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Capitolul 1

DESCRIEREA  SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI

Sistemul de sănătate reprezintă totalitatea elementelor si relaţiilor care influenţează starea de
sănătate a indivizilor si populaţiilor. Factorii majori care influenţează starea de sănătate sunt serviciile de
sănătate alături de factori comportamentali, de mediu, biologici si sociali.

Sistemul de sănătate în România a suferit schimbări esenţiale incepand cu anii '90 ca urmare a
nemulţumirilor apărute atât in masa contribuabililor si a utilizatorilor de servicii medicale, a
medicilor si instituţiilor sanitare, cat si in rândul autorităţilor politice si administrative. Insatisfacţiile au
fost generate de creşterea cheltuielilor pentru sănătate intr-un ritm greu de suportat, fara ameliorarea
substanţiala a stării de sănătate, insuficienta acoperire a populaţiei cu servicii medicale, absenta unor
mecanisme eficiente de asigurare a calităţii actului medical si insuficienta elementelor de stimulare, etc.

întreaga activitate medicala din România, indiferent de forma de proprietate se desfăşoară in
condiţiile economiei de piaţa, sistem economic bazat pe libera competiţie in acumularea resurselor si
pe eficienta in utilizarea acestora.

Spitalele romaneşti nu diferă prea mult,din perspective integrării in cadrul sistemului
economic general, de o societate comerciala oarecare, supunandu-se aceloraşi reguli care guvernează
intreaga economie.

Spitalul Judeţean de Urgenta Resita oferă populaţiei judeţului Caras-Severin servicii medicale
spitaliceşti de tip general, cuprindere teritoriala judeţeană, standard de competenta naţional cu tendinţa
euroregionala.

Spitalul Judetean de Urgenta Resita reprezinta unitatea sanitara cea mai complexa a
Judetului Caras Severin asigurand asistenta medicala de specialitate a peste 65.000 locuitori din
Municipiul Resita, respectiv a peste 274.000 locuitori a Judetului Caras-Severin pentru unele
specialitati care se regasesc doar la Spitalul Judetean de Urgenta Resita (urologie, gastroenterologie,
nefrologie si hemodializa cronica, hematologie, oncologie, diabetologie si boli de nutritie)
indeplinind totodata si functia de spital de urgenta cu unitate primiri urgente, care a acordat
asistenta medicala de urgenta pe anul 2016 a 53943 pacienti sositi.

Actuala structura organizatorica este aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 550 din
26.05.2010 dupa cum urmeaza:

a. sectii medicale – 615 paturi repartizate pe 15 specialitati medicale, reprezentand
73.65%;

b. sectii chirurgicale – 220 paturi repartizate pe 6 specialitati medicale, reprezentand
26.35%;

c. 15 sali de operatii, 5 sali de nastere
d. laborator de analize medicale;
e. laborator de radiologie si imagistica medicala;
f. serviciul de anatomie patologica;
g. laborator de recuperare fizica si balneologie
h. serviciul de medicina legala
i. cabinet medicina sportiva
j. compartiment de prevenire si control al infectiilor nosocomiale;
k. centrul de sanatate mintala;
l. dispensar TBC
m. farmacii cu circuit inchis pentru stationarele I, II, III
n. Centrul de Sanatate Multifunctional Bozovici
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o. Ambulatoriu integrat

Spitalul Judetean de Urgenta Resita in prezent functioneaza cu 835 paturi dupa cum
urmeaza :

- Stationar I – parter plus 6 nivele cu 460 paturi, 12 sectii si compartimente (sectia
Obstetrica Ginecologie = 57 paturi, Comp. ORL = 20 paturi, sectia Cardiologie = 65
paturi, sectia Ortopedie = 25 paturi, sectia Chirurgie = 60 paturi, sectia Neonatologie =
25 paturi, sectia Oftalmologie = 25 paturi, sectia Medicina Interna1 = 60 paturi, sectia
Pediatrie = 50 paturi) – suprafata utila : 16.409 mp; construit in anul 1975

- Stationar II – amplasat la 5 km de Stationar I, parter plus 2 nivele cu 220 paturi cu 5
sectii si compartimente (sectia Neurologie = 47 paturi, sectia Oncologie = 30 paturi,
sectia Diabet = 25 paturi, sectia Medicina Interna2  = 25 paturi, compartimentul
Hematologie = 20 paturi, compartimentul BFT = 15 paturi, sectia Psihiatrie = 60 paturi)
– suprafata utila 5.267 mp; construit in anul 1942

- Stationar III – amplasat la 7 km. de Stationar I, parter plus 3 nivele cu 155 paturi,
functioneaza 3 sectii (Sectia Pneumologie = 92 paturi din care Comp.TBC =77 paturi ,
Boli Infectioase = 35 paturi, comp.HIV/SIDA = 5 paturi, Comp.Dermato-Venerologie =
20 paturi ) – suprafata utila 2.695 mp; construit in anul 1957

La Spitalul  Judetean de Urgenta Resita sunt 21 specialitati medicale.
În anul 2016 Spitalul  Judetean de Urgenta Resita a acordat asistenţă medicală pentru:
- 26.217 pacienti externati spitalizare continua
- 25.443 cazuri spitalizare continua acuti,
- 774 cazuri la spitalizare continua cronici,
- 6.786 cazuri spitalizare de zi,
- Unitate Primire Urgente 53.943 cazuri,
-  Ambulatorul integrat al spitalului cu 14 specialitati medicale : 37.687 consultatii

În cadrul SJUR functioneaza un centru de imagistică care are în componenta aparatura de
ultima generatie:

- RMN achizionat de Consiliul Judetean Caras-Severin in octombrie 2012 si care a
asigurat investigatii in nr de 903 in anul 2016.

- Computer tomograful cu 64 slice achitionat prin proiectul transfrontalier SANATATE
FARA FRONTIERE realizat cu Spitalul General din Pojarevat achizitionat in Noiembrie
2013 a investigat un nr. de 4988 pacienti in anul 2016

- Mamograf achizionat de Consiliul Judetean Caras-Severin in decembrie 2016 la
Stationarul 2

Datorita finantarilor de Consiliul Judetean Caras Severin si SJU Resita pe paliere medicale si
conexe actului medical, utilitati si investiii patrimoniale, s-a observat o crestere in ceea ce priveste
adresabilitatea fata SJU Resita, avand ca efect o crestere a veniturilor si o usoara scadere a
cheltuielilor.

In acest context, mentionez urmatoarele:
- adresabilitatea catre Unitatea de Primire Urgente a ramas crescuta, astfel in anul

2015 au fost 54.158 iar in anul 2016 a fost 53.943;
- a scazut numarul de externari pe internarea continua de la 26.815 in anul 2015 la

26.217 in anul 2016, cu 598 cazuri;
- a crescut numarul serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi de

la 6.147 in anul 2015 la 6.786 in anul 2016, cu 639 cazuri
- a ramas constat numarul serviciilor medicale spitalicesti acordate pacientilor

cronici 774 in anul 2015 la 774 in anul 2016
- a scazut numarul serviciilor medicale spitalicesti acordate ambulatoriu integrat de la

41.499 in anul 2015 la 37.687 in anul 2016, cu aproximativ 3800 cazuri.
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Capitlolul 2
SITUAŢIA FINANCIARĂ

In anul 2016 la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Resita au fost derulate mai multe
activitati si programe ce au avut ca menire cresterea ofertei de servicii medicale catre pacienti,
cresterea calitatii serviciilor medicale oferite pacientilor, cresterea veniturilor SJU Resita, cresterea
inocuitatii pacientilor, dar si cresterea satisfactiei profesionale pentru personalul care isi desfasoara
activitatea in cadrul institutiei.
Consiliul Judetean Caras Severin a finantat SJU Resita in anul 2016 cu o suma totala de
1.841.254,93 lei

Finantarea de Consiliul Judetean Caras Severin pentru Spitalul Judetean de Urgenta
Resita a avut in vedere atat cresterea calitatii actului medical cat si cresterea gradului  de inocuitate
a pacientului cu axare pe conditiile hoteliere.

Cresterea calitatii actului medical s-a realizat odata prin dotarea sectiilor cu impact
deosebit la un spital judetean, adica sectiile chirurgicale, precum si accentuarea dotarii sectiilor
unice pe judet prin achizitia de aparatura de supraspecialitate cu finantare de la Consiliul Judetean
Caras Severin

I.Achizitia de aparatura: 638.220 lei
a. Achizita de aparatura si echipamente diagnostic imagistic:
- mamograf digital - Radiologie- Stationar 2 - 478.980,00 (10% Consiliul

Judetean = 47.980; 431.000,00-Ministerul Sanatatii) lei
b. Achizita de aparatura si echipamente pentru monitorizarea si evaluarea

pacientului:
- aparat de facoemulsificare STELLARIS - Sectia Oftalmologie = 158.400 lei
II. Activitati de intretinere patrimoniala 1.203.034 lei :
- executie lucrari de reparatie capitala la instalatiile sanitare interioare
Stationar 1 = 1.120.320,56 lei
- reparatii acoperis – Stationar 3 = 28.414,37 lei
d. Bunuri si servicii – AQUACARAS = 54.350,00 lei

I. Finantare din resurse proprii SJU Resita 15.241.761 lei
- Medicamente = 4.039.120 lei ( fara programele nationale: HIV/SIDA, TBC,

DIABET, HEMATOLOGIE, ONCOLOGIE)
- Materiale sanitare = 1.235.197 lei
- Reactivi = 1.390.675 lei
- Achizitii, reparatii aparatura si echipamente = 604.451 lei
- Achizitii echipament IT (calculatoare, imprimante) = 26.748 lei
- Cheltuieli service aparatura = 367.571 lei
- intretinere cladiri, amenajari spatii = 115.112 lei
- intretiere parc auto = 47.921 lei
- utilitati: = 7.414.966 lei

o apa si canal = 691.824 lei
o gaz metan si incalzire = 1.090.732 lei
o menaj container = 205.708 lei
o deseuri medicale = 228.489 lei
o energie electrica =1.315.315 lei
o cheltuieli hrana = 1.913.980 lei
o cheltuieli servicii bucatarie = 1.194.192 lei
o cheltuieli spalatorie = 774.726 lei
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II. Activitati de achizitie aparatura si echipamente si intretinere patrimoniala din fonduri
proprii:

