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RAPORT ACTIVITATE
- 2018Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş a fost înfiinţată în conformitate cu
prevederile O.G nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes
judeţean şi local şi H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială.
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş este o instituţie publică specializată, cu
personalitate juridică, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii
sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale de pe teritoriul municipiului Mediaş şi sat
aparţinător Ighişul Nou.
În anul 2016, Unitatea de Asistență Medico -Socială Mediaș, a obținut licența de
funcționare seria l.F. nr. 0000309, pe o perioadă de 5 ani, în baza deciziei de acordare nr.
795/24.06.2016, de către Ministerul muncii , familiei , protecției sociale și persoanelor
vârstnice.
În anul 2018, un număr de 134 persoane au beneficiat de serviciile socio-medicale
oferite de Unitatea de Asistență Medico- Socială Mediaș, iar totalul cheltuielilor a fost de
2.274.541 lei, din care 644.335 lei (venituri proprii), 395.000 lei (subvenții Ministerul
Sănătății) și 1.235.206 lei (subvenții Bugetul Local).
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Tipul cheltuielilor

1
2
3
4
5
6
7
8

TITLUL I. Cheltuieli personal
Personal medical
Personal nemedical
TITLUL II. Bunuri și servicii
Bunuri și servicii
Reparații curente
Hrană
Medicamente și mat. sanitare

r. crt
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1.473.205
395.000
1.078.205
801.336
330.761
64.661
294.005
85.442

9
10
.

Pregătire profesională
Protecția muncii
TOTAL CHELTUIELI

8.484
3.000
2.274.541

În cursul anului 2018 s-a avut în vedere îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite, sau realizat lucrări de reparaţii interioare ale clădirilor în care se desfăşoară activitatea
U.A.M.S.
În cadrul U.A.M.S Mediaș ș-au desfășurat activitatea un număr de 40 de persoane care au
avut de efectuat muncă în folosul comunității ( MFC) conform mandatelor de executare
emise de:
1. Parchetul de pe langă Judecătoria Mediaș ( 5 ordonanțe ale Parchetelor de pe lângă
judecătorii prin care s-a dispus munca nerenumerată în folosul comunității, 23 de
sentințe civile ale judecătoriilor prin care s-a dispus munca nerenumerată în folosul
comunității )
2. Ministrul Justiției prin Direcția Națională de probațiune -Sserviciul de Probațiune
Sibiu ( 12 decizii privind executarea obligației de a presta MFC).
Beneficiarii serviciilor acordate de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială sunt
persoane cu afecţiuni cronice care necesită temporar sau permanent supraveghere, asistare,
îngrijire, tratament şi care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau
socială nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale să îşi dezvolte propriile capacităţi şi
competenţe pentru integrare socială.
Internarea se face la recomandarea unităţilor sanitare cu paturi sau la solicitarea
persoanelor fizice sau juridice în baza grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se
internează în unităţi de asistenţă medico-socială (O nr.491/180/2003).
Durata internării durează de la caz la caz în funcţie de nevoile medico-sociale ale
beneficiarilor, dar nu mai mult de 6 luni, excepție facând cazurile sociale si persoanele grav
bolnave.
Serviciile oferite în Unitatea de Asistenţă Medico Socială sunt următoarele:
 Identificare şi evaluare
 Informare în domeniu
 Consiliere socială
 Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză
 Reintegrare familială şi comunitară
 Servicii de bază pentru activităţile zilnice
 Servicii de suport pentru activităţile instrumentale de zi cu zi
 Servicii de îngrijire socio-medicale de natură medicală
 Servicii de îngrijire paleativă
 Servicii de recuperare şi reabilitare
 Suport şi acompaniament
 Găzduire pe perioadă determinată
 Promovare relaţii sociale (socializare)
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Servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive (prepararea şi
distribuirea hranei)
Alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate

