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BILANȚUL ACTIVITĂȚII OPERATIVE AL SAJ-BN PE TRIMESTRUL 1./2017 

 

 

 

 

 

1. În dispeceratul medical județean integrat ISU-SAJ au fost gestionate 15.379 apeluri/trimestru 

(+8.45% față de trim4/2016), în medie 5126 apeluri/lună. 

2. Echipajele SAJ-BN au deservit un număr de 10.980 solicitări (+10.31% față de trim.4/2016) din 

care:  

a. cu echipaj tip C2  345 

b. cu echipaj B2   7441 

c. cu echipaj A1/A2  2568 (din care 2145 au fost solicitări transport dializă) 

d. cu echipaj ACD  626. 

3. Distribuția activității pe subunități ale SAJ-BN a fost următoarea: 

Bistrita 

C 345 

B 3307 

AMD 626 

Total A 1205 

Total activitate, 5483 

din care dializa 1367 

 

Beclean 

C 0 

B 1926 

AMD 0 

Total A 763 

Total activ. 2689 
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din care dializa 492 

Năsăud 

B 1718 

AMD 0 

Total A 801 

Total activ. 2519 

din care dializa 653 

Maieru B 222 

Teaca B 756 

 

4. Au fost asistate un număr de 6557 persoane din care: 

a. copii sub 18 ani  780 

b. pacienți dializați 100 

c. adulți   5677 

5. Timpul mediu de răspuns a fost de: 

a. 314 sec. pentru urban (5 min 14 sec) 

b. 1161 sec. pentru rural (19 min 21 sec) 

6. Durata medie a intervențiilor a fost de 4740 sec. (79 min.). 

7. Distribuția pe coduri de urgență a solicitărilor a fost: 

a. rosu    943 

b. galben    5420 

c. verde    603 

d. albastru (transfer+dialize) 4014 

8. Distribuția pe tipuri de solicitări, a fost:  

a. solicitări transport la CT/RMN   1042 

b. solicitări transport asistat intrajudețean   1025 

c. solicitări de la MF pt.transport asistat  in alt judet  50 

d. solicitări de la MF pt.transport asistat  in județ 31 

e. solicitări transfer interclinic, in alt judet   200 

f. solicitări efectuate pentru SJUB    348 

g. solicitări transport dializa    2145 

h. solicitări transport neasistat pacienți (externări și alte transporturi neasistate pacienți, 

fără dializă)      401 

i. solicitări transport produse biologice   20 

j. solicitări transport asistat, la cerere   1 

k. solicitari asistenta preventiva (evenimente sportive, culturale etc. la care s-a alocat 

echipaj SAJ-BN pe bază de contract   22 

 

9. Ca și motive de solicitare, cele mai frecvente solicitări au fost pentru: 

a. dureri abdominale si de spate (incluzând toată patologia abdominală, afecțiuni renale, 

afecțiuni ale coloanei vertebrale lombare etc.)   1289 cazuri 
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b. accidente vasculare       773 cazuri 

c. leziuni ale craniului, feței, gâtului și altor segmente   768 cazuri 

10. Analizând activitatea personalului SAJ-BN, aflăm că: 

a. echipajele cu medic au deservit 1039 solicitări, adică în medie 133.75 

solicitări/trimestru/medic 

b. asistenții medicali au deservit  7764 solicitări, adică în medie 141.16 

solicitări/trimestru/as.med.  

11.  Continuitatea activității a fost asigurată în condițiile legii (având în vedere și lipsa de personal), 

prin activitate de gardă (pentru medici) și activitate asimilabilă cu garda medicilor pentru 

celelalte categorii de personal, numărul total de ore de gardă și asimilabile cu garda fiind de 

9.652 ore/trimestru/unitate (în medie 26,81 ore/salariat operativ/lună). 

12.  Activitatea ambulanțelor din parcul de autosanitare al SAJ-BN a fost următoarea: 

a. nr. totali de km parcurși/trimestru 437.754 km (+ 7,54% față de trim 4./2016), din care: 

i. ambulanțele C2  21.498 km 

ii. ambulanțele B2 284.450 km 

iii. ambulantele A  119.514 km 

iv. ambulanțele ACD 12.292 km 

b. distribuția pe unități de lucru a km parcurși a fost de: 

i. Bistrița  159.333 km 

ii. Beclean 96.982 km 

iii. Năsăud 125.818 km 

iv. Teaca   41.368 km 

v. Maieru  14.253 km 

c. media de km parcurși a fost de 4053 km/ambulanță/trimestru 

d. a fost înregistrată o medie de 20.7 intrări în service/lună, cu o medie de 5,1 zile de 

staționare în service, ceea ce a permis utilizarea în permanență a 82.7% din capacitatea 

tehnică a instituției pentru deservirea activităților curente. 

 

 

Responsabil informații publice 
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