A. Achizitie aparatura si echipamente din fonduri proprii 89.382 lei:
a. Aparatura medicala
- cistoscop- Urologie - 44.982, 00
- defibrilator – Cardiologie- 44.400,00
B. Activitati de intretinere patrimoniala si costuri utilitati  din fonduri proprii:

252.000 lei
- reabilitare si igienizare Sala 3 Chirurgie Bloc operator
- igienizare Centrul de Hemodializa Renala
- igienizare Sectie Pediatrie
- igienizare Sectie Cardiologie
- igienizare Sectie Urologie
- infiintare doua rezerve Sectia Oncologie
UTILITATI TOTAL 2.416.000 LEI

Situatia financiara a Spitalul Judetean de Urgenta Resita  la 31.12.2016

   A. ACTIVE NECURENTE
 Imobilizări corporale

Referitor la active fixe corporale, notele explicative trebuie sa prezinte,  pentru fiecare grupa
de active corporale, urmatoarele informatii:

     valoarea cheltuielilor efectuate pentru activele fixe corporale in curs de executie.
Pentru fiecare grupa  din categoria activelor fixe, trebuie furnizate urmatoarele informatii in
notele explicative :
a) valorile corespunzatoare care privesc acest element, la inceputul si la incheierea

exercitiului financiar ; si
b) miscarile privind acest element, ocazionate de :

- modificarile valorii in cursul exercitiului financiar ;
- intrari de active in cursul exercitiului financiar ;
- iesiri de active in timpul exercitiului financiar respectiv ;
- transferurile de active catre si din acel element, efectuate in timpul exercitiului

financiar.
       La finele anului se va intocmi o anexa cu indicatori specifici, in structura stabilita de Ministerul
Finantelor Publice.

Valoarea brutaElemente
de

active
Sold la

1 Ianuarie
Creştere Reduceri Sold la

31
Decembrie

Active fixe necorporale-ct.205.00.00 303 303
Active fixe necorporale-ct.208.01.00      3.187      3.187
Active fixe corporale- constructii –
ct.212.00.00

        88.060         88.060

Active fixe corporale-
Echip.tehnologice-ct.213.01.00

27.274.053 1.024.435 715.203 27.583.285

Active fixe corporale –Aparate si
inst.masura-ct.213.02.00

277.222 277.222

 Active fixe corporale- Mijl.transport-
ct.213.03.00

507.801 507.801

Active fixe corporale- Mobilier ,
Aparatura birotica-ct.214.00.00.01

458.505 3.968 462.473

Imobilizari corporale in curs-
ct.231.00.00,233.00.00

0 0

Terenuri -ct.211.00.00
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Alte active nefinaciare-ct.215.00.00

TOTAL 28.609.131 1.028.403 715.203 28.922.331

Soldul contului 205.00.00 “Active fixe necorporale” este in valoare de 303 lei şi nu suferă
modificări faţă de inceputul anul 2016.

Soldul contului 208.01.00”Programe informatice” este in valoare de 3.187 lei şi nu suferă
modificări faţă de începutul anului 2016.

Soldul contului 212.00.00 “Active fixe corporale-construcţii” este în valoare de 88.060 lei
reprezentand expertiza tehnica cladire si nu sufera modificări faţă de începutul anului 2016.
Soldul contului 213.01.00 “Active fixe corporale-Instalaţii tehnice, mijloace de transport,
animale şi plantaţii” este în valoare de 27.583.285 lei  si sufera modificări faţă de începutul anului
2016 astfel : 1.024.435 lei- crestere reprezentand intrari de mijloace fixe : 44.982 lei-
CISTOSCOP ;6.017 lei-Injectomat PG 901A (2 buc sponsorizare Asociatia Lions Club
Onix) ;8.928 lei-DOCKING STATION cu 4 locuri(sponsorizare INFOMED FLUIDS) ; 29.195
lei-Injectomat T34 L  (4 buc sponsorizare INFOMED FLUIDS) ;   155.795 lei- Aparat
Hemofiltrare HF 440(sponsorizare INFOMED FLUIDS) ;5.127lei-Aparat
PATHFAST(sponsorizare SYNTERGY CONSULT) ; 24.141 lei -Monitor
complex(EKG,EtCo2,SpO2,INVAZIVE BP TEMPERATURA CENTRALA),20.935 lei-
MONITOR (EKG,SAO2,NONINVAZIVE BP)-3 buc ,6.671 lei – Monitor pentru triaj ;40.864 lei-
Ventilator pentru camera de resuscitare- 1 buc (MINISTERUL SANATATII UMP-APL II ;
44.400 lei Defibrilator ; 158.400 lei- Aparat de facoemulsificare Stellaris si 478.980 lei Mamograf
digital HELIATHUS si reducere in valoare de 715.203 lei reprezentand casare mijloace fixe in
anul 2016.

Soldul contului 213.02.00 “Aparate si instalatii de masurare control si reglare” este in
valoare de 277.222 lei şi nu suferă modificări faţă de începutul anului 2016.

Soldul contului 213.03.00“ »Mijloace de transport“ este in suma de 507.801 lei şi nu
sufera modificări faţă de începutul anului 2016.

  Soldul contului 214.00.00.01 “Active fixe corporale-Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale” este în valoare de 462.473 lei şi suferă
modificări faţă de inceputul anul 2016 - crestere in valoare de 3.968 lei reprezentand intrare de
mijloace fixe : - PC Desktop All-in-One- 3.968 lei (sponsorizare A&D Pharma Marketing&SALES
SERVICES S.R.L.)

La Spitalul Judetean de Urgenta Resita reevaluarea activelor fixe s-a realizat in decembrie
2012 conform ordinului Nr. 3471/25.11.2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind
reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice

DeprecieriElemente
de

active
Sold la

1
       Ianuarie

Deprecierea
inregistrata in

cursul
exercitiului

Reduceri sau
reluări

Sold la
31

Decembrie

Active fixe necorporale-ct.205.00.00 303 303
Active fixe necorporale-ct.208.01.00    3.187    3.187
Active fixe corporale- constructii –
ct.212.00.00

          0 0           0

Active fixe corporale –Aparate si
inst.masura-
ct.213.01.00,213.02.00,213.03.00

16.524.349 1.779.726 715.203 17.588.872

Active fixe corporale- Mobilier ,
Aparatura birotica-ct.214.00.00

324.968 44.304 369.272

Imobilizari corporale in curs-
ct.231.00.00,233.00.00
Terenuri -ct.211.00.00
Alte active nefinaciare-ct.215.00.00
TOTAL 16.852.807 1.824.030 715.203 17.961.634
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   Soldul contului 280.05.00 ‘’Amortizarea concesiunilor,brevetelor,licenţelor’’ înregistrată la 31
decembrie 2016 este în valoare de 303 lei si reprezinta amortizarea licentelor.
    Soldul contului 280.08.00‘’Amortizarea altor active fixe necorporale’’ înregistrată la 31
decembrie 2016 este în valoare de 3.187 lei si reprezinta amortizarea programelor informatice.
   Soldul contului 281.00.00‘’Amortizarea activelor fixe corporale’’  înregistrată la 31 decembrie
2016 este în valoare de 17.958.144 lei si reprezintă amortizarea cumalată a activelor fixe privind :

 Construcţiile =                0 lei
 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii = 17.588.872 lei
 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale

= 369.272 lei

         La Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa amortizarea mijloacelor fixe este calculată şi
înregistrată pe baza metodei de amortizare liniară.

         B. ACTIVE CURENTE

 Stocuri

Stocurile de materiale  ale instituţiei au fost recepţionate şi înregistrate în contabilitate la
preţul de achiziţie. Stocurilor de materiale  prezintă următoarea componenţă :

Valoare brutaElement
de stoc Sold la

1
Ianuarie 2016

Sold la
31 decembrie

2016
Materii prime – ct.301.01 0 0
Materiale consumabile – ct. 302
ct. 302.01. –Mat.auxiliare
ct. 302.02. –Combustibili
ct. 302.03. –Mat.ambalat
ct. 302.04.–Piese schimb
ct. 302.07. –Hrana
ct. 302.08. –Alte mat.consumabile
ct. 302.09. –Medicamente si
mat.sananitare, dezinfectanti

2.990.276
85.528

440

35.376
2.868.932

3.064.295
42.638

2.712

9.942
3.009.003

Materiale de natura ob.de inventar –
ct. 303
ct. 303.01 –Ob.inv.in magazie
ct. 303.02.00 –Ob.inv.in folosinta

3.263.479

75.110
3.188.369

3.189.045

26.064
3.162.981

Mat.date in prelucrare – ct.307.00                             29.231                             11.059
Ambalaje – ct.381.00
TOTAL 6.164.082 6.264.399

 Creanţe curente

Termen de lichiditateCreanţe Sold la 01
ianuarie

2016

Sold la
31

decembrie
2016

sub 1 an peste 1
an
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(col. 3+4)
0 1 2 3 4

Creante necurente – sume ce
urmeaza a fi incasate dupa o
perioada mai mare de 1 an :
ct. 411.02
ct. 461.02

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Creante curente – sume ce
urmeaza a fi incasate dupa o

perioada mai                         mica
de 1 an :

1. Creanţe din operatiuni
comerciale si avansuri :

ct. 232.00-Avansuri
pt.imobilizari corporale
ct. 234.00- Avansuri
pt.imobilizari necorporale
ct. 409.00-Furnizori debitori
ct. 411.01-Clienti cu termen sub
1 an
ct. 411.01.08-Clienti incerţi sau
in litigiu
ct. 418.00-Clienti facturi de
intocmit
ct. 425.00.-Avansuri acordate
personalului
ct. 428..01.01-Alte creante in
legatura cu personalul
ct. 461.01-Debitori sub 1 an
ct. 473.01-Decontari din
operatii in curs de clarificare
ct. 481.01-Dec.intre
inst.superioara si inst.
subordonate
ct. 482.01-Decontari intre
institutii

2. Creanţe bugetare :
ct. 431*-Asigurari sociale
ct. 437*-Asigurari pentru
somaj
ct. 444-Impozit pe venitul din
salarii
ct. 446-Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate
ct. 448.02.-Alte creante privind
bugetul

3. Creanţe din operaţiuni cu
comunitatea Europeana:

   ct.  450.05.05-Sume de primit
de la Comisia Europeana
4. Imprumuturi pe termen

0

0
0

52.836

0
0

0

0

2.489

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

44.271

0
0

0

0

591.840

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

44.271

0
0

0

0

591.840

0

0
0

0
0

0

0

0

0
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scurt acordate:
ct. 468.01-Imprumuturi
acordate potrivit legii

0 0 0

TOTAL 55.325         636.111 636.111

Soldul contului 411.01”Clienti cu termen sub un an” este de 44.271 lei şi reprezintă valoarea
creanţelor neîncasate.

