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I. MISIUNE 
“Cei mai buni pentru o viațã mai bunã”- lupta pentru viațã, aceasta este misiunea noastrã, a 

medicilor și a tuturor angajaților din Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. 

 

         „Orice aspect din activitatea unei instituții este determinat de competențã, motivație și 

eficiențã în organizarea personalului. Dintre toate sarcinile managementului, conducerea 

componenței umane este cea mai importantã deoarece de ea depinde cât de bine este realizat 

totul într-o organizație.” Rensis Linkert 

 

Angajamentul nostru a fost de la bun început și va rãmâne unul singur: sã fim cei mai buni 

pentru o viațã mai bunã.  

II. VIZIUNE 
 Ocrotirea sãnãtãții reprezintã un serviciu foarte important oferit populației. 

         Serviciile medicale oferite de instituțiile sanitare au ca obiectiv asigurarea sãnãtãții 

membrilor societãții, menținerea și refacerea capacitãții forței de muncã, fiind astfel profund 

implicate în crearea condițiilor materiale de existențã umanã, în îmbunãtãțirea continuã a 

calitãții vieții. 
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         Managementul serviciilor de sãnãtate este abordat în mod diferit de fiecare categorie de 

actori implicați: guvern, conducerea unitãților sanitare, profesioniști și pacienți. 

         În sistemul de sãnãtate apar în mod continuu pierderi nepermise, care aduc costuri mari 

pentru întreaga societate, pierderi generate de tehnologiile medicale sau serviciile medicale 

puțin eficace sau ineficiente, variații mari ale performanței, sau de alți factori. În aceste condiții 

calitatea serviciilor medicale devine o prioritate pentru furnizorii de servicii medicale, 

manageri, pacienți, terțul plãtitor și organele guvernamentale în aceeași mãsurã. 

         Managementul resurselor umane, competența esențialã a tuturor managerilor unitãților 

sanitare, implicã și o investiție: a da oamenilor putere pentru ca ei sã acționeze eficient și 

eficace. 

Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin isi doreste sa fie perceput ca o entitate 

care prin politica si obiectivele sistemului de management al calitatii sa inspire credibilitate, 

sa creasca gradul de satisfactie al pacientilor nostri, sa ajute la imbunatatirea 

performantelor serviciilor medicale prestate si la dezvoltarea echilibrata a relatiilor cu 

pacientii, cu angajatii, cu furnizorii si cu organizatia in ansamblu. 

III.VALORI: 

 

     1.Calitate: Practicam medicina avand in vedere cele mai inalte standarde ale calitatii, 

punem mare pret pe profesionalismul si pregatirea medicilor si al tuturor angajatilor nostri si pe 

dotarea corespunzatoare a spitalului. 

     2.Atasament: Suntem sensibili fata de starea emotionala, atat a pacientilor, cat si a 

salariatilor nostri. Promovam o atmosfera familiala,  atat prin comportamentul personalului, cat 

si prin confortul asigurat pacientilor sau conditiile de munca asigurate angajatilor.  

     3.Echipa: Ne respectam si pretuim colegii si muncim impreuna pentru a ne dezvolta si 

pentru a oferi servicii de calitate pacientilor nostri. 

     4.Valoare: Maximizam importanta calitatii serviciilor oferite in stricta concordanta cu 

gradul de satisfactie al pacientilor nostri. 

     5.Incredere: Promovam comunicarea deschisa ca fiind cea mai buna cale catre servicii 

medicale de calitate si incurajam pacientii sa ne comunice nevoile lor astfel incat sa le putem 

indeplini asteptarile. Rezultatele obtinute depind si de increderea pacientului ca va fi ascultat si 

ca interesele sale vor deveni prioritatile noastre. Increderea reprezinta componenta de baza a 

relatiei cu pacientii. 

