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Motto: "Noua zecimi din fericirea noastră se bazează pe sănătate" Schopenhauer

Sănătatea este o valoare sociala fundamentala.fiind o problema sociala, economica şi politica
care fine de drepturile omului. Reprezintă un concept complex care cuprinde dimensiunea
fizica, emoţională, mentala, spirituala şi sociala a individului.

Calitatea serviciilor medicale reprezintă o prioritate majora pentru toţi: organele
guvernamentale, conducerea unităţilor sanitare, personalul medical, furnizorii de servicii
medicale, pacienţi, terţul plătitor , În egala măsura.

Asistenta de sănătate publica reprezintăun obiectiv de interes social major, fiind definita prin
Legea nr. 9512006 privind reforma În sistemul sanitar, republicata, cu modificările şi

completările ulterioare.

Spitalul reprezintă cel mai complex prestator de servicii din economia de piaţă .

Decontarea serviciilor medicale prestale populaţieiseface prin Casa de Asigurări de Sănătate

pentru serviciile suportate din Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, conform
prevederilor şi de la Ministerul Sănătăţii prin transferuri de la bugetul statului pentru
programele naţionale de sănătate.
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CAPITOLUL 1
DESCRIEREA SITUAŢIEIACTUALE A SPITALULUI

Spitalul Judeţean de Urgenta Reşiţa reprezintă unitatea sanitara cea mai complexa a
Judeţului Caras Severin asigurând asistenta medicala de specialitate a aproximativ 70.000
locuitori din Municipiul Reşiţa, respectiva aproximativ 314.000 locuitori ai Judeţului Caras
Severin pentru unele specialităţi care se regăsesc doar la Spitalul Judeţean de Urgenta Reşiţa

(urologie, gastroenterologie, nefrologie şi hemodializa cronica, hematologie, oncologie,
diabetologie şi boli de nutriţie) îndeplinind totodată şi funcţia de spital de urgenta cu unitate
primiri urgente, care a acordat asistenta medicala de urgenta pe anul 2016 a 53943 pacienţi.

Spitalul Judeţean de Urgenta Reşiţa, în prezent, funcţionează cu 835 paturi după cum
urmează:

• Staţionar 1- parter plus 6 nivele cu 460 paturi, 12 secţii şi compartimente, pe o suprafaţă

utila de 16.409 mp :
o secţia Obstetrica Ginecologie = 57 paturi,
o compartiment ORL = 20 paturi,
o secţia Cardiologie = 65 paturi,
o secţia Ortopedie = 25 paturi,
o secţia Chirurgie = 60 paturi,
o secţia Neonatologie = 25 paturi.
o sectia Oftalmologie = 25 paturi,
o secţia Medicina Interna 1 = 60 paturi ,
o secţia Pediatrie = 50 paturi.

• Stationar II - amplasat la 5 lan de Staţionar 1, parter plus 2 nivele cu 220 paturi cu 5 secţii

şi compartimente pe o suprafaţa utila de 5.267 mp:
o secţia Neurologie = 47 paturi,
o sectia Oncologie = 30 paturi,
o secţia Diabet = 25 paturi,
o secţia Medicina Interna 2 = 25 paturi,
o compartiment Hematologie = 20 paturi,
o compartiment BFT = 15 paturi,
o secţia Psihiatrie = 60 paturi.

• Staţionar III - amplasat la 7 krn. de Staţionar 1, parter plus 3 nivele cu 155 paturi,
funcţionează 3 secţii, pe o suprafaţă utila de 2.695 mp:

o sectia Pneumologie = 92 paturi din care compartiment TBC = 77 paturi,
o secţia Boli Infecţioase = 35 paturi,
o compartiment HIV/SIDA = 5 paturi,
o compartiment Dermato-Venerologie = 20 paturi.

La Spitalul Judeţean de Urgenta Reşiţa sunt 21 specialităţi medicale.
În anul 2016 Spitalul Judeţean de Urgenta Reşiţa a acordat asistenţă medicală pentru:

• 26.217 pacienţi extemaţi spitalizare continua
• 25.443 cazuri spitalizare continua acuţi,

• 774 cazuri la spitalizare continua cronici,
• 6.786 cazuri spitalizare de zi,
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• Unitate Primire Urgente 53.943 cazuri,
• Ambulatorul integrat al spitalului cu 14 specialităţi medicale : 37.687 consultaţii.

Actuala structura organizatorica este aprobata prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Of.

550 din 26 .05.2010 după cum urmează:

• secţii medicale - 615 paturi repartizate pe 15 special ităţi medicale, reprezentând
73.65%;

• secţii chirurgicale - 220 paturi repartizate pe 6 specialităţi medicale, reprezentând
26.35%;

• 15 săli de operatii, 5 săli de naştere,

• laborator de analize medicale,
• laborator de explorări funcţionale,

• laborator de radiologie şi imagistica medicala,
• serviciul de anatomie patologica,
• laborator de recuperare fizica şi balneologie,
• serviciul de medicina legala,
• cabinet medicina sportiva,
• compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale,
• centrul de sănătate mintala,
• dispensar TBC,
• farmacii cu circuit închis pentru staţionarele I, II, III,
• Centrul de Sănătate Multifuncţional Bozovici.