Soldul contului 461.01 ‘’Debitori  sub un an’’ este de 591.840 lei  şi se compune din:
-       4.537 lei planning familial
- -  445  lei chelt gospodaresti
-  587.748 lei vatamari corporale

C.DATORII

 DATORII CURENTE

Termen de
exigibilitate

Datorii Sold la 01
ianuarie

2016

Sold la
31

decembrie
2016

(col. 3+4)

sub 1 an peste
1 an

0 1 2 3 4
Datorii curente – sume ce trebuie plătite
într-o perioada mai mica de 1 an :
1.Datorii comerciale şi avansuri :

 ct. 401.01-Furnizori
 ct. 403.01-efecte de plătit
 ct. 404.01-Furnizori de active fixe
sub 1 an
 ct. 408.01-Furnizori – facturi
nesosite
ct. 419.01-Clienti - creditori
 ct. 462.01-Creditori sub 1 an
 ct. 462.02-Creditori peste 1 an
 ct. 473.01.03.-Decontari in curs de
clarificare FE
 ct. 481.01-Dec.intre inst.superioara
si inst. subordonate
 ct. 482.01-Decontari intre institutii

2.Datorii către buget :
 ct. 444.00.-Impozit pe venitul din
salarii
 ct. 446.00-Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate
 ct. 4481-Alte datorii faţă debuget

3.Datorii către Comunitatea Europeana
ct. 458.01-Sume de primit de la Agentii/
Autoritati de implementare

6.423.880

0
0

0
180.624

0
0

446.787

0

0

7.316.581

0
0

0
230.815

0
0

711.164

0

0

7.316.581

0
0

0
230.815

0
0

711.164

0

0
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4. Imprumuturi pe termen scurt-sume
ce urmeaza a fi platite intr-o perioada
de pana la un an:
 ct. 519.01-Imprumuturi pe termen
scurt
4.Salariile angajaţiilor şi contribuţiile
aferente :
      ct. 421.00-Personal - salarii datorate
      ct. 423.00.-Personal – ajutoare
datorate
      ct. 426.00.-Drepturi de personal
neridicate
      ct. 427.01.-Reţineri din salarii şi din
alte drepturi datorate terţilor
      ct. 428.01.-Alte datorii în legătură cu
personalul

ct. 431*-Asigurari sociale
      ct. 437*-Asigurări pentru şomaj
      ct. 438-Alte datorii sociale
5.Venituri în avans (ct.472.00.)
6.Sume de primit de la UE(ct.458.00)

   2.216.429

       32.574

129.877

1.230.851
   33.448

52.836

              0

   3.541.697

        49.810

161.327

1.890.227
  52.695

330.077

              0

   3.541.697

        49.810

161.327

1.890.227
  52.695

330.077
TOTAL 10.747.306 14.284.393 14.284.393

        Soldul contului 401.01 ‘’Furnizori sub 1 an’’= 7.316.581 lei reprezintă furnizori pentru
medicamente, materiale sanitare, reactivi si cheltuieli gospodăreşti neachitaţi la data  de
31.12.2016;
        Soldul contului 421.00‘’Personal-salarii datorate’’ = 3.541.697 lei reprezinta salarii
aferente lunii decembrie 2016;
        Soldul contului 423.00‘’Personal-ajutoare datorate’’ = 49.810  lei reprezinta ajutoarele
materiale  aferente lunii decembrie 2016;

Soldul contului 427.01 ‘’Reţineri din salarii datorate terţilor’’ =  161.327 lei şi reprezintă
rate, popriri, chirii, cotizaţii sindicat, cotizaţii Colegiul Medicilor, creditori.
         Soldul contului 431* ‘’Asigurările sociale’’ = 1.890.227  lei se compune din contribuţii
aferente salariilor la asigurariile sociale pe luna decembrie 2016;.

 Soldul contului 437* ‘’Asigurări pentru şomaj’’ = 52.695 lei reprezentând contributia la
fondul de somaj  aferente salariilor din luna decembrie 2016;

Soldul contului 444.00 ‘’Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi’’ = 711.164  lei
şi reprezintă impozit aferent salariilor pe luna decembrie 2016;
       Soldul contului 462.01.01 ‘’Creditori sub un an’’ este de : 230.815 lei  şi se compune din:

-   135.118    lei garantii licitatii ct 5006
-   87.376    lei garantii mat gestiune
-    4.578    lei medicamente pers contractual
-    3.743    lei TMK -diverse

 Soldul contului 472.00. ‘’Venituri inregistrate in avans’’ = 330.077 lei şi reprezintă chiriile
neincasate;
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Conturi la trezorerie si bănci

Soldul contului 532.01 “ Timbre fiscale şi poştale “ este de 210 lei  şi se compune din
timbre fiscale şi poştale  de 210 lei .

Soldul contului 550 .01“ Disponibil din fonduri cu dest.specială “ este de 87.833 lei  şi
se compune din :

-       457 lei garanţii alcool constituite în baza art.200,lit.f din  H.G. nr.1861,depuse cu foaie
de varsamant direct in contul 5079 deschis la Trezoreria Resita,

- 87.376 lei garantii materiale
Soldul contului 552.00 “ Disponibil ptr. sume de mandatate şi sume în depozit“ este de

156.521 lei  şi se compune din:
-        4.578  lei medicamente pers contractual
-    135.118  lei garantii licitatii
-      12.462  lei medicamente contraceptive
-        3.743  lei TMK –fise fiscale
-            620  lei altele

Soldul contului 560 ’’Disponibil al intituțiilor publice finanțate integral din vp-
trez.’’ este in suma de 937.909 lei, reprezentand disponibilul intituțiilor publice finanțate integral
din vp-trez. la data de 31.12.2016.

                  D. CAPITALURI PROPRII

Soldul contului 103.00”Fondul bunurilor care alcat. dom. public al unitatilor administrativ-
teritoriale”=   88.060 lei

-88.060 lei reprezinta Expertiza tehnica cladire efectuata de Proiect Bucuresti
Soldul contului 105.03 "Rezerve din reevaluarea inst.tehnice’’ =                      1.947.391 lei
Soldul contului 105.04 ‘Rezerve din reevaluarea mobilierului’’ =                          85.964 lei
Soldul contului 117.00.00.01„Rezultat reportat–702’’=                        4.464.159 lei
Soldul contului 117.00.00.02 „Rezultat reportat – buget local’’ =                   16.203.999 lei
Soldul contului 117.00.00.03 „Rezultat reportat (337)’’ =                                     45.595 lei
Soldul contului 117.00.0008 „Rezultat reportat – fond ext neramb’’ = -1.432.697 lei
Soldul contului 117.00.00.09 „Rezultat reportat – buget de stat’’ =                      38.619 lei
Soldul contului 117.00.00.10 „Rezultat reportat – 527’’= -15.363.532 lei
Soldul contului 117.00.00.11 „Rezultat reportat – 311’’ =                                  584.898 lei
Soldul contului 117.00.00.15 „Rezultat reportat – surplusul rez.din reeva.’’   1.120.375 lei
Soldul contului 117.00.00.18 „Venituri DSP(592).’’ =                                      1.748.794 lei
Soldul contului 117.00.00.19 „Venituri din anii precedenti(528)’’ = -229.125 lei

Soldul contului 121.00.00.01 ”Rezultat patrimonial-DSP’’ = -87.764 lei
Soldul contului 121.00.00.02 „Rezultat patrimonial-Bug.local’’ =                      309.079 lei
Soldul contului 121.00.00.08 „Rezultat patrimonial-fond neramb.’’ =               549.501 lei
Soldul contului 121.00.00.10 „Rezultat patrimonial-CJASS’’=                         4.214.789 lei

         La 31.12.2016 activele totale ale Spitalului sunt în sumă de 19.043.918 lei, iar datoriile
cumulate sunt în sumă de 14.284.393 lei, ceea ce conduce la faptul că unitatea  dispune de
capitaluri proprii de 4.759.525 lei.

Pentru fiecare indicator din Contul de rezultat patrimonial este prezentată atat valoarea
indicatorului din perioada 01.01-31.12.2016, cat şi valoarea pentru exerciţiul financiar precedent.
Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanţa financiara a spitalului,
respectiv excedentul sau deficitul. În ceea ce priveste rezultatul patrimonial din activitatea
financiara la sfarşitul perioadei prezintă un excedent de 321 lei.
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            Pentru activitatea operationala rezultatul patrimonial prezintă un deficit  în sumă de
4.543.296 lei, iar rezultatul patrimonial din activitatea extraordinară prezintă un deficit în sumă de 0
lei.
          În concluzie rezultatul patrimonial al exerciţiului prezintă un deficit de 4.542.975 lei. Datele
au fost preluate din conturile de venituri şi finanţări şi din soldurile conturilor de cheltuieli.

