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PROCES - VERBAL
Încheiat azi 07.03.2014 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Huedin.
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţie de către PRIMAR, prezenta menţiune realizându-se în
conformitate cu art. 46 alin. 8 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale modificată prin Legea
nr. 286/2006.
Consilieri total 15, consilieri prezenţi 14, absent 1 Kapitan Zoltan.
Dl. Consilier Dreve Ioan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării structurii
organizatorice a Spitalului Orășenesc Huedin astfel:
-Diminuarea Compartimentului de Ortopedie Traumatologie de la 10 paturi la 5 paturi și creșterea
numărului de paturi pe Sectia Chirurgie Generala de la 15 paturi la 20 paturi.
-Diminuarea Compartimentul A.T.I. de la 10 paturi la 8 paturi si suplimentarea Compartimentului
de Psihiatrie Acuti cu 1 pat si a Compartimentului de Psihiatrie Cronici cu 1 pat.
D.na Manager Costin Viorica Adriana acordă lămuriri și clarificări justificând necesitatea aprobării
acestui proiect de hotărâre, arătând că în Contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate primează criteriul
indicelui de complexitate a consumurilor, punctându-se fiecare foaie de internare, veniturile din ambulator
fiind de cca. 100 – 200 milioane/ lună la care se mai adugă sume din analize cât și venituri proprii. De
asemenea se mai referă la foile de zi și cele de ambulator menționând că, Casa de Asigurări trebuie reduse
pentru Spitalul Orășenesc Huedin 57 de paturi. In aceste conditii prin aceste măsuri se incearcă o solutie de
reorganizare pentru a nu se tăia din paturi, cu respectarea procentului de 80% din ocuparea acestor paturi
din timpul efectiv.
Acest indicator sa folosit ca si criteriu esential, financiar față de numărul de pacienți externați,
aducând lămuriri și prezentând numărul de paturi arondate sectiilor de interne, compartimentele de
cardiologie și neurologie, obstretică ginecologie, psihiatrie acut și cronici, mentioneaza că au fost taiate
posturi de la sectia ATI 2 paturi și sa repartizat la psihiatrie. Mentioneaza că sa ocupat postul de medic ATI in
urma concursului din ianuarie 2014 urmand ca din luna aprlilie noul medic sa se prezinte la
sectie.Mentioneaza ca la sectia chirurgie generala exista 25 paturi din care 15 paturi pe chirugie si 10 paturi
pe sectia de ortopedie cu 3 medici pe sectie. Mentioneaza că anul trecut a fost cumparata trusa de chirurgie
laparoscopica cu care fac operatii dr. Todor și dr. Togănel.
Mentionează că la sectia Ortopedie exista un medic la 10 paturi , existand doar 31% rata de ocupare
iar sectia chirurgie are un procent de 70 – 80% ocupare, propunandu-se masura ca medic de ortopedie să aiba
5 paturi intrucat la Casa de Asigurari se verifica rata de ocupare a paturilor, masura propusă ducând la
obtinerea unui contract cât mai bun cu Casa de Asugrari. Raspunde d.lui consilier Sucilă Valentin că pentru a
exista un compartiment acesta trebuie să detina minim 3 paturi și că se iau masuri pentru a nu se pierde
specialistii intrucat nu sunt sporuri la salar, doar sefii de sectii beneficiind de sporuri. Raspunde d.lui Vasas că
diminuarea de la 10 la 5 paturi la comp. Ortopedie nu duce la micsorarea salariului medicului. Apreciază că
aceste măsuri de reorganizare a compartimentelor si sectiilor in cadrul Spitlaului, au drept consecinta
obtinerea aceleasi sume in Copntractul cu Casa de Asigurari de Sănătate cât si menținerea tuturor paturilor
din spital. Arata de asemenea că și Spitalul Orășenesc Huedin este singurul din judet care face raportarile
medicale online.
Dl secretar raspunde d.lui Farkas Marius că exista un singur PH cu un singur articol și nu se poate
vota separat pe aliniate.
Dl. Consilier Dreve Ioan supune la vot proiectul de hotărâre aratand că dansul nu participa la vot,
hotararea se adopta cu 7 voturi pentru( Giurgiu Marinela, Cozea Marinela, Lazea Contstantin, Saitis Cristina,
Parpunea Emilian , Pavel Cosmin, Matis Horea), și 6 abtineri( Vasas Stefan , Dongo Csaba , Farkas Marius
Sucilă valentin , Edves Laura, Buzas Istvan ), abtineri 1.
D.na Saitiș Cristina mentioneaza ca apreciaza efoturile pe care conducerea Spitalului le face pentru
mentinerea calitatii serviciilor medicale.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.
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