Resurse umane: total personal efectiv angajat - 1094

r. Total personal cu studii superioare = 205, din care:
• Medici = 140, din care:

o medici rezidenţi = 15
• Farmacişti = 4
• Asistenţi medicali cu studii superioare = 12
• Fizio-kinetoterapeut = 1
• Alt personal sanitar superior (biologi, chimişti, psihologi, fizician) = 10
• Alt personal cu studii superioare/economişti, jurişti, ingineri, asistenţi sociali) == 38

II. Total personal cu studii medii = 889, din care:

• Asistenţi medicali = 517
• Registrator medical, statististician medical, tehnicieni medicali. =29
• Personal auxiliar sanitare infirmieri, brancardieri, îngrijitori) = 265

o Brancardieri - 30
o Infirmieri - 161
o Îngrijitoare - 74

• Muncitori =48
• Alt personal cu studii medii = 30
• Personal angajat în 2016:

o Medici = 8
o Asistenţi medicali = 28
o Infirmieri = 14
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o Personal Auxiliar = 6

Categoria conform nivelului de competentă

Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 461113 .05.2011, clasificarea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Reşiţa se regăseşte În categoria III.

Nivelul de acredita re
După parcurgerea tuturor etapelor de evaluare, Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa prin

Hotărârea Of. 105/04.07.2013 a obtinut din partea Comisiei Naţionale de Acreditare a
Spitalelor, Încadrarea în categoria "acreditat", pentru indeplinirea a peste 91% din indicatorii
aplicaţi, acesta fiind cel mai înalt nivel de acreditare. în anul 2018, după cei 5 ani de la ciclul 1
de acreditare, Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa va parcurge din nou toate etapele necesare
pentru obţinerea reacreditării (ciclul II de acreditare) din partea Autorităţii Naţionale de
Management al Calităţii în Sănătate,

Pentru acoperirea necesarului de servicii medicale şi asigurarea continuităţii asistentei medicale
la un număr cât mai mare de specialităţi medicale, în cadrul spitalului funcţionează conform
aprobării un număr de 12 linii de gardă, astfel: Unitatea de Primire Urgenţe, Laborator analize
medicale, Radiologie şi Imagistică medicală, Chirurgie generală, Ortopedie şi traumatologie,
Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, ATI, Medicină internă, Pediatrie, Medicină Internă la
staţionarul II, Neurologie, Psihiatrie, Medicină Internă la staţionarulIII, incluzând chemări de
la domiciliu - Anatomie Patologica

187
1019
4495

58.85
37.62

26217
7.32--_..~_ .

63.15
. 1.2418
1-' 50~5 6

I-T-·······_-
I 26.39

ii m DICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR

A. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR

Numărul mediu de bolnavi externaţi pe un medic
Numărulmediu de consultaţii p~u~ _~edic în ambulatoriu
Numărul mediu de consultaţii pe un medic în camera de garda/Unitatea de
Prif!l!EeJJrgenţe/CPU __._ _

4 Proporţia medicilor ~i~ totalul personaluI~i . 12.8
5 Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului 65.17

" . . - - .·0 ._ - _0_- _ . . '--r-- ..~ .. ..
6 Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului i 23.42

medical___·_0

1
2
3

Nr.

crt. ."
1 1 1'ir.d~ bolnavi externaţi - ţ<?t}~.1_. . _ .

--.l._P~~~ţ~ medi~e spitalizare, pespital
3 Rata de utilizareapaturilor pe spital __.._ .._
4 I!"!~icele decomplexitate al c.8Zl!ry~orJ~~~E~~I_o.__._ _
5 Procentul pacienţilor cu interventii chirurgicale din totalul pacienţilor

externaţi di~~t?~ţ.i.il~ chiI1l..!:g.i.~.~!~_ _ .
6 Proporţia bolnavilor internaţi cu programare din totalul bolnavilor

internaţi, pe spital . . . .. _
7 Proporţia urgentelor din totalul pacientilor internaţi, pe spital
8 Proporţia bolnavilor internati cu bilete de trimitere din totalul bolnavilor
_ internaţi, pe spital ~. _ _._.. ~. _ _

9 Nr. consultaţii lor acordate în ambulatoriu 37687

Dcn~mirea indieatorului de per formanta ai managementului spitalului
public

. Nr.
ert.
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91.72
60.49
21.37

420
29.86

53943
25.88

--_ _ _..... .... .- _ " "".,,-_ _.._.__._--
1O Nr. consultaţi ilor acordate în Unitatea de Primire Urgenţe

11 Proporţia serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi din
totalul serviciilor medicale spitaliceşti acordate, pe spital

Nr. C. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
~c~!z . " ._...~_._

1 i Execuţia bugetară faţă de buge~de cheltuieli aprobat
2 Procentul cheltuielilor de personaj din totalul cheltuielilor spitalului

3 1 Procentul chel tUÎel~~~~.~" m~~i~~ent~d"ÎE. ţ.9..! '-l. ~~!.,,~.~eltl:liel.p.o.r spJta~l_u_i-f
4 Costul mediu/zi de spitalizare, pe fiecare secţi.e

5 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma
"venituri proprii" înseamnă în contextul acestui indicator toate veniturile
obţinute de spital, exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări

de sănătate)

D.INDICATOIU DE CALITATE
. ...

