CLASIFICAREA UNITĂŢILOR SANITARE CU PATURI
DIN
JUDEŢUL BIHOR
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Unitate sanitară
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Oradea
Spitalul Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu”
Oradea
Spitalul Clinic de Recuperare Medicală
Băile Felix
SC Pelican Impex SRL – Centrul Medical
Oradea
Spitalul Clinic de Urgenţă ,,Avram Iancu”
Oradea
Spitalul Municipal ,,Dr. Pop Mircea”
Marghita
Spitalul Municipal ,,Ep.N. Popovici”
Beiuş
Spitalul Municipal Salonta
Spitalul Orăşenesc Aleşd
Spitalul Clinic CF Oradea
Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de
Siguranţă Ştei
Spitalul de Psihiatrie Nucet

Categoria de
clasificare

Observaţii
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Provizorie, până la
31.12.2012
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Criteriile care stau la baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă sunt
următoarele:
a) structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii;
b) tipul serviciilor medicale furnizate;
c) personalul de specialitate medico-sanitar încadrat la nivelul spitalului;
d) continuitatea asistenţei medicale;
e) dotarea cu echipamente şi aparatură medicală;
f) activitate de îndrumare şi coordonare metodologică pe domeniile lor de activitate;
g) activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică-medicală, precum şi de educaţie medicală
continuă;
h) proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe;
i) proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi
tip, într-un interval de 48 de ore de la externare;
j) proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în acelaşi spital, pentru patologie de
acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară;
k) proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un
interval de 48 de ore de la internare.
Semnificaţia categoriilor de clasificare:
Categoria II - nivel de competenţă înalt.
- spitalul are nivel înalt de dotare cu aparatură şi echipamente medicale,
precum şi de încadrare cu resurse umane;

- spitalul asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad mare de
complexitate;
-spitalul deserveşte populaţia judeţului din aria sa administrativ -teritorială,
precum şi din judeţele limitrofe;
Categoria II M - nivel de competenţă înalt
- spitalul are competenţă înaltă restrânsă la domeniul său de activitate şi
care asigură servicii medicale într-o specialitate în conexiune cu alte specialităţi
complementare;
-spitalul poate desfăşura activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţificămedicală, precum şi de educaţie medicală continuă;
Categoria IV - nivel de competenţă bazal
- spitalul deserveşte populaţia pe o rază administrativ-teritorială limitată,
pentru afecţiuni cu grad mic de complexitate;
Categoria V – nivel de competenţă limitat
- spitalul asigură, după caz, următoarele servicii medicale:
a) servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici;
b) servicii medicale într-o singură specialitate (TBC, boli
infecţioase, psihiatrie, de recuperare şi altele);
c) servicii paleative.

Clasificarea spitalelor a fost realizată în urma parcurgerii procedurilor prevăzute
de O.M.S. nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii
pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările
ulterioare.

