
Tabelul 15: Scenariu de restructurare propus pentru sectorul de unități de spitalizare din județul Neamț 
 

Denumire spital  Stadiu 
deținere  

Număr 
paturi 

îngrijire 
boli acute 

(2015) 

Număr 
paturi 

îngrijire 
boli 

cronice 
(2015) 

Total 
paturi 
(2015) 

Rata de 
ocupare 

2015 
(îngrijire 

boli acute) 
% 

Modificare propusă 

Spitalul Judetean 
de Urgenta Neamt 

 
De stat 816 35 851 63,7% 

Reducerea numărului de paturi de internare și trecerea la spitalizarea de zi 
Reglarea numărului de paturi per specializare în funcție de nevoi: de ex. 
reducerea numărului de paturi în obstetrică și creșterea capacității (internare și 
ambulatoriu) de gestionarea bolilor asociate vârstnicilor și celor cronice. 

Spital Municipal 
Roman 

 
De stat 

625 15 640 57,6% 

Aprox. 49 km de Neamt (60 minute cu mașina) 
Spital de îngrijire secundară pentru partea de est a județului (servicii de urgență, 
principalele specializări medicale și chirurgicale) 
Reducerea numărului de paturi de spitalizare și trecerea de la internare la 
spitalizare de zi 

Spital Bicaz 

 
De stat 31 9 40 - 

32 km de Neamț 
Spitalul va fi transformat într-o altă unitate medicalăși sau centru social (de ex. 
ÎTL/îngrijire paliativă) 
Crearea cunui centru ambulatoriu independent (se vor stabili prevederile legale) 

Spitalul Targu 
Neamt 

 
De stat 

246 0 246 57,8% 

Aprox. 44 km de Neamt (50 minute cu mașina) 
Spital de îngrijire secundară pentru partea de est a județului (servicii de urgență, 
principalele specializări medicale și chirurgicale) 
Reducerea numărului de paturi de spitalizare și trecerea de la internare la 
spitalizare de zi 

Pneumo Bisericani 

 
 

De stat 76 227 303 - 

Menținerea spitalului cu mono-specializare ținând cont de particularitățile 
României în ceea ce privește TBC 
Scăderea numărului de paturi 
Dedicat numai tratării pacienților cu TBC(inclusiv îngrijire paliativă) 
Închiderea secției de chirurgie toracică (3 paturi). 

Spital Nicolae 
(psihiatrie) 

 
De stat 0 124 124 - 

Definirea procesului de reconfigurare conform direcțiilor strategice și țintelor 
prezentate  la § 3.3. din planul pentru sănătate mintală (trecerea către servicii 
comunitare și ambulatorii, consolidarea anumitor servicii pentru copii, grupuri 
vulnerabile, dependențe  etc.). 

Spital Palimed Privat 0 10 10 - Nicio modificare 

  1 794 420 2 214 -  
Sursa situației actuale: Analiza datelor MS, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate și SNSPMPDSB 


