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A  
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale    Bucureşti 
 
mail: contact@assmb.ro 

 
 
 
 
BILANŢ decembrie 2012  
PREZENTARE 19 SPITALE 

 
 

 
 
 
ASSMB are în subordine 19 spitale cu 5.565 paturi. În 2012 au fost  217.467 
externari,  durata medie de spitalizare (DMS) fiind de  7 zile 
 
Bugetul alocat celor 19 spitale a fost în 2012 cu 25% mai mic decât în anii 2009, 
2010 şi  2011 
 
 
 
Chiar dacă în  2012 subvenţiile de la bugetul local pentru cele 19 spitale au scăzut cu 
25%, totuşi au fost duse aproape de  sfârşit marile obiective propuse pentru acest an, cum 
ar fi: mansardarea  Spitalul Sfânta Maria în vederea organizării din 2013 a unui centru 
pentru transplant hepatic, echiparea unui departament, la Spitalul Colţea, pentru 
organizarea centrului de transplant medular, dezvoltarea celui mai mare centru de 
cercetare din România la Spitalul Colentina,dar şi continuarea dotării secţiei de  chirurgie 
de la Spitalul „Carol Davila”, cât şi achiziţia de aparatură de investigaţii, pentru Spitalul 
„Victor Babeş” şi Sfântul Luca. De asemenea, Spitalul Foisor, unitate sanitara unica in 
Romania, care rezolva o treime  din patologia ortopedica a Capitalei,  a fost pregatita 
pentru demararea in 2013 a lucrarilor de constructie a noului spital.  
 
Municipalitatea a preluat în 2009, prin  ASSMB, de la Ministerul Sănătăţii  iniţial 18 spitale, 
apoi alte trei, rămânând în 2012 cu 19 unităţi sanitare, doua spitale, Caritas si Scarlat 
Longhin fiind desfiintate prin Hotarare de Guvern.. 
Cu exceptia a cinci unitati sanitare, toate celelalte sunt spitale clinice.  
Prin investiţiile si cheltuielile de administrare făcute în acest interval, 2009-2012, de 
Municipalitate, prin ASSMB,  mai mult de jumătate  din  unităţile sanitare au intrat  în 
topul celor mai performante şi bine dotate spitale din România deşi, în 2009 când au 
fost preluate,  erau din punct de vedere al echipamentelor si al cladirilor la nivelul 
anilor 70-80.  
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În spitalele ASSMB au fost internate, din 2009 pana la sfrasitul lui 2012 aproximativ un 
milion de persoane, cu o medie de 250.000 pe an, în sistemul de spitalizare continuă şi 
alte  peste 2,5 milioane fiind tratate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.  
 
Chiar daca spitalele ASSMB nu au statut de unitati sanitare de urgenta, in medie 37,24 % 
la suta dintre internari sunt urgente medicale. 

 
De asemenea, în 2012, din totalul celor  217.467  cazuri tratate in spitalele ASSMB din 
care 181.332 in unitatile sanitare nonpsihiatrice,  peste 42.000 sunt interventii chirugicale 
principale, realizate in cele 33 de sectii clinice chirugicale..  
 
De asemenea, Spitalul Gomoiu, Foisor  Sf Luca, Obregia si Victor Babes au fost incluse in 
proiecte europene care le vor permite  sa continue sa se  dezvolte conform provocarilor 
internationale.   
 
În 2012 valoarea totală a subvenţiilor din bugetul local pentru spitale a fost de 91.361.000 
lei din care 51.988.000 lei pentru cheltuieli curente, respectiv utilitati, paza si curatenie şi 
39.373.000 lei investiţii.  
 
ASSMB a alocat o sesime din totalul fondurilor utilizate de spitale in 2012, la care se 
adauga sumele din confinantarile programelor europene aflate in derulare. 
 