Capitolul 3

RESURSE UMANE

Resurse umane :
- total personalul efectiv angajat – 1094

I.  Total personal cu studii superioare =  205, din care:
- Medici  = 140, din care:

- medici rezidenti = 15
- Farmacişti = 4
- Asistenţi medicali cu studii superioare = 12
- Fiziokinetoterapeut = 1
- Alt personal sanitar superior (biologi,chimişti,psihologi,fizician) = 10
- Alt personal cu studii superioare(economişti, jurişti, ingineri ,asistenti sociali) = 38

II. Total personal cu studii medii = 889, din care:
- Asistenţi medicali = 517
- Registrator med.,statististician med., tehnicieni med. = 29
- Personal auxiliar sanitar( infirmieri, brancardieri, ingrijitori) = 265

 Brancardieri – 30
 Infirmieri – 161
 Ingrijitoare - 74

- Muncitori = 48
- Alt personal cu studii medii = 30
- Personal angajat in 2016:

o Medici = 8
o Asistenti medicali = 28
o Infirmieri = 14
o Personal Auxiliar = 6
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Capitolul 4

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- SJUR cel mai mare spital dintre cele 5 spitale ale
judetului Caras Severin asigurand tratament pentru
o patologie vasta.

Construcţia în sistem pavilionar generează
cheltuieli mari cu utilităţile.
- desfasurarea activitatii si asigurarea
asistentei medicale pe structura de tip
pavilionar (gestionarea patologiei
neurologice costa anual 75000 RON) ;

- SJUR are cel mai dezvoltat sistem de asigurare a
urgentelor de orice tip.

Costuri cu intretinere si reparatii aparatura
crescute in 2016 = 604.450 lei
Cheltuieli service aparatura = 281.239 lei

- SJUR are specialitati medicale unice la nivelul
judetului Caras Severin;
-  SJUR are 12 linii de garda clinice si 21 de
specialitati medicale;
- Spitalul beneficiaza de un sistem informatic intern,
realizand  o eficientizare a activitatii medicale
interconectand cele trei stationare  prin fisa
electronica a pacientului

Construcţia în sistem pavilionar generează
cheltuieli mari cu utilităţile.

- SJUR beneficiaza de resurse umane bine pregatite
profesional

-
- SJU Resita a crescut calitatea actului medical prin
dotarea sectiilor cu impact deosebit la un spital
judetean, adica sectiile chirurgicale, precum si
accentuarea dotarii sectiilor unice pe judet prin
achizitia de aparatura de supraspecialitate cu
finantare de la Consiliul Judetean Caras Severin

Gestionarea mai eficienta a sistemului
pavilionar ar putea fi constructia la nivelul
Stationarului 1 a unei locatii care sa cuprinda
sectiile: cardiologie, neurologie, oncologie,
hematologie, diabetologie, comasarii
activitatii de  medicina interna si extinderea
retelei de asistenta medicala ambulatorie si la
Stationarul 2

- infiintarea serviciului UPU-SMURD - lipsa unor ambulante dotate corespunzator
pentru transportul medicalizat intern ;

- au fost reabilitate unele secţii: pediatrie,
obstetrică-ginecologie, neonatologie

În ambulatoriile de specialitate există un
deficit de aparatură medicală.

Serviciile prestate acoperă necesităţile zonei
deservite.

Costuri de spitalizare ridicate la unele secţii

Calitatea datelor raportate. Unele echipamente uzate moral şi fizic.
Dotarea corespunzătoare a laboratoarelor de analize
medicale si radiologie-imagistică.
Experienţa profesională a corpului medical.
Stabilizarea medicilor la nivelul spitalului

Lipsa unui circuit funcţional modern al
bolnavilor, deşeurilor şi vizitatorilor

„ Siguranţa circulaţiei”– contract cu Ministerul
Transportului - sursă sigură de venituri proprii.

Circuite medicale neconforme directivelor
UE la blocul operator Spitalul Judetean de
Urgenta Resita

Crestera gradului de inocuitate a pacientului prin
crestera sigurantei pacientului in ceea ce priveste
conditiile hoteliere. Introducerea servirii mesei cu
casolete de unica folosinta la micul dejun si cina si
tavi termoizolate pentru masa de pranz.

Aparatura de tip imagistic clasic (aparate
Roengen), datorita unei vechimi mai mare de
9 ani, nu se mai pot utiliza in contractarea
serviciilor cu CJAS Caras-Severin, deoarece
e necesara achizitia de aparatura noua.
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Contractarea  serviciului de spalatorie  cu firma
prestatoare in asa fel incat sa nu mai existe lenjerie
de pat, halate chirurgicale si campuri operatorii,
uzate sau de calitate indoielnica.
Infiintarea unei Sali multimedia la Stationarul 1  cu
adresabilitate asupra activitatii de instruire a
personalului angajat SJU Resita si altor institutii
- Colaborarea cu Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Timisoara prin subprogramul de screening
pentru depistarea precoce activa a cancerului de  col
uterin -  sursă sigură de venituri proprii
Infiintarea compartiemtului de Recuperare medicala
neurologica cu 6 paturi in cadrul sectiei de
Neurologie si dotarea acesteia cu aparatura
Infiintarea de noi servicii si compartimente pentru
cresterea ofertei catre CJAS si cresterea veniturilor
prin CJAS.
- cabinet medical de pneumologie nr. 2
- infiintarea serviciului de somnologie – Sectia
Pneumologie
- infiintarea serviciului de bronhologie – Sectia
Pneumologie
Cresterea ofertei de manopere chirurgicale catre
pacienti:
- infiintarea serviciului de chirurgie spinala – Sectia
Ortopedie

-
Preocuparii medicale prezente pentru chirurgia de
tip laparoscopic, astfel incat pe langa interventiile
laparoscopice realizate pe sectia urologie
(nefrectomie partiala si totala), extinderea acestei
activitati pe sectia chirurgie, cu o noua metoda
laporoscopica adresata herniilor inghinale (cura
laparoscopica transabdominopreperitoneala cu plasa
de polipropilena), avand in vedere ca la ora actuala
sectia chirurgie a realizat interventii laparoscopice
in numar de 9015 laparoscopii cu debut in anul
1996.
Acest tip de interventii sunt unice in judetul Caras
Severin.
In particular SJU Resita prin ambulatoriu Integrat
(17 cabinete) utilizeaza 72.57% din bugetul alocat
de CJAS CS pentru servicii medicale clinice
realizate in cabinetele de specialitate din total judet.
Absorbirea de catre Spitalul Judetean de Urgenta
Resita a aproximativ 55% din valoarea bugetului
CJAS Caras Severin a intregului judet pentru
asistenta medicala spitaliceasca.
Finantare Consiliul Judetean Caras-Severin
1.409.465 lei
a. Achizita de aparatura si echipamente diagnostic
imagistic:
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- mamograf digital - Radiologie- Stationar 2 -
478.980,00 (10% cj- 47.980; 431.000,00-Ministerul
Sanatatii) lei
b. Achizita de aparatura si echipamente pentru
monitorizarea si evaluarea pacientului:
- aparat de facoemulsificare STELLARIS - Sectia
Oftalmologie = 158.400 lei
e. Activitati de intretinere patrimoniala:
- executie lucrari de reparatie capitala la instalatiile
sanitare interioare Stationar 1 = 1.120.320,56 lei
- reparatii acoperis – Stationar 2 = 28.414,37 lei
f. Bunuri si servicii – AQUACARAS
= 54.350,00 lei

Achizitie aparatura si echipamente din fonduri
proprii 89.382 lei:
a. Aparatura medicala
- cistoscop- Urologie - 44.982, 00
- defibrilator – Cardiologie- 44.400,00

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
Relaţii bune cu Ministerul Transporturilor, CAST
(surse de fonduri pentru consolidare – modernizare,
aparatură medicală performantă), Ministerul
Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti.
Atragerea factorilor decizionali de la nivelul MT în
procesul de redresare a spitalului.

Politica actuala a Ministerului Sanatatii
privind spitalizarea continua cu consecinte
financiare in ceea ce priveste subfinantarea
pacientului cu puseu de boala acuta.

Realizarea si continuarea acordarii asistentei
medicale de tip investigational (de tip RMN prin
infiintarea Asociatiei “ Salus Remedi”), cu onorarea
si incasarea contravalorii biletelor de trimitere de la
medicii specialisti pentru RMN

Neincluderea de  Ministerului Sanatatii a
SJU Resita in categoria de spital de support
(TCP = 1600 lei)

Integrarea în UE prin creşterea competenţelor, a
calităţii actului medical şi a posibilităţilor de
dezvoltare. Colaborări cu spitale similare a reţelei
CF din ţările UE şi cu alte organizaţii
neguvernamentale.

Instabilitate legislativă

Adresabilitate crescută a unei comunităţi bine
conturate; Adresabilitate fără restricţii pentru
asiguraţii CNAS

Concurenţa spitalelor publice şi private, a
policlinicilor cu ambulatorii de specialitate

Initierea colaborarii cu Spitalul Municipal
Timisoara si Spitalul Judetean Timisoara, precum si
cu Spitalul General Varset, Spitalul General
Pojarevat si Spitalul General Biserica Alba pentru
realizarea de proiecte transfrontaliere.

Nivelul de trai scăzut datorită ratei mari a
şomajului. Posibilităţi reduse de utilizare a
serviciilor în regim de coplată.

Cresterea ofertei serviciilor medicale catre societati
de asigurari facultative cu realizarea unor contracte
de colaborare. Mentionam colaborarea cu Societatea
SIGNAL IDUNA.

Creşterea costurilor asistenţei medicale.
Acumularea de creante
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Crearea de saloane private conform normelor
europene care să permită condiţii hoteliere optime

Îmbătrânirea populaţiei ca urmare a scăderii
natalităţii, scăderea speranţei de viaţă la
naştere, nivel de trai redus, emigraţia.

Initierea unei colaborari cu AJOFM privind
scolarizarea pentru obtinerea unei calificari in
profesarea meseriei de infirmier si ingrijitor

Presiunea socială prin lipsa posibilităţilor
proprii ale pacienţilor de tratament sau
îngrijire la domiciliu si cu crestera galopanta
a adresabilitatii pacientilor catre UPU
Uzura crescuta a circuitelor fluidelor (apa
calda, apa rece, canalizare) precum si a
suprafetelor construite (ziduri exterioare,
acoperisuri etc.)

