Se va asigura dotarea sanitară aferentă, respectiv grup sanitar propriu pentru
fiecare salon.
Dotarea medicala va consta in minim o priza de oxigen pe salon de doua paturi,
corp de iluminat, priza şi sonerie la fiecare pat.
c.
In vederea creşterii accesibilităţii si adresabilităţii pacienţilor la serviciile
furnizate de Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, pentru asigurarea unor
servicii medicale de calitate in concordanţa cu indicatorii morbiditaţii specifici si nevoile
reale ale pacienţilor, conform avizului MS XI/A/54056/EN/10146/11.10.2013, s-a completat
structura unitaţii cu Camera de Gardă. Pentru eficientizarea activităţii medicale şi creşterea
veniturilor Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare se vor contracta cu CJAS
Maramureş serviciile efectuate în structura Camera de Garda.
IV.4. Incadrare in timp – grafic Gantt
Nr..
crt
1.
2.

3.

4.

ACTIVITATE

Durata

Contractarea serviciilor realizate in structura Trim.I
Camera de Garda
Solicitare fonduri proiectare pentru modernizarea Trim.I
Secţiei Psihiatrie –pavilion femei si extinderea
secţiei Psihiatrie – pavilion bărbaţi; şi infiinţarea
spaţiilor
destinate camerei primire urgentă–
serviciu de internări şi biroului de informare
pacienţi şi aparţinători
Demararea procedurii de achiziţie publică – servicii Trim.I
de proiectare
Analiza eficienţei activităţii structurii Camera de
gardă
Intocmire documentaţie de solicitare fonduri pentru
execuţia lucrărilor de reabilitare secţia Psihiatrie

Trim. II

6.

Iniţierea procedurii de achiziţie publică pentru
lucrări de reabilitare Psihiatrie femei

Trim.III

7.

Execuţia lucrărilor de reabilitare Psihiatrie femei

Trim.III
Trim.IV

8.

Intocmire documentaţie de solicitare fonduri pentru
execuţia lucrărilor de extindere secţia Psihiatrie
bărbaţi şi de execuţie clădire serviciu de internări
şi birou de informare pacienţi şi aparţinători

trimI

9.

Demararea procedurii de achiziţie publică – lucrări Trim II
de modernizare si extindere

10.

Execuţie lucrări

Trim III
trim IV

11.

Asigurarea accesibilităţii şi continuităţii la
serviciile secţiei Psihiatrie şi a serviciului de
internări şi birou de
informare pacienţi şi
aparţinători
Analiza indicatorilor de performanţă

Trim. III si
trim. IV

5.

12.

Trim. II

Trimestrial

Responsabil
Comitet
director
Comitet
director

Şef Serviciu
administrativ
Şef birou
achizitii
Comitet
director
Director
financiar
Şef serviciu
administrativ
Sef Serviciu
administrativ
Sef birou
achizitii
Şef secţie
Psihiatrie
Director
medical
Şef serviciu
administrativ
Comitet
director
Director
financiar
Şef serviciu
administrativ
Şef Serviciu
administrativ
Şef birou
achiziţii
Comitet
director
Şef Serviciu
administrativ
Şefii de secţie
şef serviciu
administrativ
Comitet
director

Anul 2014
1 2 3
4

Anul 2015
1 2 3 4

Anul 2016