Pentru ca ASSMB are in centrul preocuparilor grija pentru pacient, dar si respectul pentru 
toti cei care lucreaza in unitatile sanitare, a infiintat in septembrie 2010 un TEL VERDE 
0800800909, a carui linie va fi extinsa si pentru reteaua scolara a Municipiului Bucuresti.  
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Prezentarea unitatilor sanitare  
 
Spitalul Sf Maria  250 de paturi si  11.052 externări 
 

 
 
 
A primit trei milioane de lei pentru mansardarea unităţii sanitare şi pregătirea clinicii de 
transplant hepatic care va intra în funcţiune din 2013 în colaborare cu  Spitalul Universitar 
din Regensburg, dar şi pentru reparaţii curente.  
 
Clinica universitară este aproape gata, urmând să fie facute diligente pentru obtinerea  
avizelor necesare demararii interventiilor de transplant. 
 
Pentru realizarea ei au fost deja achiziţionate, printre altele: trusele de transplant (308.000 
lei), fluxometru pentru măsurare debit sanguin (aproape 300.000 lei) şi aparat de dializă 
hepatică (251.000 lei). 
 
Spitalul are una dintre cele mai moderne clinici de chirurgie hepatica unde sunt realizate 
între 125-150 de  rezectii hepatice pentru tumorile hepatice.  
 
Din 2011 a început însă pregătirea pentru realizarea unui Centru de cercetare unic în 
România pentru transplantul multi-organ ficat, rinichi si pancreas. 
 

Spitalul Sf Maria a primit echipamente în valoare de peste  un milion de euro dezvoltand  
continu  capabilitatile spitalului in domeniul chirurgical, ORL, oncologie si nu numai. 

In spital  avem primul RMN musculscheletal dedicat afectiunilor reumatice, un sistem de 
videomicroscopie confocala de inalta performanta, echipamente de manometrie 
esofagiana, sistem de monitorizare al refluxului esofagian, un nou unit ORL ca sa nu 
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mentionam  decat cateva din dotarile suplimentare care fac din Sf. Maria un centru de 
excelenta in domeniile in care functioneaza. 

S-au facut reparatii si amenajari in curtea interioara, amenajandu-se parcarea cat si 
reparatii la cladiri anexe, reparatii instalatii electrice si sanitare, reparatii mansarda, 
reparatii terasa.  

Personalul clinic, dotarile si conditiile hoteliere fac din Spitalul Sf. Maria un spital modern 
comparabil cu unitatile sanitare corespondente din UE.  

Reparatii curente in intervalul 2009-2012: 1.235.660,44 lei 

 

 
Spitalul Filantropia: 185 de paturi   10.256 de pacienti externati   

 
 

 
 
 
Are singurul departament de onco-ginecologie din Bucuresti.  
Tot unicat  este şi departamentul pentru  screening-ului de trimestrul I si II de 
sarcina pentru depistarea malformatiilor fetale antenatale  

În 2012 a continuat dotarea unităţii,  fiind achiziţionate, printre altele, un analizor automat 
pentru hematologie şi un altul pentru imunologie cât şi  o hotă chimică, valoarea acestora 
fiind de aproape 250.000 lei.  
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Spitalul are prin achizitiile ASSMB ecografe,  aparatura noua in  blocul operator si in  
laborator. Toate acestea au facut ca rezultatele clinice sa fie unele de exceptie, calitate 
recunoscuta inclusiv de Ambasada SUA printr-un protocol de colaborare pentru cetatenii 
americani aflati in Bucuresti si care au nevoie de servicii de obstetrica ginecologie. 
Reparatii curente in intervalul 2009-2012: 1.550.781, 38 lei 

 

  
Spitalul Colentina: 755 de paturi  31.116 pacienţi  externaţi, 125.527 spitalizare de zi, 

457.353 ambulatoriu 
 

 
 
Spital are cel mai mare centru de cercetare medicală din România, in colaborare cu 

Academia Romana, subvenţiile din bugetul local pentru investiţiile de aici fiind în 2012 de 
28.360. 000 lei.   
 
