Lampa Uv 
  

 
SPITALUL MUNICIPAL CAREI 

 
1. Secția Medicină 

Intern ă, din care 
Combinezon impermeabil 
cu gluga si botosei,  
Halat UF, Viziera, 
Ochelari protectie, Botosi, 
Capeline, 
Manusi examinare, Manusi 
chirurgicale, Masca 
chirurgicala cu 3 pliuri, 
Masca FFP2, Masca FFP3, 

Ace recoltare, 
Branule polyflon, 
Seringi, 
Vacutainere, Feși,  
Masca oxigen cu 
nebulizator, 
Masca oxigen 
adult cu sac 
rezervor si tub de 
legatura,  Sonde 
Foley, Electrozi, 
Leucoplast, Sonde 
endotraheale, 
Sonde aspiratie, 
Sonda naso-
gastrica 
duodenala, Trusa 
perfuzie cu ac 
plastic 

Antivirale: 
-Remdesivir 
-Favipiravir 
-Kineret  
Anticoagulant: 
-Nadroparinum 
-Enoxaparinum 
-Heparinum 
Antibiotice: 
-Ceftriaxonum 
-Colistin 
-Linezolid 
-Meropenem 
-Vancomicina 
-Cefoperazonum+ 
sulbactanum 
-Amoxicillinum+ 
Ac.Clavulanicum 
-Ampicillinum+ 
Sulbactanum 
Corticoterapie: 
-Dexamethazonum 
-
Methilyprednisolonu
m 
-Hidrocortizonum 
-Fentanil 
-Propofol 
-Midazolamum 
-Adrenalina 

Concentrator de 
oxigen, 
Aparat de 
oxigenoterapie cu 
debit mare și 
nebulizare, Aparat 
de ventilație, 
 Monitor funcții 
vitale, Injectomat, 
EKG, 
Defibrilator, 
Pulsoximetru, 
Termoscaner, 
Tensiometru 
digital, Barbotor,  
Masca CPAP,  
Perfuzomat, 
Aparat pentru 
nebulizare 
aeromicroflora, 
Analizor gaze 
sangvine, 
Cort de oxigen, 
Analizor 
CRP,procalcitonin
a presepsina 

 

 - Compartiment 
Cardiologie 

 - Compartiment 
Neurologie 

2. Secția Obstetrică-
Ginecologie, din care: 

 - Compartiment 
Neonatologie 

3. Secția RMFB 
4. Compartiment Boli 

Cronice 
5. Secția Pediatrie 
6. Secția Chirurgie 

generală 
7. Compartiment 

Ortopedie-
Traumatologie 

8. Compartiment ATI 
9. Secția Psihiatrie 
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-Noradrenalina 
-Acidum 
tranexanicum 
-Acetilcysteinum 
- Pantoprazolum 
-Paracetamolum 
-Vitamine grup B 
-Acidum ascorbicum 

 
SPITALUL OR ĂŞENESC NEGRESTI 

1 MEDICINA INTERNA Exista stocuri in prezent Exista stocuri in 
prezent 

antibiotice; 
anticoagulante 

Concentratoare 
oxigen  

2 CHIRURGIE 
GENERALA 

Exista stocuri in prezent Exista stocuri in 
prezent 

Antivirale ; 
antibiotice; 
anticoagulante 

Concentratoare 
oxigen 

3 INGRIJIRI PALIATIVE Exista stocuri in prezent Exista stocuri in 
prezent 

Antivirale ; 
antibiotice; 
anticoagulante 

Concentratoare 
oxigen 

4 GASTROENTEROLOG
IE 

Exista stocuri in prezent Exista stocuri in 
prezent 

Antivirale ; 
antibiotice; 
anticoagulante 

Concentratoare 
oxigen 

 
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE 

1 PNEUMOLOGIE  

SATU MARE 
400.000 60.000 110.000 - 

2 PNEUMOLOGIE BIXAD 
2.000.000 300.000 530.000 - 

 

 

D. Resursa umană*   

 Deficit actual la nivelul 
organigramei 

Suplimentar faţă de 
organigramă, în situaţia 
unui nou val pandemic 

Total 

SPITALUL JUDE ȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE 
Personal auxiliar Infirmieri 67 -Dorim sa ocupam 

posturile vacante din 
organigrama 

67 

Brancardieri 10 - Dorim sa ocupam 
posturile vacante din 
organigrama 

10 

Ingrijitoare de curatenie 45 - Dorim sa ocupam 
posturile vacante din 
organigrama 

45 

Asistent medical 96 - Dorim sa ocupam 
posturile vacante din 
organigrama 

96 

Medic Med. Urgenta 13 
infectionist  copii 3 
infectionist  adulti 3 
Infectionist 3 PIAAM 
Epidemiologie 2 

- Dorim sa ocupam 
posturile vacante din 
organigrama 

24 

SPITALUL MUNICIPAL CAREI 
Personal auxiliar Infirmieri 18 

Ingrijitoare de curatenie 10 
Brancardier 1 

Infirmieri 10 
Ingrijitoare de curatenie 4 
Brancardier 2  

28 
14 
3 

Asistent medical Asistent medical 28 Asistent medical 10  38 

Medic Specialitatea:  Specialitatea:  
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-Radiologie 2 
- Specialitatea med. urgenta 1 
- Medicina de familie 1 
- Medicina interna 1 
- Cardiologie 1 
- Neurologie 1 
-Obstetrica-Ginecologie 1 
- Pediatrie 2 
- Ortopedie – traumatologie 1 
- Chirurgie 1 
- ATI 2 
- Psihiatrie 1 
- ORL 1 
- Oftalmologie 1  
- Epidemiologie 1 