13-a!_'-l.J~o!l~li t~ţ i i"J!2.ţ:.a spitaliceşti, pe total ~pital_ _ . _ .. _. ._ ~.3 8

Rata infecţiilor nozocomiale, pe total spital _ ~73
3 Rata pacienţilor reinternaţi in interval de 30 zile de la extemare "'i 12.17
4 Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare şi diagnosticul de 45.43

externare "..".... ."." . _..__.-1 _ _
5 Procentul bolnavilor transferati către alte spitale din totalul bolnavilor 1.34

internaţi

Nr.
crt.

I 1
1····· ·

2

In perioada 01 .01.2016 - 31.12.2016, plăţile nete ale Casei de Asigurări de Sănătate pentru
cheltuieli de personal au fost de 55.174.082 lei iar cheltuielile efective au fost de 57.491.036
lei:

Cheltu ieli efect ive +4.20%

PI<'l t i net e CAS pe ntr u chel tu ie li perso na l

54000000 55000000 56000000 57000000 58000000

Menţionez ca dintr-un buget anual de 95.045.020, cheltuielile cu salariul reprezintă 60.49%
iar cheltuielile materiale reprezintă 39.51%. Aceasta situaţie se datorează şi faptului ca suntem
subdirnensionaţi din punct de vedere numeric (conform ordinului 122412010 privind normarea
personalului medico-sanitar, numărul necesar de cadre medicale ar fi. de 1491, numărul actual
fiind de 1094, ceea ce reprezintă un deficit de 397 cadre = 26.6 %)
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Cheltuieli Deficit actual de personal

Norma

Numar actual - 26.6%

Cheltuieli cu Salarii

• Cheltuieli Materiale si Medicamente
o 200 400 600 800 1000 1200 1400 16QO

1 1.638.680

11:579.880

_ ...~~-

O

1 1.3~5. 1 1 5

431.000'43 1.000

1
0

--- +.. -- ----
I 1.596.000

9

6
7

4
..-
5

8

11

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2016 a fost în suma de 95.935.230,
după cum urmează :

YENITURI
, Denumire indicator I PREVAZUT IREALIZAT .
' .. __ . (BVC) ._ (Cont ,ge execuţie)

! Venituri d!!!.prestări servicii şi alte activităţi 1 69 . ~74 . 1 ~---=-,63 . Q.~7...: Ş),?
Şţl~'y'~~ţ ~,i.,de la !Jugetul de stat pentru spitale ~ 13 ~,Ş.OO.OOO ~~~) 5.283.080
Subvenţii pentru instituţiile publice - sume 5.500 .000 1 1.638.680
alocate din bugetul constituit din contribuţiile

pentru producerea, importul şi publicitatea
I pen~ru produse din tutun şi alcool

Vcnituri din contractele încheiate cu
instituţ~iJ.~ de medicina legala
Sume utilizate din excedentul anului
prece~~l?:ţ,p~ntru efectu~<:~ de chel~~li

.S~~ve~ţii. _<!eJ.a bugetele locale pent!~ .spi ta.l ~ 2.000.000
Subvenţii din bugetele locale pentru 1.592.280
finanţarea cheltuielilor de capital din
domeniul sănătăţii .
Sume din bugetul de stat către bugetele
locale pentru finanţarea investitiilor în
sănătate I

-- --- - . - --- -"""."...- - - - - - - - ,-- -+" " ' '' ''' '' '' ' '''---''--'''' ''''---'''''''-'-

Subvenţii din bugetul FNUASS pentru / 1.850.000, I 1.354.119 -
acoperirea creşterilor salariale

10 IS wne -alocate de la bugetul local- secţiunea I 54.350
'. ~e.functionare

Sume primite în contul plaţilor efectuate în 1237.450
, anii anteriori........- ......._- ---------~~~-~~..,.,.."..."..,..,..~~~-....".--..,.~...,.......~--....

TOTAL 95.935.230

INr .
[ crt,

1
2
3
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I REALIZAT
(ConLcie_ ~~ecu t!.~)

57.491.036• .. ~ .~., .._ 0_- _ .._ .....o.

I~9i~~7'~~2 ..

, 97.022 . - ~~---l

__...........-...C;;,;;;,:H ELT_U_I.E'l""'L_~I........ _

; ~~: I Denumire indicat=- 1~~~~ZU_T~_
1 . Cheltu~li d~_p.t?r~2.n~ 55.503.880
2 Bunuri ş i servicii -

1
39.388.380

- t _. . - . . .. ... ·- ·····r ··························- ..
_ _~.._~.fhe lt~.\~ l i de_~~pital_ . __ . ._ _ .. _. 2.253 .282 _

4 . Alte ch.~lt~ieli Jl?7.:}60...
5 i Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe I 237.450

nerambursab ile FEN post aderare --- - --..-
TOTAL 97.535.750

_-.._--.;.~~~..;....