Unitatea medicală derulează un proiect „Colentina Dezvoltare Pavilion Cercetare –FEDR-
în 2012 fiind alocate fonduri pentru staţia centrală de monitorizare, dar şi pentru achiziţia 
unui citoscop flexibil pentru urologie, 30 de paturi noi la ATI şi două lasere destinate clinicii 
de dermatologie pentru pregătirea medicilor.  
Cel mai mare centru de cercetare medicală multidisciplinară din România de la Colentina, 
în  valoarea de 20 de milioane de euro, bani proveniţi din fonduri europene, beneficiază de  
dotare şi tehnologie de ultimă generaţie.  
În unitatea de cercetare vor fi realizate investigaţii de mare complexitate, printre care cele 
pentru depistarea precoce a cancerului, dar şi de monitorizare a efecienţei tratamentului 
acestei maladii care afectează tot mai multe persoane.  
Astfel, centrul are  un Pet CT şi un Spect CT, microscop electronic, echipamente pentru 
anatomia patologică şi de un centru de cercetare cardiologică ultramodernă. 



6 

 

Tot prin grija ASSMB, Spitalul Colentina are o secţie de gastroenterologie, care este  
printre cele mai moderne din Bucuresti, putand-se efectua toata gama de interventii 
endoscopice ( rezectii de tumori ale tubului digestiv, afectiuni biliare, inclusiv proteze de 
esofag si coledoc).   

De asemenea a fost dotata sectia de cardiologie adaugand la procedurile deja existente 
echipamentele specifice unui laborator de electrofiziologie. 

 In plus, Spitalul are pentru prima data o clinica de urologie 

Sub coordnarea ASSMB, s-a continuat dotarea sectiilor de ATI si de asemenea s-a 
achizitionat un nou aparat DEXA pentru diagnosticul cu precizie al osteoporozei.  

La toate acestea se adaugă reparaţiile – exteriorul a patru dintre pavilioane, cel de 
dermatologie cel putin nefiind refacut niciodata in ultimii 50 de ani. 

De asemenea,ASSMB are in plan construirea unui nou spital in incinta unitatii sanitare.  

Valoarea totala a reparatiilor curente in intervalul 2009-2012 a fost de 9.441.483 lei 

 
 
Spitalul „Nicolae Malaxa" 228 de paturi 10.504 externări  
 
Spitalul are pentru prima dată clinică de obstetrică ginecologie şi de chirurgie, prin 
mutarea în această unitate a Spitalului Caritas, unitate defiinţată prin retrocedarea 
clădirilor. 
În 2012 au fost alocate fonduri pentru reaparaţii capitale, recompartimentări şi mutări, 
consolidări, dotări şi extindere,  valoarea investiţiilor fiind de aproape 9.000.000 lei   
 
Totodată, spitalul are un puternic centru de alergologie şi un  CT unic în România 
pentru investigaţiile persoanelor supraponderale. 
 
In acest sens, de la preluare,  ASSMB a avut ca obiectiv realizarea unui  centru specializat 
in chirugie bariatrica ( a obezitatii) CT-ul achizitionat avand tocmai aceasta caracteristica ( 
prin diametrul crescut permite ca si persoanele supraponderale sa fie diagnosticate 
imagistic). 
  
De asemenea au fost inlocuite in totalitate retelele termice si electrice.  
ASSMB va dezvolta in  spital centrul de diabet.  

Reparatii curente in intervalul 2009-2012: 3.697.464,20 lei 
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Spitalul de Nefrologie „Carol Davila”; 208 paturi  8.838 externări 
 

 
  
A devenit un puternic centru de chirurgie odată cu  redeschiderea, după aproape trei 

decenii,  a sectiei de profil, reluand traditia specialitatilor chirurgicale initiate aici de marele 
Profesor Juvara si Gavriliu 
În 2012 a fost finalizată racordarea spitalului la ENEL în valoare de peste un milion de lei, 
şi totodată a fost finalizată şi cea de a treia sală de operaţii.  

Investitia in spital a depasit la mijlocul lui 2011,  7 milioane de euro. 

