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BILANŢ 

privind activitatea Serviciului de Ambulanţă Judeţean 

Bistriţa-Năsăud  pe anul 2011 
 

 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud a desfăşurat în anul 2011 activitate 

medicală de urgenţă cu un efectiv de personal la „cote de avarie”. Față de normativele 

minime de personal, calculate conform legii, SAJ BN funcționează cu o acoperire de personal 

de 40,22% iar față de normativele prevăzute în statul de funcții aprobat acoperirea este de 

59,91%. Temporar s-a putut menţine calitate corespunzătoare a activităţii, 

neînregistrându-se perturbări majore de-a lungul anului, dar suplimentarea schemei de 

personal trebuie să reprezinte o prioritate în viitorul apropiat deoarece pe termen lung 

personalul nu va face suprasolicitării în condiţiile în care volumul de muncă este în continuă 

creştere. 

 Dispeceratul Medical Judeţean care funcţionează în incinta SAJ BN a înregistrat în 

2011 un număr total de 37.004 apeluri prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de 

Urgenţă 112 ceea ce reprezintă în medie 101,38 apeluri/24 ore. Faţă de anul 2010, în care 

media era de 86 apeluri/zi, s-a înregistrat o creştere de 17,88%. 

 Din acest total de apeluri, 27.356 intervenţii (73,92%) au fost deservite de echipaje 

ale SAJ BN, restul fiind fie intervenţii alocate echipajelor SMURD, fie solicitări de transport 

neasistat, fie sfaturi medicale. 

 Cele 27.356 intervenţii  deservite în 2011 de SAJ BN se pot împărţi pe următoarele 

categorii: 

- 19.926 (72,83%) solicitări de urgenţă şi transport medical asistat al 

intervenţiilor din teren, 

- 621 (2,27%) solicitări de transport asistat al intervenţiilor critice asigurate pe 

bază de contract la pacienţii internaţi în secţiile Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Bistriţa,  

- 1361 (4,97%) consultaţii de urgenţă la domiciliu şi  

- 5448 ( 19,91%) transport sanitar neasistat, dializă şi transport produse 

biologice 
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 Pentru a soluţiona aceste solicitări, cele 29 de ambulanţe din dotarea SAJ-BN (15 

de urgență și 14 de transport) au parcurs în 2011 un număr total de 1.331.380 km, cu 

1,66% mai mult decât în anul 2010. 

 Din aceşti km parcurşi 900.602 km (67,64%) au fost realizaţi de ambulanţele de 

urgenţă tip B şi C,  78.765 km (5,91%) de ambulanţele de consultaţii la domiciliu şi 

352.014 km (26,43%) de ambulanţele de transport sanitar.  

 

  

 Ambulanţele B şi C au parcurs în medie 75.050km/lună adică 5003 

km/ambulanţă/lună. Ambulanţele de consultaţii au parcurs 6563 km/lună, adică 

2187km/ambulanţă/lună. Ambulanţele tip A, de transport, au parcurs 29.334.5 

km/lună, adică 2.095 km/ambulanţă/lună.  

 Analizând distribuţia pe medii de trai, se observă că la toate tipurile de servicii 

procentul mai mare de solicitări s-a înregistrat în mediul rural. 

  

 Timpul mediu de ajungere la caz în 2011 a fost de 1009 sec. (16,81 min) pentru 

urban şi 2347sec. (39,11 min) pentru rural.  În regiunea Teaca ( Teaca şi localităţile 

aferente acestuia) după înfiinţarea Punctului de Lucru SAJ-BN din 1.septembrie.2011, 

timpul mediu de ajungere la caz în s-a îmbunătăţit semnificativ: de la 2687.sec. (44,7 

min) în primele 8 luni ale anului 2011( când ambulanţele plecau fie din Bistriţa, fie din 

Beclean, în funcţie de disponibilităţi) la 2136 sec. (35,6 min) în ultimele patru luni ale 

anului. Acești timpi puteau fi îmbunătățiți dacă unitatea nu se confrunta cu lipsa de 
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personal și cu un parc auto  cu un grad avansat de uzură fizică și morală, aceste două 

aspecte influențând major acești timpi. 

