Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 181 din 18 septembrie 2020
CONSILIUL JUDEȚEAN
MARAMURES

Consiliul de Administrație

Manager-RM
Director de îngrijri

Director Medical
UPU-SMURD
160/2/158

Cabinet medicină dentară de urgență

Secția medicină internă (58 paturi)
55/2/53

Compartiment gastroenterologie
(10 paturi)

Secția hematologie (25 paturi)
32/2/30

Secția diabet zaharat, nutriție și boli
metabolice (25 paturi)
23/2/22

Compartiment endocrinologie (10 paturi)
18/-/18
Secția cardiologie (60 paturi)
71/2/69
USTACC (10 paturi)

Compartiment reumatologie (15 paturi)
16/-/16
Secţia recuperare, medicină fizică și
balneologie (35 paturi)
36/2/34
Secția neurologie (60 paturi)
66/2/64
Compartiment UAVCA (4 paturi)

Secția ortopedie și traumatologie
(50 paturi)
47/2/45
Secția chirurgie și ortopedie pediatrică
(30 paturi)
30/2/28
Compartiment ortopedie pediatrică
(10 paturi)

Secția chirurgie generală (90 paturi)
86/2/84
Compartiment chirurgie toracică
(10 paturi)

Secția neurochirurgie (25 paturi)
34/2/32
Secția urologie (40 paturi)
35/2/33
Secția ORL (30 paturi)
37/2/35

Compartiment chirurgie orală și
maxilo-facială (5 paturi)

Compartiment oftalmologie (15 paturi)
14/-/14
Secția ATI (25 paturi)
99/2/97

Compartiment toxicologie (3 paturi)
Unitatea de Transfuzie Sanguină

Coordonează activitatea de
îngrijiri la nivelul întregului spital

Secția chirurgie plastică, microchirurgie
reconstructivă (25 paturi)
44/2/42

Sterilizare
21/1/20

Compartiment pentru arși *
(6 paturi)

Compartiment de dietetică
3/-/3

Secția pediatrie (85 paturi)
86/2/84

Compartiment asistență socială
5/-/5

Compartiment gastroenterologie
(10 paturi)
Compartiment neuro-psihiatrie
infantilă (5 paturi)

Bloc Operator
63/-/63
Farmacia Spital
17/1/16
Laboratoare analize medicale
41/2/39

Compartiment diabet (4 paturi)
Comp. Recuperare pediatrică
(5 paturi)

Lab. Radiol. și imag. Medicală, CT.
RMN
40/2/38
Lab. rec. med. Fizică și balneologie
(bază de tratament)
37/2/35
Laborator radioterapie
26/2/24

Secția obstetrică-ginecologie (80 paturi)
105/2/103
Compartiment gineco-oncologie
(5 paturi)

Secția neonatologie (45 paturi)
71/2/69

Serviciu anatomie patologică
19/2/17

Compartiment terapie intensivă
(10 paturi)

Compartiment histopatologie

Compartiment prematuri (10 paturi)

Secția oncologie medicală (57 paturi)
67/2/65

Compartiment radioterapie (10 paturi)

Compartiment medicina muncii
(15 paturi)
17/2/15
Compartiment nefrologie (10 paturi)
17/-/17
Comp. chirurgie cardiovasculara **
(4 paturi)
12/-/12
Compartiment chirurgie vasculară
(6 paturi)
15/-/15
Staţie de hemodializă (6 aparate)
14/2/12

Compartiment citologie
Prosectură

Laborator explorări funcționale
12/1/11
Laborator angiografie și cateterism
cardiac si cardiologie interventionala
17/1/16
Compartiment endoscopie digestivă
2/-/2
Cabinet de diabet zaharat, nutriție și
boli metabolice
15/-/15
Cabinet oncologie medicală
5/-/5

Comitet Director
4

Director financiar-contabil

Serviciul financiar-contabilitate
9/3/6
Birou Financiar
4/1/3
Birou Contabilitate
4/1/3