În spital functioneaza, prin achizitia ASSMB,   primul microscop electronic aflat intr-o 
unitate sanitara, microscop ce a permis diagnosticarea cu precizie a unor boli ale 
rinichiului ce inainte erau tratate empiric si care acum, be baza rezultatelor microscopice 
pot beneficia de terapii tintite mult mai eficiente.  

Reparatii curente in intervalul 2009-2012: 986.536,76 lei 
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Spitalul Clinic Colţea: 315 paturi      13.658 externări 
 

 
 
Renovat in totalitate, reprezinta in momentul actual un centru de referinta in oncologie 

prin sectiile de chirurgie, ATI, oncologie medicala, radioterapie, hematologie si ORL. 
 
 În 2012 au fost alocate fonduri pentru realizarea Centrului de transplant medular care va 
incepe sa functioneze, pentru prima oara  in cadrul spitalului, din 2013, devenind astfel a 
patra unitatea sanitară din România unde vor fi realizate aceste intervenţii.  Acest 
lucru a fost posibil dupa ce in 2011, pentru a completa gama de afectiuni tratabile in 

Sptialele Municipalitatii, a fost aprobata o investitie de peste 800.000 de euro in 
constructia  departamentului „camera albă”, primul pas major spre realizarea viitoarei 
secţiii de transplant medular  
În continuare au fost achiziţionate  echipamentele medicale pentru celule STEM în 
valoarea de 300.000 lei, un aparat de citofereză-200.000 lei, aparat automat pentru lipire 
lamele 125.000 lei.  

Echipamentele modern aduse de  ASSMB  fac din Spitalul Coltea un model pentru multe  
spitale din Romania.  
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Spitalul de ortopedie şi traumatologie Foişor:  128 paturi  7.647externări 
 

 
 
Spitalul Foisor este singura unitate sanitara cu acest profil din Romania 

 
 În spital funcţionează  un sistem unic în România (NIM Eclipse Nerve Monitorig 
System) indicat in special in chirurgia lombara inferioara: spondiloze, hernii de disc, in 
interventii care atat pentru ortopezi cat si pentru neurochirurgi au un grad ridicat de risc.  
Tot aici, exista și Registrul național de endoproteze. 
 În spital sunt realizate intervenții chirurgicale de mare complexitate cum ar fi revizii 
endoprotetice, deformații vertebrale (scolioze, cifoze), tumori osoase și de părți moi, 
tuberculoză osteoarticulară. 

 
În 2012 au continuat dotarea laboratorului, fiind pus în funcţiune un analizor modern 
pentru biochimie, valoarea investiţiilor depăşind un milion de lei.  

Reparatii curente in intervalul 2009-2012:3.121.158,61 lei 
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Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale „Victor Babeş”  
490 paturi  18.965 externări 
 

 
Este singurul de boli tropicale din Romania.  
 
Este al doilea spital din capitală cu secţie de terapie intensivă si de izolare epidemiologica 
pentru bolile infecţioase si singurul de boli tropicale din Romania.  
 
Întrucât în spital funcţionează o clinică de dermatologie, realizată prin transferul 
personalului de la Spitalul Scarlat Longhin-retrocedat-în 2012, ASSMB a avut ca obiectiv 
dotarea acesteia, astfel incat sa corespunda cerintelor europene in domeniu. .  
Astfel, a fost achiziţionat un aparat de radioterapie Roentgen pentru clinica de 
dermatologie,necesar în cancerul cutanat,  investiţiile depăşind 1300 mii lei.  
Spitalul Victor Babes a necesitat reamenajari si reabilitari ale pavilioanelor principale si a 
clinicii unde a fost organizata clinica de dermatologie.  
 
Aparatul este singurul din România de acest fel achitionat pentru un spital public  

Reparatii curente in intervalul 2009-2012: 5.776.364,22 lei 
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Spitalul „Th. Burghele” : 325 paturi    12.210 externări  
 
Este intre cele patru unitati  sanitare din România unde se fac intervenţii de chirurgie 
robotică, avand, de asemenea, unua din putinele gamma camere din Romania. 
 