---_._.._- -
--_..•...__ .._ --

Prin Casa Judeteana de Asigurări Sociale de Sănătate Caras-Severin, finanţarea a fost de
63.070 .665 din care:

....,-----"=""-~Nr.crt.
I Servicii medicale
~.mb~ţl:l.!o.! _1.1 .100.74 1
Cronici . 2.09 2.997_...~.._ - + - --- --

PRG Hemodializa + DP . 2.158.630
P rogram Orto·p·cdi~ · _· - T 19.293

.~?rog~a.rn_q~coi()gi~.__ ~~1 . 5·79.' 1? l m-==--..___.. -
Prog~aJP: ~iabet _ ~[ :3 ~ . 73 5
Program Hemofilie ; 115.872

TOTAL 63.0VO.665

Alte venituri în suma de 1.380.970,86 din care:
1.196.330,68 = venituri proprii
182.720,18 = venituri Medicina Legala
1.920,00 = alte venituri

Prin Direcţia de Sănătate Publică s-au efectuat <?'p~r~Jiuni astfel:---Bug.;;a;ct_ _ _ ___ Einanţ.;,;;ar.c;;.:;;... _
Buget de stat ~cţ i.~mi de sănătate + PN._ .. _-+-13.500.000 ' 15.283 .080
Transferuri de capital ·- .j ° --1 O
Accize acţiuni de sănătate+ PN 5.500.000 2.952,;,,;;.1.,.;;.6,;;..5......,._~

TO'FAb 19.000.000- - - ...- 1-;..;,-8.....2...35,....2;..4....5__----'

Cheltuieli de personal
Fondul de salarii utilizat în suma de 43.283.531 Iei (art.1O.0 1) corespunde nwnărului de

posturi repartizate şi salarii prevăzute în statele de functii legal aprobate; tichete de masa
2.091.566 lei (art. 10.02)

Obligaţiile către bugete reprezintă:

Casa de Asigurări de Sănătate în suma de 6.845.212 lei
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj în suma de
216.199 lei
Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale pentru sănătate În suma de
2.248.438 lei, au fost stabilite conform prevederilor legale şi livrate pe destinaţii

Contribuţii pentru asigurările de accidente de munca şi boli profesionale în suma de
121.141 lei
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Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii În suma de 367.995 lei

Cheltuielîle de personal la 31.12 .2016 sunt în suma de 45.166.025 lei

Cheltuieli materiale şi servicii
Pentru cheltuieli materiale şi servicii au fost repartizate credite bugetare În suma de

30.507.512 lei, pana la 31.12.2016 utilizând-se suma de 29.682.032
Alte cheltuieli (burse) în suma de 97.022 lei
Cheltuieli de capital În suma de 2.972.765 lei
Cheltuieli proiect implementare (art. 56.07) în suma de Olei
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CAPITOLUL II
ANALIZA SWOT A SPITALULUI JUDEŢEANDE URGENŢĂREŞIŢA

În funcţie de elementele urmărite, analiza SWOT) are la bază alte două analize:
A. Analiza internă a spitalului care se realizează prin calcularea unor indicatori de

performanţă şi prin urmărirea eficienţei procesului de convertire a resurselor Spitalul
Judeţean de Urgenţă Reşiţa în serviciile medicale oferite. Din aceasta sunt identificate
punctele forte şi cele slabe ale unităţii sanitare.

B. Analiza mediului competitiv al spitalului. în cadrul acestei analize externe se are in
vedere mediul competitiva unităţii sanitare urmând a se contura la final oportunităţi le
şi ameninţările venite din exterior

După efectuarea acestor analize şi Înainte de a trece la fixarea coordonatelor pe care trebuie
să se înscrie strategia Spitalului Judetean de Urgenţă Reşiţa este necesară întocmirea unei liste
de verificare în care se vor prezenta succint constatări le acestor analize.

Din analiza activităţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, am identificat atât punctele
forte şi punctele slabe cât şi oportunităţile şi ameninţările mediului extern.

1. Puoctele tari sunt caracteristicile pozitive ale instituţiei concretizate În resurse şi

abilitati care conferă superioritate Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa în raport cu alţi

furnizori de servicii medicale. Aceste trăsături conferă avantaje competitive.
2. Punctele slabe sunt caracteristicile negative ale unităţii sanitare materializate prin

disfuncţionalităţi în activitatea ei. Ele trebuie indicate cu claritate.
3. Oportunităţile sunt factori pozitivi ai mediului extern. Identificate şi fructificate În

timp util de către spital, pot genera un avantaj competitiv.
4. Amen inţările sunt factori negativi, stări de lucru care periclitează activitatea spitalului.