Capitolul 5
MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA INDICATORILOR

A. INDICATORI DE STATISTICA MEDICALA
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MEDICINA INTERNA I 70 213.13 58.23 0.58 27.06 5.73 7.88
1 MEDICINA INTERNA I 60 239.98 65.57 0.66 29.70 5.59 8.08

  din care comp.GASTROLOGIE 5 104.00 28.42 0.28 22.40 8.33 4.64
MEDICINA INTERNA II 65 257.78 70.43 0.70 36.31 1.28 7.10

3 MEDICINA INTERNA II 25 372.72 101.84 1.02 55.00 1.37 6.78
5 -  comp.HEMATOLOGIE 20 177.60 48.52 0.49 31.55 1.85 5.63
6 -  comp.RECUP.MED.FIZ.SI BALNEO. 15 259.07 70.78 0.71 23.60 0.00 10.98
7 CHIRURGIE 60 196.10 53.58 0.54 46.77 4.29 4.19
8 ORTOPEDIE 25 249.44 68.15 0.68 41.96 0.42 5.94
9 UROLOGIE 30 318.00 86.89 0.87 56.10 0.71 5.67

10 O.G. I. 57 172.53 47.14 0.47 31.68 0.11 5.45
12 PEDIATRIE 50 212.20 57.98 0.58 57.64 0.04 3.68

NEONATOLOGIE 25 215.72 58.94 0.59 39.56 0.24 5.45
13 NEONATOLOGIE (NOU NASCUTI) 10 451.00 123.22 1.23 81.40 0.13 5.54

-din care comp.TERAPIE INTENSIVA 5 123.80 33.83 0.34 16.00 0.00 7.74
14 -din care comp. PREMATURI 10 26.40 7.21 0.07 9.50 1.75 2.78
15 ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA 30 217.87 59.53 0.60 88.57 2.46
16 CARDIOLOGIE 65 271.43 74.16 0.74 29.65 4.20 9.16

CARDIOLOGIE 60 264.50 72.27 0.72 29.03 3.90 9.11
-din care   comp.TERAPIE

INT.CORONARIENI 5 354.60 96.89 0.97 37.00 9.00 9.58
17 OFTALMOLOGIE 25 167.44 45.75 0.46 36.72 0.11 4.56
18 O.R.L. 20 161.00 43.99 0.44 34.30 0.00 4.69
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19
DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI
METAB. 25 283.88 77.56 0.78 64.80 0.90 4.38

20 ONCOLOGIE 30 147.93 40.42 0.40 22.47 11.51 6.58
Total NEUROLOGIE 46 276.46 75.53 0.76 42.87 7.45 6.45

21 NEUROLOGIE 40 282.80 77.27 0.77 46.30 7.99 6.11
REC. NEUROLOGIE 6 234.17 63.98 0.64 20.00 0.00 11.71

22 PSIHIATRIE 60 218.43 59.68 0.60 36.68 0.23 5.95
BOLI INFECTIOASE 40 289.68 79.15 0.79 38.13 1.65 7.60

23 BOLI INFECTIOASE 35 297.31 81.23 0.81 39.17 1.61 7.59
24 - Comp.HIV/SIDA 5 236.20 64.54 0.65 30.80 1.99 7.67

PNEUMOLOGIE 92 251.42 68.70 0.69 19.90 3.56 12.63
25    din care comp.T.B.C. 77 109.87 30.02 0.30 3.69 2.42 29.79
26    din care comp.PNEUMOLOGIE ACUTI 15 978.07 267.23 2.67 103.13 3.76 9.48
27 DERMATOVENEROLOGIE 20 213.25 58.27 0.58 19.20 0.27 11.11

TOTAL
835 231.11 63.15 0.63 31.55 2.28 7.32

B. INDICATORI DE PERFORMANTA

Nr.crt. Denumirea indicatorului de performanta ai
managementului spitalului public

Valoarea
realizată
în anul
2015

Valoarea
realizata

2016

A.INDICATORI DE MANAGEMENT AL
RESURSELOR UMANE

1 Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic
192 187

2
Numarul mediu de consultatii pe un medic in
ambulatoriu

1122 1019

3
Numarul mediu de consultatii pe un medic in
camera de garda/UPU/CPU

4166 4495

4 Proportia medicilor din totalul personalului
12.96 12.8

5
Proportia personalului medical din totalul
personalului angajat al spitalului

63.33 65.17

6
Proportia personalului medical cu studii superioare
din totalul personalului medical

24.12 23.42

B.INDICATORI DE UTILIZARE A
SERVICIILOR

1 Nr.de bolnavi externati - total si pe sectii 26815 26217

2
Durata medie de spitalizare, pe spital si pe fiecare
sectie

7.02 7.32

3
Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare
sectie

63.18 63.15

4
Indicele de complexitate al cazurilor pe spital si pe
fiecare sectie

1.1832 1.2418

5
Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din
totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale 49.75 50.54
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Nr.crt. Denumirea indicatorului de performanta ai
managementului spitalului public

Valoarea
realizată
în anul
2015

Valoarea
realizata

2016

6

Proportia bolnavilor internati cu programare din
totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare
sectie

19.83 26.39

7
Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati,
pe spital si pe fiecare sectie 59.27 58.85

8

Proportia bolnavilor internati cu bilete de trimitere
din totalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare
sectie

37.89 37.62

9 Nr. consultatiilor acordate in ambulatoriu 41499 37687

10 Nr. consultatiilor acordate inUPU 54158 53943

11

Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate
prin spitalizare de zi  din totalul serviciilor medicale
spitalicesti acordate, pe spital si pe fiecare sectie

22.92 25.88

C.INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1
Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli
aprobat 91.06 90.76

2
Procentul cheltuielilor de personal din totalul
cheltuielilor spitalului 57.83 56.91

3
Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul
cheltuielilor spitalului 15.89 17.86

4 Costul mediu/zi de spitalizare, pe fiecare sectie 328 408

5

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor
spitalului (sintagma "venituri proprii" inseamna in
acestui indicator toate veniturile obtinute de spital,
exclusiv cele obtinute in contractul cu casa de
asigurari de sanatate) 25.38 28.06
D.INDICATORI DE CALITATE

1
Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe
fiecare sectie

2.02 2.28

2
Rata infectiilor nozocomiale, pe total spital si pe
fiecare sectie

0.02 0.73

3
Rata pacientilor reinternati in interval de 30 zile de
la externare

10.07 12.17

4
Indicele de concordanta intre diagnosticul la
internare si diagnosticul de externare

47.62 53.29

5
Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din
totalul bolnavilor internati 1.43 1.34
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INDICELE DE COMPLEXITATE AL CAZURILOR PE SECTII
Valoarea
realizata

2016
1. Boli infectioase 1.3418
2. Cardiologie 1.1468
3. Chirurgie generala 1.4782
4. Dermatovenerologie 1.3959
5. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 1.2144
6. Gastroenterologie 1.0351
7. Hematologie clinica 1.6280
8. HIV/SIDA 5.3780
9. Medicina interna 1 1.2165
10. Medicina interna 2 1.2666
11. Neonatologie 0.6227
12. Neurologie 1.5501
13. Obstetrica-ginecologie 1 0.8094
14. Oftalmologie 0.7339
15. Oncologie medicala 1.0670
16. Ortopedie si traumatologie 1.2604
17. Otorinolaringologie (ORL) 1.1635
18. Pediatrie 0.8371
19. Pneumologie 1.4004
20. Psihiatrie acuti 1.8634
21. Urologie 1.0591

TOTAL SPITAL 1.2418
COSTUL MEDIU PE ZI DE SPITALIZARE PE SECTII

Nr.Crt. Denumirea sectiei

Valoarea
realizata

2016
1 Boli Infectioase 158.31
2 Cardiologie 156.54
3 Chirurgie generala 225.87
4 Dermatovenerologie 166.95
5 Diabet zaharat 153.69
6 Hematologie 181.84
7 HIV/SIDA 521.25
8 Medicina interna 1 181.78
9 Medicina interna 2 183.31

10 Nefrologie 111.92
11 Neonatologie (nou nascuti) 427.98
12 Neonatologie (prematuri) 183.86
13 Neurologie 179.17
14 Obstretica-ginecologie 1 353.89
16 Oftalmologie 229.88
17 Oncologie 205.12
18 ORL 279.86
19 Ortopedie si traumatologie 276.47
20 Pediatrie 249.33
21 Pneumoftiziologie 156.16
22 Pneumologie 184.35
23 Psihiatrie 192.86
24 Recuperare, medicina fizica si balneologie 235.48
25 Recuperare neurologie 235.48
26 Urologie 204.81

TOTAL SPITAL 408
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PROPORTIA URGENTELOR PE SECTII

Nr.
Crt. Denumirea sectiei

Valoarea
realizata

2016

1. Boli infectioase 74.98
2. Cardiologie 60.55
3. Chirurgie generala 84.44
4. Dermatovenerologie 30.27
5. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 19.49
6. Gastroenterologie 93.2
7. Hematologie clinica 27.67
8. HIV/SIDA 48.68
9. Medicina interna 1 68.51
10. Medicina interna 2 50.3
11. Neonatologie (nounascuti)
12. Neonatologie (prematuri)
13. Neurologie 79.84
14. Obstetrica-ginecologie 93.75
15. Oftalmologie 12.06
16. Oncologie medicala 57.91
17. Ortopedie si traumatologie 76.12
18. Otorinolaringologie (ORL) 54.15
19. Pediatrie 80.72
20. Pneumologie 53.04
21. Pnemoftiziologie 36.84
22. Psihiatrie acuti 39.13
23. Recuperare, medicina fizica si balneologie 12.99
24. Recuperare neurologie
25. Urologie 70.38

TOTAL SPITAL 58.85

NUMAR DE PACIENTI EXTERNATI PE SECTII

Nr.
Crt. Denumirea sectiei Valoarea

realizata 2016

1. Boli infectioase 1238
2. Cardiologie 1722
3. Chirurgie generala 1774
4. Dermatovenerologie 370
5. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 1563
6. Gastroenterologie 103
7. Hematologie clinica 601
8. HIV/SIDA 152
9. Medicina interna 1 1553
10. Medicina interna 2 1317
11. Neonatologie (nounascuti) 763
12. Neonatologie (prematuri) 60
13. Neurologie 1598
14. Obstetrica-ginecologie 1919
15. Oftalmologie 912
16. Oncologie medicala 654
17. Ortopedie si traumatologie 716
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18. Otorinolaringologie (ORL) 674
19. Pediatrie 2745
20. Pneumologie 1382
21. Pnemoftiziologie 245
22. Psihiatrie acuti 2144
23. Recuperare, medicina fizica si balneologie 353
24. Recuperare neurologie 116
25. Urologie 1543