În 2012 s-a extins compartimentul administrativ în strada Panduri 22 după preluarea unor 
clinici de la Spitalul Caritas închis pentru retrocedare 

Prin investitiile ASSMB care au vizat in acesti ani reabilitare zonelor de cazare din cadrul 
spitalului, inclusiv a spatiilor igienico sanitare,montarea unui  nou lift exterior, renovarea 
blocului operator si extinderea acestuia cu o noua sala de operatie, dar si dotarea cu 
aparatura moderna de ultima generatie, inclusiv a  camerei gamma-  Spitalul Burghele a 
schimbat in  totalitate  infatisarea devenind un spital de mileniul III.  

Reparatii curente in intervalul 2009-2012:8.545.801,97 lei 

Spitalul de bolnavi cronici „Sf Luca”:  271 paturi    9.620 externări 
 

 
 

Un alt model de schimbare radicala, dupa preluarea de catre ASSMB, este Spitalul Sf 
Luca. 
Daca in 2009, abia puteai intra in spital din cauza mirosului greu si a aspectului jalnic, 
acum este centru de referinta pentru tratarea bolnavului varstnic avand  cea mai 
modernă clinică de recuperare din ţară .  
 
În 2012 a continuat dotarea spitalului, fiind achiziţionat un ecograf multidisciplinar , dar şi 
aparatură de investigaţii. Acestea au completat dotarile  majore din anii precedenti, 
destinate sectiilor  de geriatrie si recuperare medicala, de aparate de unde scurte, 
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magnetodiaflux, aparate cu lama Solux,aparate de medie si joasa frecventa, platforma 
mobila pentru exercitii de recuperare multidisciplinara cat si aparatura de laborator.   

Tot la Spitalul Sf Luca, dar in curte, a fost reabilitata o cladire care a fost pusa la dispozitie 
persoanelor  care isi duc viata pe strada,  in perioada de ger- adapost de 50 de locuri 
gandit a fi in apropierea unitatii sanitare in cazul in care este nevoie de interventie 
medicala   

Reparatii curente in intervalul 2009-2012: 2.921.537,84 lei 

 
 
Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino"  : 341 paturi   14.721 externări  
 

 
 
A continuat  dotarea spitalului cu echipament pentru producere O2 (214.000 lei) 
autosanitară (100.000) aspirator chiurgical pe stand mobil (136.000 lei), ecograf doppler 
(483.000lei) şi aparat pentru coagulare în atmosferă de argon (150.000 lei). 

ASSMB a avut ca prim obiectiv ,dupa preluarea unitatii sanitare, reabilitarea spitalului,  
dotarea blocului operator din sectia de chirugie- inclusiv sistemul de filtrare al aerului, dar 
si  schimbarea acoperisului sectiei de neonatologie si obstetrica. Acum sunt in grafic 
lucrarile de reabilitare si modernizare la Clinica de obstetrica.   

În plus, ASSMB analizeaza posibilitatea construirii unui nou pavilion în curtea spitalului. 

Reparatii curente in intervalul 2009-2012: 2.520.289,67 lei 
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Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor pentru Tineri "Sf. Stelian"    
45 de paturi     1.298  externări 
  
După preluarea în 2010  de către Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, 
Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor pentru Tineri "Sf. Stelian" a 
reuşit să dechidă unitatea pentru internări nevoluntare, care reprezinta  o provocare 
pentru asistenţa medicală psihiatrică.  
- 
În  centru sunt internaţi, anual, în  jur de 1.200 de bolnavi, în  2012 fiind 1298 de cazuri.  

Din 2011, cazurile au devenit tot mai grave, pentru că a apărut policonsumul, iar rsicul ca 
tot mai multi consumatori sa aiba si alte boli precum HIV/SIDA este tot mai mare. 