PUNCTE TARI
Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa e cel mai
mare spital dintre cele 5 ale jud. Caras-
Severin, asigur ând tratament pentru 1

, I
_ pat~l~gie_yast~__ __ _.,
Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa are cel
mai dezvoltat sistem de asigurare a I

, urgentelor de orice tip. Adresabilitatea cea
mai ~~es?_~ta d~!1_1~~t .___ _ _ ......__
Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa are
specialităţi medicale unice la nivelul jud.
Caras-Severin

... .. ._. 1

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa are 12
linii de garda şi 21 de specialităţi medicale

Spitalul beneficiază de un sistem informatic
intern, realizând o eficientizare a activităţii

medicale, interconectând cele 3 staţionare

I prin fisa electronica a pacientului

RUNCTESLABE
Cons trucţi a în sistem pavilionar generează:

• Cheltuieli mari cu utilităţile

C .. I I• ostun sponte pentru transportu i
pacienţilor în vederea realizării I
consulturilor interdisciplinare şi a
realizării investigatiilor paraclinice 
75.000 Ici I an

• Risc de accidente rutiere cu
implicarea pacienţilor Şl a .
personalului sanitar ,

• Posibila propagare a infecţiilor ,
nozocomiale de la o secţie la alta, de I
la un pavilion la altul ,

• Agravarea stării de sănătate a ,
pacienţilor cu afecţiuni ncurologice I
datorate mobilizării şi transportului
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..-.._.._._-------_._._.__._..._---j

Unele echipamente sunt uzate moral şi fizic

Lipsa unor circuite funcţionale moderne ale I
bolnavilor, vizitatorilor şi deşeurilor

Lipsa de autosanitare dotate corespunzător

pentru transportul medical intern
In cabinetele de specialitate din cadrul
ambulatoriu lui integrat exista deficit de
aparatura medicala

Costuri de întreţinere şi reparaţii aparatura
crescute în 2016 - 600.000 lei. Cheltuieli
service aparatura - 280.000 lei

Circuite medicale neconforme directivelor
UE la blocul operator al Spitalului Judeţean

de Urgenţă Reşiţa _
Aparatura de tip imagistic clasic (aparate
Roentgen) datorita unei vechimi mai mari de
9 ani, nu se mai pot utiliza în contractarea
serviciilor Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate Caras-Severin, fiind necesara

_ achiziţia de aparatura noua
certificat Infrastructura deficitara şi învechită, spatii

improprii pentru desfăşurarea unui act I

Reşiţa este medical de calitate, servicii hoteliere mult
către TUV I sub aşteptările pacienţilor şi sub "rangul"

spitalului (grupuri sanitare insuficiente, spatii
----,

închise de depozitare insuficiente,
insuficienta posturilor de oxigen în toate I
saloanele)

- -

Introducerea servirii mesei cu casolete de
unica folosinţă la micul dejun şi cina şi tăvi

termoizolante pentru masa de prânz.
Contractarea serviciului de spălătorie ,

inventar moale

Spitalul Judeţean de Urgenţă Resita
beneficiază de resurse umane bine pregătite

profesional, cu experienţa deosebita şi un
grad Înalt de profesionalism

Contacte personale cu lumea medicala
mondială (congrese, conferinţe)
Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa a crescut
calitatea actului medical prin dotarea secţiilor

cu impact deosebit la un Spital Judeţean

precum şi accentuarea dotării secţiilor unice

pe judeJ~t!~p~~~E~~~Inalta performanta
Au fost reabilitate unele secţii: pediatrie,
cbstetrica-ginecologic, nconatologie
Serviciile prestate acoperă necesităţile zonei
deservite (intervenţii unice În judeţul Caras-

I Severin -~hirurgia de _~ ip }aparo~cop ic)

"Siguranţa Circulaţiei" contract cu
Ministerul Transporturilor

Laborator analize medicale
RENAR
Spitalul Judeţean de Urgenţă

certificat 1SO 900 1:2008 de
Austria CERT

• .- p •• ~, •• _ •••• • __._••••••••••_--_._-_••••••••••_.__• _.. ...

"Spital prieten al copilului" prin programul
UNICEF şi OMS pentru sprijinirea

. ~li !lleI!taH~L.!1at~~J.~ a n~~_"!?-_~~~.~ţ~lui __, _
Colaborarea cu Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Timişoara prin sub-programul de
screening pentru depistarea precoce a
cancerului de col uterin
__._, .._.......... _ M.'HM""~ _"...

, Dotări şi mediu ambiental în permanenta

I
dezvoltare în vederea obţinerii de conditii
optime de deservire a pacienţilor şi de
d._esfăşurare a activităţii personalului

OPORTUNITĂ:rI AMENINŢĂIU

Relaţii bune cu Ministerul Sănătăţii, Direcţia Politicile de sănătate privind spitalizarea
de Sănătate Publică Caras-Severin, continua şi de zi au consecinţe financiare în
Ministerul Transporturilor, Casa Judeţeană , ceea ce priveşte subfinanţarea pacientului
de Asigurări de Sănătate Caras-Severin şi (serviciile medicale pentru pacientul fără '

Consiliul Judeţean Caras-Severin, Atragerea card de sănătate nu sunt decontate de către

factorilor decizionali în procesul de redresare . Casa de Asigurări de Sănătate Caras-Severin)
a Spitalului (surse de . f,?~duri _ pentru
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Concurenta spitalelor publice şi private, a
policlinicilo~ cu _ambulatorii de specialitate
Instabilitate legislativa