-Radiologie 1 
- Specialitatea med. 
urgenta 0 
- Medicina de familie 0 
- Medicina interna 2 
- Cardiologie 0 
- Neurologie 0 
- Obstetrica-Ginecologie 0 
- Pediatrie 0 
- Ortopedie – 
traumatologie 0 
- Chirurgie 0 
- ATI 0 
- Psihiatrie 0 
- ORL 0 
- Oftalmologie 0  
- Epidemiologie 0 
-Boli Infectioase 1* 

3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

*Se va solicita completarea Structurii cu paturi cu un Cabinet de Boli Infectioase la Ministerul Sanatatii, 
urmand a se suplimenta Statul de functii cu un post de medic in aceasta specialitate 

SPITALUL OR ĂŞENESC NEGRESTI OAS 
Personal auxiliar 39 0 39 
Asistent medical 47 0 47 
Medic 15 6 21 

1 boli infectioase 0 boli infectioase 1 boli infectioase 
1 pneumologie 0 pneumologie 1 pneumologie 
2 radiologie 1 radiologie 3 radiologie 
2 medicina de urgenta 2 medicina de urgenta 4 medicina de 

urgenta 
1 neurologie 1 neurologie 2 neurologie 
1 diabet si boli nutritie 0 diabet si boli nutritie 1 diabet si boli 

nutritie 
2 ATI 1 ATI 3 ATI 
3 medicina interna 0 medicina interna 3 medicina interna 
2 pediatrie 1 pediatrie 3 pediatrie 

 
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  SATU MARE  

Personal auxiliar 18 6 24 
Asistent medical 12 4 16 
Medic 4 1 5 
*Pentru fiecare categorie de personal vă rugăm să specificaţi specialitatea medicală, numărul de 
personal necesar completării organigramei în vederea desfăşurării activităţii medicale conform noilor 
prevederi ale OMS 434/2021, personalul medical necesar în situaţia unui nou val pandemic. 

D. Situațiile particulare de la nivelul unității sanitare ce trebuiesc menționate, dar nu au fost cuprinse in 
punctele A-D se vor nota mai jos. 

 

SPITALUL MUNICIPAL CAREI 

- În prezent spitalul nu are angajat nici un medic radiolog, investigațiile de radiologie inagistică se 
efectuează prin telemedicină, reprezentând un inconvenient major pentru asistența medicală a 
pacienților COVID-19 cu forme severe și critice. 

- Investigațiile de laborator în afara programului normal de lucru se efectuează de către personal prin 
solicitare de la domiciliu 

- Unitatea are aprobate 3 linii de garda: specialități medicale, specialități chirurgicale și o linie de gardă 
pediatrie care momentan nu functionează din lipsă de personal de specialitate; 

- În Compartimentul ATI își desfășoară activitatea 2 medici specialiști, nu este linie de gardă; În perioada 
octombrie 2020 – până în prezent, permanența a fost asigurată prin delegarea unor medici specialiști 
ATI de la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare 

- Datorită deficitului de personal medico-sanitar nu se poate asigura functionarea optimă a tuturor 
secțiilor/ compartimentelor decât după organizarea unor concursuri de ocuparea a posturilor vacante din 
statul de funcții ( 78 posturi vacante, din care 57 personal medico-sanitar). 
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- Spitalul este o cladire monobloc P+6Et., accesul a fost proiectat în zona centrală ( scări și ascensoare) 
ceea ce face foarte dificilă asigurarea circuitelor distincte pentru spațiile dedicate COVID-19, mai ales 
pentru Compartimentul ATI, situat la etajul 6, având un singur acces cu liftul. 

 
SPITALUL OR ĂŞENESC NEGRESTI OAS 

 
- Cele 3 linii de garda din cadrul spitalului asigura si asistenta medicala de urgenta  in cadrul CPU in 

intervalul orar 14-7,  In situatia unui nou val pandemic este  necesara suplimentarea numarului de medici in  
CPU astfel incat acestia sa asigure asistenta medicala de urgenta , iar linia de garda sa  fie disponibila in 
preluarea pacientilor infectati COVID-19 ;  

- in perioada octombrie-decembrie , cand numarul pacientilor internati confirmati pozitiv COVID-19 a 
fost de 85, depozitul de oxigen din localitate nu a facut fata necesarului de oxigen, fiind nevoiti sa aducem butelii 
de oxigen din depozitul din Satu Mare situat la 50km distanta de Negresti Oas, acestea fiind livrate doar 
conditionat de renuntarea la respectivele butelii de catre Spitalul Judetean SM ; 

 
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  SATU MARE  

 
Instalațiile electrice din cadrul Secției Bixad sunt într-un stadiu foarte avansat de degradare. Circuitele 

electrice prezintă un risc crescut în exploatare prin îmbătrânirea izolației și nici nu mai corespund solicitărilor și 
nevoilor de consum actuale. Integritatea conductoarelor circuitelor a fost afectată, cicuitele fiind suprasolicitate 
au fost mai multe căderi de tensiune în incinta unității. 

Pentru a asigura condițiile de cazare ale pacientului în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare 
la secțiile Bixad si Satu Mare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare este necesar a se executa 
lucrările aferente proiectelor elaborate sau în curs de elaborare pentru cele două secții: 
„Actualizare documentație tehnico-economică „Reabilitare și reparații instalații sanitare, termice și 
electrice Bixad” lucrări estimate la cca 5.300.000 lei fără TVA pentru compartimentare saloane cu grupuri 
sanitare” 

„Stație de epurare și canalizare Bixad” lucrări estimate la cca 1.100.000 lei fără TVA  
„Stație de epurare și canalizare Satu Mare” lucrări estimate la cca 600.000 lei fără TVA 
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