 In acest sens, ASSMB pregateste proiectul „Impreuna impotriva drogurilor”.  

De asemenea, ASSMB a dotat CETTT astfel încât,  în prezent,  are un compartiment de 
primiri urgenţe, foarte important pentru o unitate de aceste fel .  

Centrul are 15 paturi pentru detoxifiere, monitorizare şi 30 de paturi pentru psihiatrie şi un 
ambulatoriu foarte puternic cu 150 de locuri, în care se desfăşoară o activitate complexă 
de administrare a tratamentului de menţinere pe metadonă sau suboxonă şi un proces de 
ergoterapie. 

ASSMB a contribuit la organizarea de catre Centrul de Evaluare şi Tratament a 
Toxicodependenţelor pentru Tineri "Sfântul Stelian"a primei Conferinţe naţionale cu tema 
"Adicţia” - abordare multidisciplinară, implicaţii medico-psiho-sociale. 

Reparatii curente in intervalul 2009-2012: 463.733,72 lei 
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Spitalul  Copii "Dr. V. Gomoiu" : 157  paturi   7.397 externări  
 

 
 
După modernizarea unităţii sanitare şi realizarea unei noi secţii  ORL si dupa  reabilitarea 
integrala a blocului operator cu noi circuite functionale si dotarea corespunzatoare 
urmeaza modernizarea ambulatoriul de specialitate.  

Totodata a fost reabilitat demisolul, fiind extinse facilităţile de consultaţii 

 Proiectul de reabilitare al  ambulatoriului de specialitate a fost alaturi de cel de la Foisor 
aprobat pentru a fi finantat prin fonduri europene pe axa 3.1.2.   

De asemenea, ASSMB are in plan construirea unui noul spital de pediatrie in curtea 
spitalului Gomoiu, lucrarile fiind deja incepute .  

Reparatii curente in intervalul 2009-2012: 3.710.846,89 lei 

Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr.C.Gorgos": 80  paturi  2.086  externări  

 
În continuă modernizare, pentru spital au fost achiziţionate  alte 20 de paturi noi .  

La Spitalul Gorgos functioneaza centrul de ingrijire pentru copii cu tulburari din spectrul 
autist, singura unitate de acest fel din Romania, urmare a unui grant acordat de guvernul 
Norvegiei  

Reparatii curente in intervalul 2009-2012 :486.293,7 lei 
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Spitalul de psihiatrie"Dr.Alexandru Obregia ": 1229 paturi 32.751  externări  
 

 
 
Spitalul a fost preluat în 2011 având acumulate mari datorii. 
 
În spitalul Obregia functioneaza o clinica de referinta pentru epilepsie si una pentru 
Alzheimer. 
Totodata spitalul este cuprins intr-un proiect european, pe fonduri structurale 
pentru construirea unei centru de cercetare.  

 
În 2012 au fost achiziţionate, printre altele: electrocauter 101.000 lei, două ambulanţe 
(300.000 lei) electronecefalograf, electromiograf în valoare totală de  260.000 lei,  
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Spitalul de Chirurgie Oro-maxilo-faciala "Prof. Dr. Dan Teodorescu”: 61 paturi  4.028 
externări 
 

 
 
În 2012 au dost achiziţionate 35 de paturi noi , un sterilizator cu abur de 70 de litri, 
videolaringoscop şi truse de chirugie.  
 
Totodată a fost montat un lift în valoare de un 1.000.000 de lei.  

 Desi intr-o cladire veche, am incercat sa mentinem conditii decente de spitalizare si 
tratament.  

Mentionam ca si premiere pentru spital dotarea blocului operator ( in care se lucra anterior 
cu aparate din anii 60) cu un videolaringoscop- obligatoriu in cazul operatiilor complexe 
din sfera BMF cat si cu un endoscop pentru tehnici de sialoendoscopie si sistem de 
litotritie a calculilor salivari, sistem unic la ora actuala in Estul Europei.  

Spitalul va avea o unitate sanitară nouă şi modernă. 