     6.Educatia: Educatia si formarea continua pentru personalul propriu, instruirea de calitate a 

viitorilor nostri colaboratori, informarea eficienta  a pacientilor si a comunitatii constituie 

modul prin care contribuim direct la îmbunătățirea calitatii si performantei actului medical. 
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IV.OBIECTIVE: 

 Sa excelam in acordarea unor servicii medicale performante, de calitate si accesibile din 

punct de vedere financiar; 

 Sa oferim pacientilor nostri informatii concrete si reale si sa asiguram participarea 

acestora la deciziile privind actul medical care-i vizeaza in mod direct, pentru a putea 

consimti liber asupra acestuia; 

 Sa respectam viata privata si intimitatea pacientului tratandu-l cu promptitudine si 

maximum de eficienta; 

 Sa garantam confidentialitatea in legatura cu datele personale ale pacientului si 

informatiile referitoare la starea sa de sanatate sau sociala. 

 

 

CAPITOLUL I 

SĂNĂTATEA CA UN DREPT 

 

1.1.Introducere 

Sănătatea este, în opinia unora, un drept, analog cu justiţia sau libertatea politică. 

Constituţia OMS precizează că “... beneficierea de cel mai ridicat standard de sănătate posibil 

reprezintă unul dintre drepturile fundamentale ale fiecărei fiinţe umane, fără deosebire de rasă, 

religie, convingeri politice, stare economică sau socială“ (OMS, 1981). Sănătatea este văzută  

ca un drept de o importanţă primordială, încât constrângerile în calea atingerii ei complete 

trebuie să fie minimalizate, ceea ce implică şi asigurarea accesului universal la asistenţa 

medicală. De asemenea, implică şi angajamentul pentru a îndepărta toate celelalte constrângeri 

în calea unei sănătăţi depline, deoarece asistenţa medicală estenumai unul din factorii care 

afectează sănătatea individului.[1] 

Un sistem de sănătate ar  trebui să fie un mijloc pentru atingerea unor anumite 

obiective. La modul teoretic, majoritatea ţărilor definesc pentru sistemele lor sanitare 

următoarele trei obiective:  

 acces universal şi echitabil la un pachet rezonabil de servicii de sănătate,  

 libertatea opţiunilor pentru consumatorii şi furnizorii serviciilor de sănătate 

 utilizarea eficientă a resurselor disponibile şi controlul costurilor serviciilor 

sanitare. 
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Serviciile de sănătate, spre deosebire de alte servicii, sunt cerute de un număr foarte 

mare de persoane dar, cel mai adesea, îngrijirea sănătăţii costă foarte mulţi bani.  Dacă fiecare 

individ ar fi lăsat liber să decidă asupra consumului său de îngrijiri medicale şi să plătească 

pentru acestea, consumul medical ar fi foarte diferit de la un individ la altul, în condiţii egale de 

boală, în funcţie de capacitatea de plată a fiecăruia. Din motive de echitate, în aproape toate 

ţările există o politică naţională sanitară care stabileşte cum se face accesul la consumul de 

îngrijiri medicale şi cine plăteşte pentru acestea.  Mecanismul de finanţare reprezintă 

instrumentul pentru punerea în practică a acestei politici.  Acest mecanism  cuprinde: 

colectarea resurselor pentru plata îngrijirilor medicale și alocarea lor.  

 

1.2. Colectarea fondurilor destinate finanţării serviciilor de sănătate 

Resursele financiare pot fi colectate pe mai multe căi: prin plata directă a serviciilor de 

către pacienţi, din contribuţii voluntare la asigurări private de sănătate, din contribuţii 

obligatorii la asigurări sociale de sănătate, prin impozite directe (impozit pe venit, impozit pe 

profit) sau impozite indirecte (TVA, accize), prin constituirea de depozite bancare cu destinaţie 

precisă pentru sănătate. Modul de colectare a fondurilor determină tipologia sistemelor de 

sănătate.  Astfel, întâlnim sisteme de tipul: sisteme naţionale de sănătate finanţate din impozite 

directe şi indirecte, sisteme de asigurări sociale de sănătate finanţate din contribuţii obligatorii 

ale persoanelor asigurate, sisteme private de asigurări finanţate din prime de asigurări 

voluntare, sisteme de piaţă liberă finanţate prin plata directă de către consumator. 