 Distribuţia activităţii pe categorii de personal evidenţiază că lipsa personalului 

medical superior suficient face ca activitatea se SAJ BN să se bazeze majoritar pe 

activitatea asistenţilor medicali: 

- medicii din compartimentul de urgenţă au asistat un total de 1970 solicitări, adică 

5,39 intervenţii/24 h. 

- medicii din linia de gardă aferentă Consultaţiilor de Urgenţă la Domiciliu au asistat 

un total de 1361 solicitări, adică 3,72 intervenţii/24h. 

- asistenţii medicali au asistat un nr. de 17857 solicitări, adică 48,92 

intervenţii/24h. 

 

 Distribuția intervenţiilor asistați de asistenți medicali pe stații/substații este 

următoarea: 

 

   

 Categoriile de afecţiuni la care s-a intervenit se prezintă aproximativ la fel ca și în 

2010, existând anumite variații de incidență la anumite afecțiuni: 
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Categorie  2011 2010 Variaţie 

Afecţiuni cardiace (sincope, dureri toracice, 

dispnee, hipertensiune arterială) 
19,40% 19,03% +1,94% 

Dureri abdominale (colică de diverse etiologii, 

abdomen acut etc.) 
17,62% 21,42% -21,56% 

Copii cu diverse afecţiuni 12,27% 14,51% -18,25% 

Afecţiuni neurologice (accidente vasculare 

cerebrale, convulsii) 
11,94% 10,64% +12,21% 

Traumatisme diverse 9,04% 9,51% -5,19% 

Afecţiuni obstetrico-ginecologice (gravide, naşteri 

la domiciliu etc.) 
6,18% 7,47% -20,87% 

Afecţiuni psihiatrice 3,98% 4,62% -16,98% 

Diabet zaharat 1,59% 1,48% +7,43% 

Agresiuni 1,03% 1,07% -3,88% 

Accidente rutiere 1,19 % 1,61% -3,91% 

Intoxicaţii diverse 0,97% 1,02% -5,15% 

Alergii 0,66% 0,94% -42,42% 

Hipo- şi hipertermii 0,02% 0,02% - 

Alte afecţiuni medicale 15,89% 6,66% + 38,58% 

Asistenţă medicală pentru naştere la domiciliu 

sau în ambulanţă 
29 gravide 19 gravide +52,63% 

 

 

 
 Analizând comparativ cu anii anterior activitatea anului 2011, se poate observa că 

de-alungul anilor se înregistrează o creştere continuă atât a numărului de solicitări cât şi 

a numărului de urgenţe deservite:  faţă de 2009 numărul urgenţelor a  înregistrat o 
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creştere cu 16.04%, iar faţă de 2010 o creştere de 13,41% (în condiţiile în care din 

2009 se alocă o parte din solicitările de urgenţă şi echipajelor SMURD BN). 

 
 Distribuţia activităţii: dacă până în anul 2009 activitatea SAJ BN a fost dominată de 

transporturi, din anul 2010 activitatea de bază o reprezintă asistenţă medicală de 

urgenţă.  

  
 

În concluzie acest bilanţ, prin datele furnizate, subliniază priorităţile pe care 

trebuie să le aibă conducerea SAJ BN pe termen scurt şi lung. Pauperizarea populaţiei şi 

accesul dificil al locuitorilor din mediul rural către structurile sistemului de sănătate face 

ca serviciile furnizate de către unitatea noastră să foarte importante pentru populaţie, 

fiind prima verigă accesată de locuitori la nevoie. De aceea priorităţile unităţii în anul 

2012 trebuie să fie îmbunătățirea schemei de personal operativ şi educaţia medicală 

contonuă a cadrelor, pe de o parte, iar pe de altă parte îmbunătățirea/înoirea parcului 

auto. Doar în acest fel se va putea asigura activitate de urgență promptă și de calitate 

locuitorilor din judeţ. 

 

         Manager SAJ-BN 

 Bistrița, 30 ianuarie 2012     Dr. Annabella Muzsi 
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