Reparatii curente in intervalul 2009-2012:4.576.287,8 lei 
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Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sarbu": 230 paturi    13.502 
externări 

 

 
 
În 2012 a continuat modernizarea etajului I, a fost achiziţionat şi montat un ascensor în 
valoare de aproape 150.000 lei.  

Cu ajutorul ASSMB, spitalul are acum  o sectia de neonatologie reabilitata in totalitate atat 
ca si spatii cat si ca dotare, instalatii pentru depistarea fumului si camera de 
supraveghere.  S-a reorganizat zona de acces in unitatea sanitara prin crearea unei noi 
intrari pentru pacientele ce necesita servicii in ambulatoriul de specialitate. 

Clinica “Prof. Dr. Panait Sirbu” este inclusa in Programului National de fertilizare in vitro 

derulat de catre Ministerul Sanatatii, impreuna cu o alta unitate din tara. Astfel, 

Departamentul de Reproducere Umana Asistata organizeaza Sesiuni de Informare pentru 

cuplurile care efectueaza proceduri de Fertilizare in Vitro in Spitalul Clinic de Obstetrica-

Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sirbu” De asemenea, prin spital se deruleaza programul 

“Mama si copilul” si programul de screaning pentru cancerul de col uterin.  

Spitalul deruleaza un program de telemedicina cu MZ Kreis Aachen –Spitalul Regional din 

Aachen Germania prin prof dr Andrei Muller Funogea si profesor dr. Klaus Goeschen, 

pionierul chirugiei tulburarilor de static pelvina. Totodata spitalul are un departament de 

medicina materno fetala.  

Reparatii curente in intervalul 2009-2012: 5.266.378,87 lei 
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Spitalul de pneumologie "Sf. Stefan":170  paturi  3.156 externări 
 
După ce au fost finalizate lucrările la gardul exterior a fost achiziţionat şi montat un lift. De 
asemenea au fost cumpărate 50 de paturi noi şi un electrocardiograf.  

Reparatii curente in intervalul 2009-2012: 1.088.212,98 lei 

 

 
Centrul de Boli Reumatismale "Dr. I. Stoia": 106  paturi  4.662 externari      
     
 
Unitate de referinţă pentru România în tratarea suferinţelor reumatice, avand  
echipamente de osteodensitometrie cu raze X , pentru diagnosticul si tratamentul bolilor 
reumatice, ECG, examinare Shaw şi bilant articulo- muscular, pentru  fizioterapie 
şi  gimnastica medicala.A fost reabilitat exteriorul cladirii si un pavilion. 

Reparatii curente in intervalul 2009-2012: 2.028.345,87 lei 

 
 
Tot prin spitalele ASSMB este asigurată  intervenţia de prim ajutor  dar şi 
spitalizarea oamenilor strazii  în perioadele caniculare din timpul verii sau extrem de 
scăzute iarna.  
Sute de pacienţi cu probleme medicale severe au fost îngrijiţi în spitalele ASSMB in 
perioadele cu temperaturi extreme.  
In perioadele caniculare,ASSMB organizeaza corturi medicalizate unde sunt 
distribuiti zeci de mii de litri de apa.   
De asemenea, ASSMB asigura asistenta medicala pentru studenti in Centrul medical 
din Campusul Grozavesti, pentru toata lumea, in Centrul medical in Pasajul de la 
Universitate, dar si pe Stadionul Arena Nationala Bucuresti in cele zece cabinete 
medicale.  
Asistenta medicala din cabinetele de  la Arena Nationala este esigurata cu sprijinul 
Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov. De la deschiderea acestor puncte de prim 
ajutor, peste 2000 de persoane au primit ingrijiri medicale  
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PROIECTE ASSMB 
 