Alocarea fondurilor (resurselor) către prestatorii de servicii de sănătate.  Acest aspect 

se referă la alocarea fondurilor, colectate printr-unul din mecanismele amintite anterior, în plan 

regional, către sectoarele de sănătate (nivelul primar, secundar, terţiar) şi către prestatorii de 

servicii de sănătate (spitale, dispensare, policlinici, cabinete private).  Alocarea către regiuni se 

poate face pe baze istorice sau pe baza unei formule de alocare care să ia în considerare nevoile 

populaţiei dintr-o anumită regiune.  Alocarea către sectoare de asistenţă se poate face în funcţie 

de obiectivele de politică sanitară.  Alocarea fondurilor la nivel microeconomic se referă la 

criteriile după care sunt acordate fondurile prestatorilor de servicii de sănătate.  Exemplele de 
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mecanisme de alocare către prestatori includ: plata anticipată în funcţie de cazuistica anticipată 

(se acordă o plată pentru fiecare  caz tratat  în funcţie de un cost prestabilit), buget defalcat pe 

categorii (se stabileşte volumul principalelor elemente de cheltuieli – personal, medicamente, 

alimente, materiale, capital), buget global (se alocă o sumă globală pentru realizarea unui 

volum prestabilit de activităţi), buget de practică (un grup de medici generalişti pot  să obţină 

un buget pentru deservirea cu asistenţă medicală a unui anumit număr de pacienţi). 

 

Sistemele de sănătate pot fi finanţate din mai multe surse, atât publice cât şi private.  

Fondurile colectate din aceste surse pot fi administrate de instituţii publice (ministere, fonduri 

publice de asigurări ) şi private (case private de asigurări, organizaţii patronale sau sindicale, 

organizaţii non profit) şi pot fi cheltuite pe serviciile medicale oferite de instituţii publice şi 

private.  Astfel pot exista: venituri provenite din impozite încasate la bugetul de stat, din 

asigurări private de sănătate, din asigurări sociale de sănătate, aranjamente tip managed 

competition, depozite bancare cu destinaţie specifică pentru sănătate, plata directă de către 

pacienţi. 

1.3.Finanţarea de la bugetul de stat 

Finanţarea sănătăţii din veniturile generate din impozite şi taxe reprezintă o 

caracteristică a sistemelor de sănătate de tipul “sistem naţional de sănătate”.  Un astfel de 

sistem există în ţări precum Marea Britanie, Italia, Spania, Danemarca.   Finanţarea sănătăţii în 

România până în 1997 s-a asemănat foarte mult cu cea din ţările menţionate.   

Criteriile de apreciere a unui sistem de generare a veniturilor bazat pe impozite şi taxe sunt: 

 Eficienţa economică: sistemul de impozite nu trebuie să interfereze cu alocarea eficientă a 

resurselor. 

 Echitate: sistemul de impozitare trebuie să-i trateze egal pe toţi indivizii 

 Administrare simplă: sistemul de impozitare trebuie să poată fi administrat uşor şi ieftin. 

Eficienţa economică. 

Ori de câte ori guvernul utilizează impozitarea progresivă sau proporţională pentru a obţine 

venituri de la sectorul privat, există un cost economic care diminuează efectul util al veniturilor 
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colectate.  Acest cost suplimentar este cunoscut sub numele de costul de eficienţă sau povara 

excesivă a impozitării1. Impozitele distorsionează deciziile firmelor în legătură cu producţia, 

schimbul şi investiţiile, precum şi deciziile gospodăriilor în legătură cu consumul şi 

economiile. Acestea nu se vor mai situa la un nivel optimal, care maximizează nivelul 

producţiei măsurat în unităţi de utilitate. Ramurile supuse impozitării, se vor confrunta cu o 

creştere a costurilor, vor reduce producţia bunurilor impozitate şi vor spori preţul acestora, 

comparativ cu situaţia în care nu există impozite.  Consumatorii vor răspunde la preţurile 

crescute prin diminuarea consumului  

(deplasare către stânga pe curba cererii). Rezultatul este suboptimal deoarece numai o parte a 

surplusului economic rezultat în absenţa impozitării este creat de mecanismul economic. Prin 

impozitare, o parte din surplusul consumatorului şi producătorului sunt colectate de către stat 

dar, prin efectul inhibitor asupra producţiei, o parte a surplusului se pierde. Din punct de vedere 

economic, acesta are trebui dedus din valoarea resurselor colectate prin impozite şi taxe. 