Comisii permanente:

- Consiliul medical;
- Consiliul de etică;
- Comitetul de securitate și sănătate în
muncă;
- Comisia medicamentului;
- Comisia de alimentație;
- Comisia de antibioticoterapie;
- Comisia de disciplină;
- Comisia paritară;
- Comitetul pentru situații de urgență;
- Comisia pentru transfuzie și
hemovigilență;
- Comisia de analiză a deceselor
intraspitalicești;
- Comisia de arbitraj de specialitate
pt. intervenţii pacienţi aflaţi în
imposibilitate de a-Şi da
consimţământul;
- Comisia multdisciplinară pt. analiza
cazurilor complexe;
- Comisia de analiză a evenimentelor
adverse asociate asistenţei medicale a
SJUBM;
- Comisia de analiză a rezultatelor
utilizării protocoalelor şi ghidurilor de
practică adoptate în SJU;
- Comitetul de analiză a reclamațiilor;
-Comisia pentru probleme de apărare;
-Comisia de monitorizare;
-Echipa de gestionare a riscurilor;
- Comitetul de prevenire a infectiilor
asociate asistentei medicale

Director administrativ
Serviciul Tehnic
81/7/74

Birou proiectare, urmărire
programe investiții, reparații
capitale, lucrări C+M
3/1/2
Birou service, reparații și evidență
dispozitive medicale
5/1/4
Atelierul de întreținere, reparații
72/4/68

Formația întreținere, reparații
instalații și utilaje tehnologice
26/1/25
Formația reparații construcții,
prelucări mecanice și tâmplărie
17/1/16
Formația exploatare,
supraveghere și intervenții
operative-Dispecerat
28/1/27
Serviciul Administrativ
110/3/107

Garderobă și material moale
5/-/5
Centrala telefonică
9/-/9
Asistență spirituală
2/-/2
Arhiva
5/-/5
Registratura
5/-/5
Spații verzi
11/-/11
Biblioteca medicala
1/-/1
Dezinfectie, deratizare,
dezinsectie
4/-/4
Bloc alimentar
25/1/24
Magazia de alimente
3/-/3
Birou Administrativ
3/1/2
Spălătorie
30/-/30
Croitorie
7/-/7

Ambulatoriu integrat spitalului cu
cabinete de specialitate
104/-/104
Secretariat comisie medicală în siguranța
transporturilor
6/-/6

Ambulatoriu de specialtate pentru sportivi
12/-/12
Centrul de sănătate mintală copii
(5 locuri)
15/1/14
Cabinet planificare familială
12/-/12
Serviciu județean de medicină legală cu
punct de lucru Lab. Anatomie Patologica
21/1/20
Cabinet medicină legală Sighetu
Marmației

* în curs de organizare în unitate funcțională pentru arși
** în curs de organizare

Serviciul R.U.N.O.S.
8/2/6
Birou personal
3/1/2
Birou audit
3/1/2

Serviciul securitatea muncii, PSI,
protecție civilă și situații de
urgență
8/1/7
Evacuare deșeuri medicale
5/-/5
Serviciul informatică
5/2/3
Birou IT Hardware
3/1/2

Serviciul evaluare, statistică și
Informatică medicală
106/2/104
Birou internări
5/1/5

Serviciul managementul calității
serviciiIor de sănătate
7/1/6
Compartiment protecția datelor
personale
1/1

Serviciul aprovizionare și transport
25/2/23
Birou aprovizionare-transport
9/1/8
Serviciul achiziții publice,
contractare
8/2/6
Birou achiziții publice,
contractare
3/1/2
Birou Juridic
3/1/2

Compartiment Relații publice și
Comunicare
2/-/2

Serviciul de prevenire a infecţiilor
asociate asistenţei medicale
8/2/6

Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş”
Aprobat manager interimar:
Dr. Pop Vasile-Ioan