Neincluderea de către Ministerul Sănătăţii a I
Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa în
categoria de spital de suport (TCP = 1600 lei)

~, -- _ ....- ,

Nivelul de trai scăzut datorita ratei mari a I

şomajului _ _ __,,_ I
Creşterea costurilor asistentei medicale, I

înregistrarea de arierate

I Finanţarea generoasa de la Consiliul
: Judc;:l~~ Caras-Severin _ ..
Obţinerea ajutorului Ministerului Sănătăţii

privind dotarea cu aparatura de inalta
performanta, ar crea posibilitatea de a intra
Într-un sistem puternic concurenţial pe piata
serviciilor medicale paraclinice
-Creşterea gradului de satisfacţie apacientului I Re-ducerea ofertei de comp-eienta medicala p"e"i

prin creşterea siguranţei pacientului în ceea piaţa muncii
1, ~e priveşte condiţiile hotc;:E~re. _
Infiinţarea de compartimente şi noi servicii
(compartimentul de recuperare medicala
neurologica, serviciile de osrnologie,
bronhofonie, chirurgie spinala)

consolidare / modernizare, achiziţionare de
aparatura medicala performanta)
Accesarea de finanţări nerambursabile prin
proiecte europene transfrontaliere

, Adrcsabilitate fără restricţii pentru asiguraţii

Casa Naţionalăde Asigurări de Sănătate

Amenajarea de rezerve cu confort sporit
pentru care legislaţia permite obţinerea de
venituri suplimentare fata de contractul
încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate

~aras-Ş~verin (co-plata) _"
Proiectarea unui Sistem de Management

performant " "
Adoptarea unor standarde, recomandări şi

protocoale de practica medicala care au ca
finalitate creşterea eficientei , eficacităţii şi

calit~ţiiactului medical ,
Atragerea factorilor decizionali de la nivelul Îmbătrânirea populaţiei ca urmare a scăderii

, autorităţilor locale, ai mediului privat şi a natalităţii, scăderea speranţei de viată la
organizaţiilor ne-guvernamentale în procesul naştere, nivel de trai redus, emigraţia.
de redresare al ~pitalului I

Posibilitatea cooptării pentru intervenţii în Activitatea slab coordonata în zona
echipe mixte , de specialişti în vederea medicinei de familiei determina creşterea

abordării unei cazuistici complexe şi de mare adresabilităţii pacienţilor către Unitatea de
rafinament medical Primire Urgenţe ..~_
Implementarea parteneriatului public privat Uzura crescuta a circuitelor fluidelor (apa
în vederea dezvoltării actului medical şi nu calda, apa rece, can alizare) precum şi a
~umat _ " , _,,_ _ suprafeţelo_r_ construite _ , .._ "
I Renegocierea Contractului-Cadru şi a Migratia masiva a personalului medical

Normelor Metodologice de aplicare a mediu şi Înalt calificat, ca urmare a cererii de I
' acestuia cu Casa Naţională de Asigurări de munca a unităţilor sanitare din tarile cu înalt
Sănătate şi stabilirea rnodalităţii de finanţare grad de dezvoltare precum şi a spitalelor '
a spitalelor pe criterii obiective, de private din tara, poate determina o creştere a
performanta şi nu "istorice" coeficientului de fluctuaţie a personalului

medical. - -
Creşterea tarifelor la utilităţi, ceea ce va duce .
la ~!1jC?~~~<.l'?heltuielilor spitalului I

Posibilitatea orientării unor pacienţi către

servicii medicale din alte regiuni sau
străinătate
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CAPITOLUL III
IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE

1. Problema reacreditării are o importanta deosebita având în vedere modificările

legislative apărute, reorganizarea de secţii şi compartimente, cat mai ales din punct de vedere
al finanţării acestor reorganizări.

2. Menţinerea actualului sistem de finanţare inechitabil şi întârzierea în
uniformizarea tarifului pe categorii de spitale, constituie piedici şi întârzieri în procesul de
modernizare al spitalului. în aceasta direcţie statul, ca şi reglator al dezechilibrelor de pe piaţa,

trebuie sa intervină prin pârghiile pe care le are la dispoziţie şi sa incerce uniformizarea cat mai
rapida a tarifului / caz ponderat / tipuri de spitale, astfel încât sa se facă o repartizare echitabila
a fondurilor publice.

3. Infrastructura veche asociata cu neajunsuri În domeniu) administrativ în care se
desfăşoară activitatea determina:

a. Condiţii hoteliere nesatisfăcătoare

b. Grupuri sanitare insuficiente (saloane fără grup sanitar propriu)
c. Saloane neconforme cu normativele în vigoare
d. Mobilier vechi, auster, neconfortabil
e. Posibilităţi reduse de cazare a mamelor (Secţia Pediatrie)
f. Imposibilitatea tehnica de aliniere a spatiilor existente la condiţiile impuse de

standardele europene
g. Insuficienta posturilor de oxigen în toate saloanele (asistenta medicala a

pacientului cu probleme respiratorii este sub-optimala)
h. Aparatura şi echipamentele medicale vechi din anumite sectii ale spitalului