TOTAL SPITAL 26217

INDICELE DE CONCORDANTA PE SECTII
Nr.
Crt. Denumirea sectiei

Valoarea
realizata

2016
Cazuri

1. Boli infectioase 55.49 687
2. Cardiologie 32.98 568
3. Chirurgie generala 76.55 1358
4. Dermatovenerologie 88.11 326
5. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 0.83 13
6. Hematologie clinica 61.23 368
7. HIV/SIDA 94.74 144
8. Medicina interna 1 33.27 551
9. Medicina interna 2 32.27 425
10. Nefrologie 0.00
11. Neonatologie (nounascuti) 37.88 289
12. Neonatologie (prematuri) 60.00 36
13. Neurologie 3.82 61
14. Obstetrica-ginecologie 1 39.66 761
15. Oftalmologie 98.90 902
16. Oncologie medicala 66.21 433
17. Ortopedie si traumatologie 82.40 590
18. Otorinolaringologie (ORL) 60.98 411
19. Pediatrie 85.43 2345
20. Pneumologie 36.98 511
21. Pnemoftiziologie 69.39 170
22. Psihiatrie acuti 98.18 2105
23. Recuperare, medicina fizica si balneologie 86.97 307
24. Recuperare neurologie 74.14 86
25. Urologie 34.02 525

TOTAL SPITAL 53.29 13972

RATA INFECTIILOR NOZOCOMIALE PE SECTII
Denumirea sectiei Valoarea

realizata 2016 Cazuri

1 Boli infectioase 7.03 87

2 Cardiologie 0.00

3 Chirurgie generala 0.45 8

4 Dermatovenerologie 0.54 2

5 Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 0.32 5

6 Gastroenterologie 0.00

7 Hematologie clinica 0.33 2
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8 HIV/SIDA 0.00

9 Medicina interna 1 0.58 9

10 Medicina interna 2 0.15 2

11 Neonatologie (nounascuti) 0.00

12 Neonatologie (prematuri) 0.00

13 Neurologie 3.57 57

14 Obstetrica-ginecologie 0.05 1
15 Oftalmologie 0.00
16 Oncologie medicala 0.00
17 Ortopedie si traumatologie 0.00
18 Otorinolaringologie (ORL) 0.00
19 Pediatrie 0.00
21 Pneumologie 0.00
22 Pnemoftiziologie 6.53 16
23 Psihiatrie acuti 0.05 1
24 Recuperare, medicina fizica si balneologie 0.00
25 Recuperare neurologie 0.00
26 Urologie 0.06 1

TOTAL SPITAL 0.73 191

PROCENTUL PACIENTILOR CU INTERVENTII CHIRURGICALE

Denumirea sectiei Pacienti Valoarea
realizata 2016

1. Sectia  Chirurgie 1158 65.28
2. Sectia  O.G.I. 988 51.49
3. Sectia O.R.L. 183 27.15
4. Sectia Oftalmologie 284 31.14
5. Sectia Ortopedie 329 45.95
6. Sectia Urologie 868 56.25

TOTAL SPITAL 3810 50.54

In urma studierii evolutiei indicatorilor de mai sus putem spune ca SJU Resita a devenit un
spital de urgenta in sensul in care procentul pacientilor cu spitalizare continua internati pe criteriul
urgenta a ramas crescut 59.27%  in anul 2015 si 58.85% in anul 2016. Criteriul de urgenta la
internare a atras dupa sine si modificarea indicatorului rata mortalitatii intraspitalicesti a crescut de
la 2.02% in anul 2015 la 2.28% in anul 2016.

Indicele de complexitate a cazurilor (ICM) a crescut, ceea ce atrage dupa sine o punere mai
bine  in valoarea a patologiei de baza pt care este internat pacientul, precum si a complicatiilor si a
bolilor asociate, asadar cazurile internate au fost mai complexe, mai bine diagnosticate. Putem
spune ca a crescut calitatea actului medical, dar si o atragere a unei mai bune finantari de la CJAS.

In ceea ce priveste Indicatorii economico-financiari, se observa o crestere a procentului
cheltuielilor cu medicamente si materiale sanitare din totalul cheltuielilor spitalului de la 15.89 in
anul 2015 la 21.37 in anul 2016, implicit si a costului mediu a zilei de spitalizare si a procentului
cheltuielilor de personal de la 57.83 in anul 2015 la 60.49 in anul 2016.

In ceea ce priveste evolutia procentului veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului se
observa o crestere a acestuia cu aproximativ 5% fata de anul anterior.
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Referitor la Indicatorii de calitatea este de mentionat cresterea numarului de infectii
nosocomiale. Aseasta si datorita unei monitorizari mai atente a patologieie pacientului internati. De
remarcat este faptul ca a scazut cu aproximativ 6% a bolnavilor transferati de la SJU Resita catre
alte spitale, care denota o crestere a calitatii actului medical privind diagnosticarea si tratarea
pacientilor.

Strategia SJU Resita ramane in continuare scaderea numarului de pacienti internati pe
spitalizare continua cu cresterea numarului de internari pe spitalizare ade zi ( 12 ore) si rezolvarea
cazurilor prin ambulatoriul integrat al spitalului, acolo unde este cazul, ceea ce a are ca urmare
propunerea unui target in scadere a indicatorului Rata de utilizare a paturilor fata de anul anterior.
Aceasta strategie este documetata prin situatia actuala a internarilor si prin respefctarea regulii de
functionare in sistemul DRG care prevede ca pacinetii internati sa respecte urmaroul criteriu “Cat
mai bolnav , cat mai putin internat”, astfel s-a reusit scaderea nr. de internari de la 26.815 in anul
2015 la 26.217 in anul 2016, cu 598 cazuri, astfel ca pe internarea continua a scazut nr. de internari.
Costurile acordarii asistentei medicale au scazut prin cresterea cu un nr echivalent de pacienti la
internarea de zi, care este o internare tintita pe investigatii si manopere medicale care se pot face
intr-o zi (12 ore) si care nu necesitau internarea continua de cateva zile. La internarea spitalizare
continua au fost cu 598 cazuri mai putin in anul 2016 fata de anul 2015, iar pe interarea de zi au fost
internati cu 639 cazuri mai mult in anul 2016 fata de anul 2015

In continuare ne axam pe dictonul de functionare tip DRG ca pacientul internat sa fie “cat
mai bolnav si cat mai putin internat”. In acest context veniturile realizate de SJU Resita prin
crestera ofertei de servicii catre CJAS Caras Severin , au crescut de la 52.986.264 la 63.070.666 lei ,
ce denota o crestere procentuala de 15%.

Acest lucru a fost posibil prin infiintarea in anul 2015 a serviciului de somnologie si
bronhologie din cadrul sectiei Penumologie, infiintarea serviciului de chirurgie spinala din cadrul
sectieie de Ortopedie, a compartimentului de  recuperarea medicala neurologica, precum si
extinderea manoperelor de chirurgie laparoscopica pe pe sectia Urologie (nefrectomie partiala si
totala), sectia Chirurgie Generala cu o noua metoda laporoscopica adresata herniilor inghinale (cura
laparoscopica transabdominopreperitoneala cu plasa de polipropilena), infiintarea salii de operatii in
blocul operator pt sectia ORL , cu adresabilitate in investigatii oncologice. De asemenea un rol
important in cresterea veniturilor a avut si extinderea colaborarii cu firme de asigurari private de
sanatate (SIGNAL IDUNA) in anul 2015 a obtinut un venit de 6.412 lei , iar in anul 2016, un venit
de 11.936 lei, o crestere de 46.28%. Continuarea colaborarii cu Ministerul Transporturilor pe
domeniul Sigurantei circulatiei privind avizul medical pentru soferii profesionisti.

In acelasi timp au crescut cheltuielile de intretinere si functionare a aparaturii medicale de la
312.092 lei in anul 2015 la 604.450 lei in anul 2016, o crestere procentuala de 48.37%.
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Capitolul 6
IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE

1. Raspandirea unitatii pe cele trei locatii de tip pavilionar cu impact negativ atat de ordin
financiar  cat si sub aspect organizational si de diagnosticare rapida si de acuratete a
pacientilor.

2. Mutarea unor secţii din cadrul Staţionarului II ( Neurologie, Boli nutriţie si metabolism) in
cadrul Staţionarului I. Sectia Neurologie, sectie cu patologie de tip acut care poate avea ca
efect perturbarea functiilor vitale ale organismului, punand in pericol viata pacientului
este situata la 5 km. distanta de Stationar I, unde se regasesc toti factorii medico sanitari
de asistenta medicala de urgenta (sectia ATI, Cardiologie, Laborator de analize
medicale, Computer Tomograf, RMN).

3. Reorganizarea ocupării spatiilor existente in cadrul spitalului - restrângerea spatialitatii
unor secţii care ocupa spatii nefolosite si neproductive din punct de vedere medical
(Patrimoniul excedentar al sectiei obstetrica-ginecologie)

4. Existenta a doua sectii de medicina interna
5. Bloc operator cu circuite neconforme cu normele UE.
6. Reorganizarea UPU si a ambulatorului de specialitate. Unitatea Primiri Urgente

necesita extindere, care ar avea ca si beneficii respectarea reglementarilor actuale privind
circuitul pacientului, precum si repartizarea modulelor pe domeniu de activitate, un rol
important il are realizarea unui filtru eficient al pacientului care se adreseaza UPU,
totodata UPU indeplineste si rolul de filtru pentru SJU Resita in cea ce priveste
interanrea de zi si contiuna.

7.  Creşterea ICM ;
8.  Creşterea TCP;
9.  Contractarea serviciilor efectuate de Spitalul Judeţean de Urgenta Resita, limitarea invalidarii

cazurilor rezolvate spitalizare continua si spitalizare de zi

Capitolul 7
SELECTIONAREA UNOR PROBLEME PRIORITARE

7.1. Bugetul de cheltuieli a SJU Resita per total pacienti contractati cu CJAS Caras Severin
este mai mare decat finantarea CJAS Caras- Severin (spitalizare de zi, spitalizare continua,
ambulatoriul clinic integrat, ambulatoriul paraclinic). Astfel valoarea de decontarea a serviciilor
este mai mica decat valoarea cheltuielilor realizate per pacient.