Printre proiectele importante ale ASSMB este cel vizând  dezvoltarea  sistemului de 
transport interspitalicesc, folosind propria reţea de ambulanţe de transport.  
In acest moment un element dificil in diagnosticul complex al bolnavilor il reprezinta tocmai 
comunicarea interdisciplinara.  
Un alt obiectiv important rămâne  construcţia celor patru spitale, in perimetrul  spitalelor: 
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala “Prof. Dr. Dan Theodorescu” Bucureşti, 
Spitalul Colentina,  Spitalul Foişor şi Spritatul de copii Victor Gomoiu.  
Proiectele viitoare vor  fi realizate cu bani de la bugetul local , pentru  partea spitalicească 
şi din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate (Gomoiu si Foisor) , dar si prin 
parteneriat public privat 
În prezent, construcţia a două dintre spitale este foarte avansată astfel că , la Spitalul 
Foişor lurările incep in luna martie 2013, urmand apoi, Spitalul Gomoiu.  
 
Alte  proiect ale ASSMB vizeaza eficientizarea energetica, pentru reducerea 
cheluielilor cu utilitatile, interconectarea spitalelor prin sistemul de  telemedicina si 
un program de formare profesionala.    

ASSMB are semnate doua protocoale de colaboare cu organisme similare din Paris si 
Viena.  
 
De asemenea, printre proiectele dragi ASSMB este cel privind realizarea unor centre 
de excelenta, care sa reuneasca elitele medicinei din Capitala.  
  
Reţeua de medicină şcolară fost preluată în totalitate de ASSMB de la Spitalul „Victor 
Gomoiu”, fiind organizate concursuri pentru 50 de posturi definitive si 7 temporare.   
 
În plus, ASSMB are în derulare mai multe proiecte de maximă importanţă pentru 
sănătatea copiilor şi a şcolarilor, dar şi pentru instruirea medicilor şi cadrelor medii 
sanitare, din cabinetele medicale scolare.   
 
Triajul realizat de medici şi asistenţi din reţeaua şcolară indică faptul că cele mai multe 
suferinţe în rândul şcolarilor vizează boli ale coloanei vertebrale, obezitatea, afectiuni 
oftalmologice şi carii dentare.   
 
De aceea, Municipalitatea, prin ASSMB,  a dezvoltat un program pentru monitorizatrera 
scoliozei, a obezităţii, a suferinţelor dentare si oftalmologice  si a altor boli cronice.  
În plus, proiectele ASSMB vizează profilaxia cariilor dentare la copii şi încurajarea 
alimentaţiei sănătoase la copii şi tineret.  
 
De asemenea, personalul medical şi auxiliar din cabinetele medicale scolare vor participa 
la cursuri de asistenta medicala de urgenţă,  acest program fiind realizat în colaborare cu 
Serviciul de Ambulanţă Bucureşti Ilfov.  
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Un alt proiect vizează dotarea cabinetelor medicale şcolare conform legislaţiei în vigoare . 
Reţeaua de medicină şcolară va fi inclusă într-o reţea de internet proprie, astfel incat 
cabinetele medicale vor puatea comunica în timp real orice situaţie de urgenţă.  
 
De asemenea, în fiecare sector va exista câte o ambulanţă pentru medicina şcolară.  
 
O alta directie strategica care se adreseaza unei probleme grave, dar recent aparute, 
infectia cu virusul HIV la consumatorii de droguri, inclusiv etnobotanice, vizeaza 
extinderea capacitatii de diagnostic si tratament in cadrul retelei Municipalitatii (Spitalul 
Victor Babes, Spitalul Al Obregia si Spitalul Sf Stelian) si dezvoltarea activitatilor de 
informare si prevenire in parteneriat cu ANA si MAI.   
ASSMB impreuna cu MAI si ISMB vor demara un program privind combaterea violentei in 
scoli 
 
Municipalitatea este implicata, de asemenea, intr-un   proiect european „O bătrâneţe 
activă”, lansat în Spitalul Sf Luca, unitate de referinţă în geriatrie.   
 
De asemenea, ASSMB colaboreaza  cu Ministerul Sanatatii in elaborarea unor importante  
proiecte  pentru exercitiul financiar din  perioada  2014-2020 
 
 


