BILANŢ
privind activitatea SAJ-BN pe trimestrul I al anului 2011
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud a efectuat în cursul lunii aprilie 2011
analiza activităţii medicale pe trimestrul I al anului 2011, rezultând următoarele date:
- dispeceratul medical al SAJ BN a înregistrat un număr de 8474 apeluri de urgenţă prin
Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 (2952 în ianuarie, 2793 în
februarie şi 2729 în martie) rezultând un număr mediu de 94,15 apeluri/24 h, (date
confirmate şi de statistica efectuată de Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112,
publicate pe site-ul propriu.)

- unitatea a asigurat asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical la un nr. de 6304
cazuri adică o medie de 70,04 solicitări /24h. (aceste cifre nu includ transportul
pacienţilor dializaţi).
- pentru a soluţiona aceste solicitări, ambulanţele din dotarea SAJ BN s-au parcurs un nr.
de 356.741km/trimestru adică 12.301 km/ambulanţă/trimestru rezultând o medie de
4100 km/ambulanţă/lună
- din totalul de 6304 solicitări: 27,20% au fost în mediu urban iar 72,80 % au fost în mediu
rural
- Medicii SAJ BN au asistat un total de 508 solicitări de urgenţă, corespunzătoare a unei
medii de 5,64 solicitări/24h
- În această perioadă din totalul de servicii medicale acordate 5,99% au fost reprezentate
de consultaţii de urgenţă la domiciliu, acordate de medici de familie din cadrul liniei de
gardă ACD a unităţii noastre.
Analizând categoriile de afecţiuni la care s-a intervenit situaţia se prezintă astfel:
Afecţiuni cardiace (sincope, dureri toracice, dispnee, hipertensiune
arterială)
Copii cu diverse afecţiuni
Dureri abdominale (colică de diverse etiologii, abdomen acut etc.)
Afecţiuni neurologice (accidente vasculare cerebrale, convulsii)
Traumatisme diverse
Afecţiuni obstetrico-ginecologice (gravide, naşteri la domiciliu etc.)
Afecţiuni psihiatrice
Diabet zaharat
Agresiuni
Accidente rutiere (nr. total 20 accidente rutiere)
Intoxicaţii diverse
Alergii
Hipo- şi hipertermii
Alte afecţiuni medicale

20,92%
17,80%
16,10%
9,19%
7,30%
5,66%
3,78%
1,56%
0,68%
0,39 %
0,58%
0,44%
0,04%
15,56%

În această perioadă din 2011 s-a acordat asistenţă medicală pentru naştere la domiciliu sau
în ambulanţele unităţii noastre la un nr. de 10 gravide.
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