Exista riscul ca prin spitalizarea continua ca printr-un rulaj crescut al pacientilor pe sectii,
sectia respectiva care depaseste rulajul peste 100% sa transfere asupra ei  cheltuielie conexe ale
spitalului de la sectiile cu rulaj mai mic. Prin preluarea cheltuielilor de la cazurile rezolvate peste
valoarea de contract cu CJAS (nedecontate), cheltuielile sectiei respective cresc foarte mult.

In anul 2016 au fost un nr de pacienti care au fost internati, diagnosticati si tratati pe sectiile
SJU Resita, insa cheltuielile aferente acordarii actului medical de catre SJU Resita pentru pacientii
rezolvati nu au fost onorate. Din totalul de 26217 pacienti, un numar de 1960 pacienti au fost cu
incalcare de reguli de validare, un procent de 7.47%. Din pacientii cu reguli de validare incalcate,
un numar de 1812 pacienti au avut reguli de incalcare ale sistemului SIUI (CNAS), ceea ce
reprezinta 92.45%. Datorita faptului ca un nr. de  pacienti au fost internati dar nevalidati de CJAS,
ei beneficiind de cheltuieli de diagnostic, tratament si conditii hoteliere, valoarea facturilor emise
sprea decontarea de CJAS Caras Severin a inregistrat un minus de 2.003.965,18 lei. Valoarea
facturilor emise pentru pacientii rezolvati la o valoare a TCP (tarif pe caz ponderat = rezolvat) de
1500 lei, la un ICM de 1 a fost de 45.095.387,90, iar valoarea facturilor decontate de CJAS a fost de
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43.091.422,72. Este greu de inteles cum un pacient care a fost internat, diagnosticat, tratat in spital
dar nevalidat pe regulilele de validare actuale stabilite de CJAS la externare, valoarea decontului
CJAS sa fie ZERO.

7.2. Cresterea numarului bolnavilor cu accidente vasculocerebrale, frecvent cu afectarea
functiilor vitale, precum si cresterea numarului persoanelor cu boli neurologice care au multiple
afectiuni asociate, impune necesitatea scurtarii timpului de acordare a asistentei medicale de urgenta
si specialitate, fara ca pacientul sa fie supus traumei provocate de transportul in scop diagnostic si
terapeutic.

7.3. Cresterea numarului pacientilor care sunt cazuri sociale si care au beneficiat de asistenta
medicala la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Resita de la 210 cazuri in anul 2015 la 227
cazuri sociale in anul 2016. Aceste cresteri s-au realizat prin cresterea cazurilor sociale fara
locuinta, a cazurilor copiilor minori, cazuri consum de droguri si substante entobotanice si cazuri
intoxicati cu produse chimice.

Din studiul privind activitatea asistentei sociale se observa o scadere a cazurilor cu tentativa
de suicid, cazuri care primesc consiliere de suport.

7.4. Totodata pe langa cresterea eficientei actului medical precum si cresterea gradului de
satisfactie al pacientului se poate vorbi si despre un impact financiar pozitiv asupra spitalului prin
viitoarea desfiintarea transportului intre Stationarul I si Stationarul II, respectiv Stationarul II si
Stationarul I pentru pacientul cu boli neurologice si pentru pacientul cu diabet

7.5. Cresterea permanenta a activitatii de  asistenta medicala prin ambulatoriile de
specialitate si spitalizarea de zi.

Capitolul 8

DEZVOLTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU
PROBLEMELE IDENTIFICATE

8.1. Scopul :
Cresterea calitatii asistentei medicale prin scurtarea timpului de diagnostic si a timpului de

introducere a terapiei specifice cu cresterea gradului de satisfactie a pacientului si a medicului
curant.

Cresterea finantarii spitalului:
- prin crestera numarului de internari prin spitalizare de zi;
- prin crestera numarului de internari prin spitalizare continua a pacientilor cronici
- cresterea numarului consultatiilor prin ambulatoriul de specialitate integrat
- absorbirea integrala a sumelor finantate de CJAS Caras-Severin pentru ambulatoriile de

radiologie, CT si anatomie patologica
- sustinerea financiara a SJU Resita prin implicarea Consiliului Judetean Caras-Severin pe

linga intretinerea patrimoniala (cladiri) si a cheltuielilor cu utilitati (apa calda, apa rece,
consum gaz metan, consum energie electrica, deseuri menajere, deseuri medicale).

8.2. Obiective :
1.1. Cresterea veniturilor SJU Resita
1.1.1. Cresterea ICM pe sectiile Neonatologie si Pediatrie
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1.1.2. Cresterea veniturilor sectiilor prin absorbtie  de finantare de la CJAS pentru
pacientii cronici

1.1.3. creseterea nivelului de absorbtie a numarului de consultatii contractate prin
Ambulatoriul integrat de specialitate clinica

1.2. Scaderea cheltuielilor SJU Resita
1.2.1. Orientarea asistentei medicale de spitalizare continua catre pacientii cu boli cronice,
1.2.2. Mutarea sectiei de Neurologie si Diabet de la Stat.II la Stat.I
1.2.3. Scaderea numarului de externari prin spitalizare continua a bolilor acute, cu

permanenta monitorizare a cazurilor contractate de CJAS
1.3. Dotarea in continuare a compartimentului de reabilitare si recuperare neurologica in

cadrul sectiei neurologie
1.4. Infiintarea in cadrul sectiei Cardiologie a Compartimentului de implantologie in

resincronizare cardiaca si defibrilare cardiaca interna
1.5. Imbunatatirea indicatorilor de performanta ai spitalului.
1.6. Extinderea activitatii a centrului de hemodializa cronica
1.7. Extinderea si reabilitarea Blocului Operator a SJU Resita si realizarea de circuite

medicale conform normelor UE
1.8. Extinderea UPU pe spatiul aferent vecinatatii imediate a actualei pozitionari
1.9. Intocmirea subcontractului cadru cu şefii de secţii - consideram ca ar fi utila o creştere a

atribuţiilor şefilor de secţie prin subcontractul de management, astfel incat, aportul lor la
gestionarea bugetului secţiei sa fie mai mare. In acest sens, se evidenţiază clar
rentabilitatea secţiilor si se creează premizele autogestiunii secţiei;

1.10. Urmărirea lunara a principalilor indicatori de management medical
1.11. Dezvoltarea bazei de echipament medical
1.12. Contorizarea tuturor surselor utilitare (apa potabila, gaz, energie electrica, etc) -

supravegherea consumurilor - eliminarea risipei,  efectuarea demerusilor in vederea
achitarii utilitatilor de Consiliul Judetean Caras-Severin

1.13. Corelarea numărului de paturi cu indicele de utilizare

8.3. Activitati
8.3.1. Pentru atingerea scopului si a obiectivelor va trebui sa realizam anumite activitati:
   a. In domeniul managementului economico-finanicar :
- cresterea eficientei spitalului
- reducerea costului mediu la nivel de sectii-spital
- analiza veniturilor pe tipuri de servicii oferite de catre spital si pe tipuri de provenienta
- analiza cheltuielilor spitalului in functie de destinatia lor atat la nivelul intregului spital

cat si la nivelul fiecarei sectii (se poate realiza prin mutarea sectiei Neurologie de la
Stationarul II la Stationarul I – costurile transportului bolnavilor si personalului medical
intre sectia Neurologie  Stationarul II si Spitalul Judetean se ridica la suma de : 74.748
lei anual)

- impreuna cu Consiliul de administratie identificarea de surse pentru cresterea veniturilor
proprii ale spitalului in limitele legii

- armonizarea relatiilor cu CJAS incat sa se deconteze sumele contractate, contractul de
servicii medicale sa fie o reflectare a realitatii nivelului de asistenta medicala

- realizarea unui management comun cu Consiliul Judetean Caras Severin in ceea ce
priveste elemente de infrastructura, structura de personal, derularea de proiecte proprii,
proiecte cu Ministerul Sanatatii, proiecte transfrontaliere, proiecte transregionale .

- masuri pe plan local si masuri realizabile prin propuneri legislative privind normele din
Contractul cadru:



28

o masuri pe plan local:
 propunerea de sustinere a finantarii prin mijloace proprii si de catre

Consiliul Judetean Caras-Severin a construirii unei locatii destinate
asistentei medicale a pacientului de tip neurologic; acest lucru se poate
realiza prin supraetajara corpului de cladire al policlinicii apartinatoare a
SJU Resita. Se poate realiza extinderea pe verticala a cladirii prin
adaugarea unui etaj care va avea capacitatea de cazare , tratament si
consultatie cu circa 20 de incaperi (saloane, cabinete, sali de tratament)
conform cerintelor actuale a legislatiei de asistenta medicala. Pe langa
realizarea acestei locatii se prevede si realizarea de incaperi anexe
aferente acestora (spatii orizontale si verticale pentru public si personal,
spatii de depozitare obiecte si instrumentar excedentar, eventual
amplasarea a doua lifturi pentru persoane (interior sau alipit constructiei).
Evaluarea estimativa a investitiei ACD=1350 mp, interventia asupra
cladirii existente in functie de expertiza tehnica, va duce la un cost
486.000 Euro

o o mare provocare o reprezinta sustinerea finantarii de catre Consiliul Judetean
Caras-Severin, mijloace proprii, proiecte finantate din fonduri europene si
nationale, construirea unei locatii in arealul Stationarului 1 care sa concentreze
sectii  care gestioneaza pacienti cu afectiuni nechirurgicale, dar cu un grad ridicat
de patologie tip urgenta medicala (neurologie, cardiologie, hematologie,
diabetologie, oncologie).

o propuneri legislative privind modificarea Normelor din Contractul cadru cu
privire la finantarea cazurilor rezolvate invalidate

b. In domeniul managementului performantei/calitatii serviciilor :
- raspund de crearea conditiilor necesare prestarii unor acte medicale de calitate de catre

personalul medico-sanitar din spital
- urmarirea si intreprinderea de masuri necesare pentru realizarea indicatorilor de
performanta ai managementului spitalului public
- implementez asigurarea conditiilor  de cazare, igiena, prevenirea infectiilor nozocomiale

avand ca tinta cresterea inocuitatii pacientului.
- Continuarea colaborarii cu Spitalul Municipal Timisoara si Spitalul Judetean Timisoara,

precum si cu Spitalul General Varset, Spitalul General Pojarevat si alte insitutii pentru
realizarea de proiecte europene transfrontaliere.