împiedica asigurarea unor servicii medicale de calitate
1. Unitatea de primire urgente necorespunzătoare din punct de vedere a circuitelor

şi dotări lor

4. Răspândirea teritoriala a unităţii având impact negativ atât de ordin financiar,
organizaţional, dar mai ales asupra confortului pacientului

CAPITOLUL IV
SELECŢIONAREA PROBLEMELOR PRIORITARE

Consider ca problemele prioritare sunt:
Infrastructura veche care necesita stabilirea unui program de reabilitare a infrastructurii
spitalului, în sensul stabilirii unui plan de acţiune cu termene şi responsabilităţi

Neajunsurile din domeniul administrativ ce implica elaborarea şi implementarea unui
program complex de îmbunătăţire a activităţilor şi serviciilor medicale oferite,

...care sa conducă la îmbunătăţirea actului medical, eonfortului pacienţilor şi alinierea cu
standardele europene
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CAPITOLUL V
DEZVOLTAREA PROIECTULUI DE MANAGEMENT PENTRU PROBLEMA

PRIORITARA IDENTIFICATĂ

3. Infrastructura veche asociata cu neajunsuri în domeniul administrativ

3.1 Scop
= modernizarea, reabilitarea, extinderea şi restructurarea infrastructurii spitalului
= creşterea confortului pacienţilor

=îmbunătăţirea actului medical
=reducerea costurilor cu reparaţiile recurente datorate infrastructurii instabile

3.2 Obiective
- dezvoltarea / modernizarea infrastructurii ş i dotarea cu aparatura şi echipamente medicale,
modernizarea / reabilitarea secţiilor spitalului, dotarea cu aparatura de inalta performanta,
dotarea cu echipamente medicale necesare unui act medical de calitate
- furoizarea de servicii de inalta calitate pacienţilorşi circuite eficiente în cadrul spitalului
- furnizarea unei game cuprinzătoarede servicii de urgenta şi specializate la standardele
europene, funcţionând în relaţie directa cu serviciile primare şi nevoile comunităţii deservi te

3.3 Activităţi

DEZVOLTARE / MODERNIZARE
3.3.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii prin finanţare POR 2014 - 2020 + CJ CS

Termen: 01.2020
Resurse financiare: 11.000.000 EUR
Responsabilităţi:Comitet director, Consiliul Judeţean, Serviciu Administrativ

3.3.2. Proiectul "Romania - Serbia, iniţiativa comuna împotriva cancerului în regiunea
transfrontaliera: îmbunătăţirea diagnosticării şi tratamentul tumorilor maligne" ROSECAN SP
514, proiect prin care se va achiziţiona aparatura medicala de inalta performanta: ecograf 30
cu sono-elastografie, aparat Roentgen grafie şi copie, ecograf urologic, ecograf pneumologie,
etc.

Termen: 02.2020
Resurse financiare: 2.780 .820 EUR
Responsabilităţi:Comitet director, Serviciu Administrativ

3.3.3. Reabilitare, extindere şi dotare a Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa cat şi a secţiei

externe Bozovici prin programul naţional de construcţii de interes public sau social cu finanţare

prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraţieiPublice
Termen : 01.2022
Resurse financiare: 5.000.000 EUR
Responsabilităţi:Comitet director, Serviciu Administrativ

FURNIZAREA DE SERVICII DE INALTA şi CIRCUITE EFICIENTE
3.3.4. ERCP: alternativa moderna pentru intervenţiilechirurgicale la nivelul coledocului

Termen: 12.2018
Resurse financiare: 20.000 EUR
Responsabilităţi: Comitet director, Serviciu Administrativ, Secţie Medicina Interna,
Laborator Radiologie şi Imagistica medicala
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3.3.5 . Efectuarea de examen extemporaneu intraoperator pentru stabilirea diagnosticului histo
patologic

Termen : 06 .2018
Resurse financiare: l J5.000 lei
Responsabilităţi: Comitet director, Serviciul Anatomie Patologica

3.3.6. Introducerea investigatiilor imuno-histochimice
Termen: 01.2019
Resurse financiare: 50.000 lei
Responsabilităţi: Comitet director, Serviciul Anatomie Patologica

FURNIZAREA UNEI GAME CUPRINZATOARE DE SERVICII DE URGENTA şi

SPECIALIZATE
3.3.7. Extindere Unitatea de Primire Urgenţe cu dotări şi construcţie heliport prin finanţare

Fonduri Europene
Termen: 01.2022
Resurse financiare: 1.500.000 EUR
Responsabilităţi:Comitet director, Unitatea de Primire Urgenţe, Consiliul Judeţean

Reprezentare obiective ~ grafic GANTT

3.3.5. Efectuarea de examen extemporaneu int ra
operator pentru stabilirea diagnosticului hist opatologic

3.3.4. ERCP; alternativa moderna pent ru i nte rve n ţ i i l e

chirurgicale la nivelul coledocului

3.3.6. Introducerea i nve s t i gaţiilo r imuno-histochlm ice

3.3.2.. Proiectul "Romania - serbi a, i n i ţ ia t iva comuna
Împo tr iva cancerului in regiunea transf rontaliera