Pe parcursul anului 2018 în U.A.M.S. Mediaş au beneficiat de servicii socio-medicale
un număr de 130 de persoane din care 40 au beneficiat de serviciile noastre din anul 2017, iar
90 de persoane au fost internate in anul 2018. Din cele 130 de persoane internate au decedat
38 beneficiari (26 femei şi 12 bărbaţi), iar 39 beneficiari au fost externaţi (22 femei şi 17
bărbaţi).
Vă prezentăm pe scurt situaţia socială a persoanelor internate în cursul anului 2018:
Analfabetism: 0;
Şomaj: 0;
Absenţă locuinţă: 9 din care 1 oameni ai străzii, 7 persoane locuiesc la copii / rude din
familia extinsă, 1 persoană cu titlu de chirie la persoană fizică;
Deţin locuinţă: 43 persoane din care 31 persoane cu proprietate personală,
7 persoana locuinta neadecvata,
4 persoane dețin locuință
1 persoane uzufruct viager
0 persoane contract intretimnere
Pensionari cu familie: 83;
Pensionari fără familie proprie: 7 din care 5 persoane locuiesc cu aparţinători legali / familie
lărgită, 2 persoane nu primesc suport de la aparţinători legali / familia lărgită;
Singurătate: 5 din care 2 persoane din familia lărgită cu care nu se menține legătura iar 3
persoane fără aparținători legali;
Sărăcie extremă: 3 cazuri strict sociale;
Familii dezorganizate / peroane singure: 29 din care 15 familii monoparentale prin decesul
partenerului , 7 căsătoriți, 4 necăsătoriți , 3 divorț, 0 concubinaj, 0 despărțiți în fapt;
Alte cauze: 13 persoane cu gr. handicap, sistat, după caz.
Din punct de vedere medical, în U.A.M.S. predomină cazuistica specifică vârstei a
III-a şi patologia persoanelor care provin din medii sociale defavorizate.
În unitatea noastră se întâlneşte toată patologia medicală predominând:
- afecţiuni cardiace: hipertensiuni, insuficienţă cardiacă, cardio-stimulator, fibrilaţie
atrială cronică;
- afecţiuni neurologice: sechele post AVC, cu hemipareze, parapareze, tulburări de
vorbire, epilepsie;
- diabet zaharat;
- afecţiuni ale sistemului osos: stări post operatorii (fracturi col femural, fracturi maleolă
peronieră, amputaţii traumatice, etc).
În unitate există un număr de pacienţi cu sindrom deteriorativ psihoorganic de tip
Demenţă senilă, Alzheimer, cazuri preluate din unităţile sanitare cu paturi din judeţ pentru
care nu s-a găsit altă soluţie de rezolvare, în judeţ neexistând unităţi specializate pe acest tip
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de afecţiuni iar colaborarea cu Spitalul Judeţean de Psihiatrie s-a realizat şi se realizează cu
mare dificultate, motivându-se permanent lipsa locurilor.
Suntem unitatea care a preluat cazuri deosebite atât din punct de vedere medical cât şi
social, degrevând astfel ocuparea locurilor din unităţile sanitare cu paturi din judeţ şi din
municipiul Mediaş, acestea reducându-şi cheltuielile pentru aceşti bolnavi.
Aceşti bolnavi cu afecţiuni psihice nu fac obiectul serviciilor acordate în unitatea
noastră, necesitând îngrijire specială, cu personal specializat şi condiţii de securitate
specifice.
O altă categorie de pacienţi care a beneficiat de servicii medicale şi îngrijire o
constituie pacienţii cu neoplasm cu diferite localizări (laringian, gastric, tumori cerebrale,
prostată, tumori pulmonare, etc.).
Toți pacienții beneficiază de ședințe de consiliere oferite ca parte a serviciilor
psihosociale pentru persoanele vârstnice pe întreaga perioadă a internării. Frecvența
ședințelor de consiliere are loc o dată pe săptămână în funcție de caracteristicile stării de
sănătate a fiecărui pacient și este asigurată prin contract de prestări servicii de doamna
psiholog clinician Streza Teodora.
Unitatea de ASISTENȚĂ Medico-Socială Mediaș în parteneriat cu Școala
Postliceală Auxila Medias, organizează și desfășoară stagiul de pregătire practică, în vederea
învățării la locul de muncă a persoanelor care urmează cursurile de calificare pentru funcția
de asistent medical generalist

Lunar, în perioada 01.01.2018-31.12.2018, s-au distribuit 168 cutii lapte praf pentru
un numar de 30 sugari din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou.
În colaborare cu cetăţeni din municipiu şi firme locale, beneficiarii unității au primit
ajutoare materiale, alimente, cu ocazia sărbătorilor religioase şi pe parcursul întregului an.
Amintim si mulțumim tuturor:
SC RAEMA SRL, SC „KONSTA SPLENDID” SRL , AUTOMECANICA SA,
COMAY SRL, SC CARMENS SRL, Mediaş, preotul Flaviu Fleser de la Biserica Sf.
Apostoli Petru şi Pavel şi Sf. Transilvăneni din Cimitirul Mediaş, grupul, cetăţeni, persoane
fizice, din municipiul nostru şi nu în ultimul rând elevi şi cadre didactice din cadrul Liceului
Teoretic „Axente Sever” Mediaş, Colegiul Tehnic Mediensis, Școala Națională de Gaz
Mediaș, Școala Generala Mihai Eminescu, Școala Generală Nr. 3 Mediaș, Grădiniţa
„Dumbrava Minunată”, Grădiniţa ,,Bucuria copiilor,, Centrul de Integrare prin Terapie
Ocupaţională Mediaş,(CITO)
Din punct de vedere social în cadrul U.A.M.S au fost organizate activităţi de
petrecere a timpului liber în incinta unităţii:
 au fost organizate ateliere de confecționat decorațiuni pentru sărbătorile
pascale și cele de iarnă
 spectacol în aer liber organizat de grădinița bucuria copiilor
 seri de colinde alături de voluntari din zona municipiului nostru
4/5

De asemenea, Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș a organizat o excursie la
Mănăstirea Ramet si cetatea Alba Iulia , la care au participat 18 beneficiari și personalul
unității, costurile acestei deplasări au fost sponsorizate de persoane fizice care au dorit sa-și
păstreze anonimatul.
În luna august grupul Balada a susținut un concert de muzică folk pentru beneficiarii
unității, de asemenea grupul Ela Sol a susținut în luna decembrie un concert de colinde. De
ziua vârstnicului pe 1 octombrie a fost organizat un spectacol și o masă festivă.

In anul 2018 UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA a avut 5 proiecte de
parteneriat:







Proiect de parteneriat educational „SUFLET PENTRU SUFLET„ , Gradinita
cu program părelungit Bucuria Copiilor Medias, dir prof Peter Isabella
Hajnalka.
Proiectul educational : „DARUIM IMPREUNA”, alaturi de Gradinita cu
program prelungit Dumbrava Minunata, profesor d-na Maria Ionescu.
Convenția de parteneriat cu Asociația Sfântul Mihail Mărturisitorul /
Sfânta Treime , Mediaș , preot Cornel Pițigoi .
Proiect de parteneriat educațional „ VOLUNTARIATUL VĂZUT PRIN
OCHI DE COPIL,... ȘI NU NUMAI”, alături de Grădinița cu program
prelungit nr.12 Mediaș, director prof. Niculina Iustina, Centrul de Integrare
prin Terapie Ocupațională Mediaș, director Ec. Hălmaci Daniela, ISJ Sibiu
Inspector Școlar Prof. Dr.Maria Turean

Director U.A.M.S.
Vaso Ioana
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