- stabilirea metodelor de achiziţie, selectarea tipului corespunzător de contracte,
pregătirea programului de achiziţii, supervizarea procesului de execuţie, evaluarea
licitaţiilor, pregătirea si negocierea contractelor, crearea managementului sistemului de
contracte si de decontare a fondurilor

c.  In domeniul strategiei serviciilor medicale :
- Punerea in valoare a extinderii activitatii medicale realizate in anul 2015 privind

compartimentului de recuperare si reabilitare neurologica, centrului de somnologie in
cadrul sectiei Pneumologie

- Punerea in valoare a activitatii medico-chirurgicale privind chirurgia laparoscopica pe
sectie urologie ( in anul 2016 au fost realizate 1 nefrectomii paritale,7 nefrectomii totale.

- Continuarea activitatii de chirurgie spinala pe sectia Ortopedie (in anul 2016 au fost
realizate 22 interventii pe coloana vertebrala)

- Extinderea manoperelor chirurgicale de tip laparoscopic la sectiile urologie si chirurgie
-    Analiza incărcării cu sarcini de lucru a fiecărui angajat medical:

o se stabilesc atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat medical din secţie;
o se exercita controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu, se
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constata săvârşirea abaterilor disciplinare si se aplica sancţiuni disciplinare, conform
legii;

- Constituirea de nuclee de calitate, formate din specialişti de diverse specialităţi, care sa
analizeze toate sugestiile si/sau reclamatiile depuse de către pacienţi sau aparţinătorii
acestora, precum si a nemulţumirilor personalului angajat la nivel de secţie

-     Sedinţe de informare cu medicii şefi de secţie;
- analiza nivelului cheltuielilor si veniturilor pentru fiecare secţie, medic, pacient, pat;
- analizarea realizării numărului de pacienţi rezolvaţi si a ICM conform contractului
incheiat cu CJASS, cu evidenţierea personalului din secţiile care au rezultate bune, dar
si al celor a căror activitate creează deficit in bugetul spitalului;

- Extinderea acestei activitati pe sectia chirurgie, cu o noua metoda laporoscopica adresata
herniilor inghinale (cura laparoscopica transabdominopreperitoneala cu plasa de
polipropilena), avand in vedere ca la ora actuala sectia chirurgie a realizat interventii
laparoscopice in numar de 9115 laparoscopii cu debut in anul 1996.
Aceste tipuri de activitati medicale si interventiichirurgicale mentionate mai sus, sunt

unice in judetul Caras Severin.
- Extinderea in continuarea a activitatii de monitorizare a pacientului la pat-spital
-   Extinderea activitatii ambulatoriului de anatomie patologica cu investigatii si diagnostice
imunohistochimice;
- Constituirea unui grup de specialişti pentru elaborarea de protocoale si ghiduri de ingrijiri
specifice spitalului, menite sa stimuleze lucrul in echipa, ceea ce determina creşterea înţelegerii si
a respectului intre diferitele specialităţi clinice.
-  Infiintarea in cadrul sectiei Cardiologie a Compartimentului de implantologie in
resincronizare cardiaca si defibrilare cardiaca interna
- Extinderea si reabilitarea Blocului Operator a SJU Resita si realizarea de circuite
medicale conform normelor UE
- Transformarea sectiei Medicina Interna 2 de la Stationarul 2 din sectie de acuti in sectie
de cronici
-    Extinderea patrimoniala a UPU
-    Pregatirea SJU Resita pentru o noua acreditare de catre Comisia Nationala de Acreditare
a Spitalelor (CoNAS). Actuala acreditare obtinuta in anul 2013.
- Realizarea constructiei unei cladiri noi in incinta Stationarului 2 destinata activitatilor de
medicina legala cu surse de finantare proprie si prin sustinerea Consiliului Judetean Caras-
Severin.
- Preocuparea de a realiza in continuare investitii prin achizitia de aparatura si echipamente
medicale prin depunerea de proiecte prin Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera
Romania-Serbia, in colaborare cu Spitalul Municipal Timisoara, Centrul Oncogen
Timisoara, Spitalul General Vrsac, Spitalul General Pozarevac.
- Implementarea proiectul cu titlul „ROMÂNIA-SERBIA INITIATIVĂ COMUNĂ
ÎMPOTRIVA CANCERULUI ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ:
IMBUNATATIREA DIAGNOSTICARII  SI TRATAMENTUL TUMORILOR
MALIGNE” cu Centrul de Sănătate Pozarevac, Serbia – lider de proiect , Ministerul
Sănătătii al Republicii Serbia, Spitalul Clinic Judetean de Urgentă "Pius Brînzeu" Timisoara,
ONCOGEN, in valoare totală  de 12.397.123,52 EURO
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8.3.2. Incadrare in timp – grafic GANTT

 Grafic GANTT in domeniul managementului financiar
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Grafic GANTT privind managementul performantei calitatii serviciilor
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Grafic GANTT in domeniul strategiei serviciilor medicale
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8.4. Rezultate asteptate.

Prin implementarea propunerilor si rezolvarea problemelor prioritare si atingerea scopului se
va realiza o crestere a calitatii actului medical si cresterea ofertei de servicii medicale catre
populatia judeteului Caras-Severin prin infiintarea Compartimentului implantologiei laser in cadrul
sectiei de  urologie. Extinderea activitatii de manopere chirurgicale laparoscopiece, investigarea si
tratamentul bolilor oncologice si a patologiei somnului, extinderea activitatii sectiei Cardiologie
prin abordarea terapeutica a tulburarilor de ritm cardiac (implantologie cardiaca).

Acestea vor avea ca efect cresterea abordarii de noi patologii precum si gestionarea rapida si
eficienta a pacientului prin cresterea sigurantei diagostice si teraperutice precum si prin scurtarea
duratei de spitalizare. Datorita cresterii frecventei bolilor cardiovasculare cu cresterea frecventei
tulburarilor de ritm cardiac si prin infintarea Compartimentului de implantologie in resincronizare
cardiaca si defibrilare cardiaca interna la Resita, pacientii vor putea fi tratati in judetul Caras
Severin.

Construirea unei noi locatii pentru Laboratorul de Medicina Legala, ar atrage dupa sine
oferirea catre populatie de noi servicii medicale.

Rentabilizarea activitatii medicale se va realiza prin cresterea activitatii prim ambulatoriile
integrate ale spitalului, reducerea numarului de internari, prin extinderea activitatii de supleere
renala (CHDR si Dializa Peritoniala). Prin investitiile realizate se urmareste scaderea timpului de
diagnoza cu acuratete crescuta si  a timpului de reducere a tratamentului specific. Poate fi pusa in
discutie rentabilizarea activitatii medicale si prin atragerea de noi surse de finantare, cresterea
veniturilor proprii.

Echilibrarea volumului de sarcini ale personalului si a proporţiei cheltuielilor salariale in total
cheltuieli secţie, aceasta ducand la creşterea satisfacţiei personale.

Reducerea numărului reclamatiilor privind calitatea actului medical, creşterea gradului
de satisfacţie a pacientului si a numărului nemulţumirilor formulate de către angajaţi fata de
condiţiile de munca.

Îmbunătăţirea eficientei, reducerea riscului furnizării de servicii nenecesare, al efectuării de
teste de diagnostic repetitive, reducerea duratei de spitalizare prin mai buna organizare a activităţii,
recunoaşterea meritelor angajaţilor in obţinerea de rezultate deosebite.

Reducerea  numărului de pacienţi  transferaţi către alte spitale cu  competente
asemănătoare,   creşterea   ICM,   reducerea   mortalităţii,   reducerea   numărului   infecţiilor
nozocomiale.
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CONCLUZII

Influenta managementului medical asupra nivelului performantei sistemului sanitar a fost
ignorata in ultimii ani, reformele fiind axate mai mult pe schimbări structurale, controlul costurilor,
introducerea mecanismelor de piaţa si a sistemului de gestiune financiar-contabil. In concepţia noastră
creşterea satisfacţiei pacienţilor reprezintă o poarta prioritara spre reforma fundamentala in sănătate, dar
si in intelesul pragmatic al complexului de factori privind sănătatea pacientului.

Indicatorii de performanta ai managementului medical sunt măsura eficacităţii, eficientei si
calităţii serviciilor oferite. Performantele personalului medical se pot măsura doar prin
compararea valorii indicatorilor intre secţii din Spitalul Judeţean de Urgenta Resita dar si prin compararea
valorilor cu mediile naţionale. Satisfacţia muncii personalului medical este strâns legata de condiţiile de
munca oferite precum si de rezultatele obţinute.

In contextul legislativ actual, privind reforma in sistemul sanitar, reforma care reprezintă efortul
intregii societăţi in vederea protejării si promovării populaţiei, structura de personal, precum si
motivarea personalului sanitar reprezintă componenta cruciala pentru succesul intregului sistem.
Mobilizarea personalului, motivarea lui pentru a imbunatati performanta intregului sistem o da
satisfacţia muncii personalului sanitar, satisfacţie ce trebuie sa se regăsească si in remuneraţie.

Pentru aceasta, la dispoziţia managerului medical al spitalului trebuie sa existe un fond special
pentru stimularea personalului medical cu rezultate deosebite in activitatea medicala, fond din care sa se
poată organiza festivităţi, cu acordarea de premii.

Imbunatatirea continua a calitatii este un deziderat realizabil prin depunerea de eforturi
ample si sustinute, urmarindu-se sa se obtina calitate la nivelul structurilor, proceselor si in
rezultatele serviciilor de sanatate si implicit de calitate a managementului informatiei din sanatate.
Astfel se asigura decizia oportuna, informata si fundamentată.