3.3.1. Dezvolt area ş i modernizarea infrastruc tu rii
spitalulu i

3.3.7. Ext indere Unitatea de Primire Urge n ţe cu dotări ş i

con st rucţie helloort

3.3.3. Reabilita re, ext indere ş i dotare a Spitalul J ude ţe a n

de Urgenţă Reş iţ a cat ş i a s ecţ i ei externe Bozovici

20Z:t

2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3.4 Rezultate aşteptate

3.4 .1 Crearea unei structuri spitaliceşti moderne, competitive, îndeplinirea criteriilor de
evaluare şi acreditare ale spitalului
3.4.2 Creşterea satisfacţiei pacienţilor ce vor beneficia de servicii de sănătate de Inalta
performanta, de diagnostic şi tratament competitiv; de condiţii hoteliere de inalta calitate
3.4.3 Reducerea numărului de trimiteri către alte spitale şi creşterea numărului de investigaţii

prin diversificarea acestora
3.4.4 Realizarea de venituri proprii suplimentare, prin crearea de condiţii hoteliere şi de confort,
prin executarea de proceduri noi. coplăţi
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3.4.5 Obţinerea independentei energetice a spitalului sau cel puţin a unei eficientizări

substanţiale a balanţei energetice cu scăderea consecutiva a costurilor de exploatare (facturi de
uti1it ăţi)
3.4.6 Schimbarea atitudinii fata de pacienţi şi aparţinători cu creşterea consecutiva a gradului
de satisfacţie a pacienţilor şi a calităţii actului medical
3.4 .7 Creşterea calităţii actului medical şi creşterea ofertei de servicii medicale către populaţia

jud. Caras-Severin prin efectuarea examenului extemporaneu, a investigatiilor irnuno
histochimice şi a intervenţiilor şi tratamentelor prin ERCP
3.4.8 Reducerea numărului reclamaţiilorprivind condiţiile hoteliere şi calitatea actului medical
cu creşterea gradului de satisfacţie a pacientului
3.4 .9 Reducerea numărului nemulţumirilor formulate de către personalul angajat fata de
condiţiile de munca

3.5 Indicatori - evaluare si monitorizare

Astfel, in perioada următoare (2017 - 2022), preconizez, ţinând cont de evoluţia si obiectivele
propuse, o creştere a eficientei serviciilor medicale si hoteliere oferite.

Mon itor izareEvaluareIndicator

Dotarea cu aparatura de
înalta performanta,

, dotarea cu echipamente
medicale necesare unui
act medical de calitate

i - cresterea eficientei
energetice si utilizarea I

i energiei din surse I - numar personal medico-
Dezvoltarea / I regenerabile cu ~ 25 % sanitar si pacienti care se

i modernizarea pentru toate cele 3 I declara satisfacuti sau
: infrastructurii si sectiilor stationare ale SJUR pana in I foarte satisfacuti

spitalului 12020 1

1

- analiza comparativăa
! - chestionare evaluare eficienţei energetice cu anii I

I satisfactie pacienti trecuţi

I (permanent) si personal
medico-sanitar (la 3 luni) ! _

I-evaÎuarea situatiei curente - chestionare evaluare
prin inventariere / audit ! satisfactie personal dupa

! - chestionare evaluare implementarea fiecarei
, satisfactie personal etape a planului

medico-sanitar (la 3 luni) I - evaluarea / auditul
- definire plan de reinnoire1implementarii planului de

L~-aparaturii me~i~ale _ reinnoire dup.~ f}e~are etapa
I _ chestionare evaluare

satisfactie pacienti - numar pacienti care se
(permanent) , declara satisfacuti sau

I - infrastructura definita si 1 foarte satisfacuti
Furnizarea de servicii de ! servicu functional pana la i - numar examene
înalta calitate pacienţilor datele stabilite in obiective: 1 extemporanee

- 07/2018 - identificare, - numar lame imuno-
I amenajare si dotare i histochimiceI spatii pentu imuno- , - numar interventii ERCP

_l__hist.2E.~imi~si E~9~~ " _ _ ..

Nr.
ert

3

2

1
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4

I
L, _.

5

Circuite eficiente în
cadrul spitalului

- .
Furnizarea unei game
cuprinzătoarede servicii

, de urgenta şi

specializate la
standardele europene,

I funcţion ând în relaţie

directa cu serviciile
primare şi nevoile
comunităţii deservite

- 12/2018 - instruire
peronal pentru imuno
histochimie si ERCP

- 12/2018 - achizitionare
aparat examen

_.1- _ e~t_e~p~!aneu . I _

- chestionare evaluare---r-numar personal medico-
satisfactie pacienti . 1 sanitar si pacienti care se
(permanent) si personal declara satisfacuti sau
medico-sanitar (Ia 3 luni) foarte satisfacutir····· - -..------ .- -.- --~ o. - - ---- ---

1

- implementare proiect" I
Extindere Unitate de

- evaluarea / auditul
I Primire Urgente cu dotari

si constructie heliport" I implementarii planului de
! reinnoire dupa fiecare etapa

I pana la data stabilita in
i

I obiective I
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