Impozitele care nu modifică deciziile de producţie sau consum sunt rare. Aici se 

încadrează taxele sau impozitele în sumă fixă, precum taxele de timbru, taxele locale de 

salubrizare etc.  Majoritatea impozitelor şi taxelor depind însă fie de nivelul producţiei sau 

vânzărilor (precum ICM, accizele sau taxele vamale), al consumului (precum TVA) sau al 

veniturilor (precum impozitul pe salarii, pe câştiguri, pe profit sau pe dividende). Deci, 

majoritatea impozitelor şi taxelor utilizate sunt generatoare de costuri de eficienţă.  Ele sunt 

utilizate, în ciuda acestui argument de economie pozitivă, deoarece pot asigura respectarea 

principiilor de echitate[2]. 

Echitatea în impozitare 

Echitatea are două dimensiuni: echitatea orizontală şi echitatea verticală.  Echitatea 

orizontală presupune tratarea egală a indivizilor cu acelaşi venit. Conform acestui principiu, 

toţi indivizii sau gospodăriile aparţinând aceleaşi clase de venit ar trebui să contribuie la 

formarea veniturilor statului în mod egal.  Echitatea verticală presupune tratarea diferenţiată a 

indivizilor cu venituri diferite adică, distribuirea poverii impozitelor în funcţie de capacitatea 

indivizilor de a plăti.  Conform acestui principiu, indivizii (sau gospodăriile) mai bogaţi ar 

trebui să contribuie mai mult decât cei săraci la constituirea veniturilor statului.  Noţiunea de 
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echitate verticală este strâns legată de aceea de redistribuire, concept specific “statului 

bunăstării“, dar care se referă la alocarea resurselor publice.  Redistribuirea are loc atunci când 

segmentele bogate ale societăţii finanţează – prin intermediul statului – fie consumul, fie 

veniturile altora şi în special al celor săraci. 

Orice stat  îndeplineşte şi funcţii sociale  prin care încearcă protejarea păturilor sărace 

ale societăţii, printr-o combinaţie de impozite progresive şi prestaţii sociale pentru cei săraci. În 

ţările cu un sistem fiscal ineficient, care suferă de evaziune sau care aruncă povara fiscală în 

mod inegal, asupra unei baze de impozitare reduse, utilizarea sistemului de impozite pentru 

redistribuirea veniturilor de la bogaţi către săraci este dificilă. Dificultatea rezultă, în primul 

rând, din faptul că o parte importantă din veniturile celor bogaţi provin din capital, dividende şi 

acestea sunt mai greu de măsurat şi impozitat.  În al doilea rând, fenomenele evazioniste sunt 

greu de detectat şi  se amplifică.  În fine, sunt multe categorii de venituri sau active care nu sunt 

supuse impozitării, ceea ce conduce la menţinerea unei baze de impozitare restrânse.  De aceea 

mulţi consideră că în ţările cu sisteme fiscale incapabile să reducă evaziunea în limite 

tolerabile, impozitele sunt un instrument foarte slab pentru redistribuirea veniturilor. 

O altă posibilitate de a evalua echitatea într-un sistem de finanţare a sănătăţii este 

principiul beneficiului,  conform căruia cei care beneficiază de un serviciu trebuie să şi 

plătească.  În sectorul de sănătate principiul beneficiului se poate măsura printr-o rată 

marginală pozitivă a contribuţiei raportată la consumul medical. Conform acestui principiu, un 

individ bogat cu o anumită boală ar trebui să plătească pentru serviciile de sănătate la fel ca un 

individ sărac suferind de aceeaşi boală. Această măsură este totuşi interpretabilă. Indivizi 

identici pot plăti, pentru acelaşi tip de boală, sume diferite, sau pot primi diagnostice şi implicit 

tratamente diferite.   

Principiul beneficiului intră în contradicţie cu principiile echităţii verticale şi orizontale, 

conform cărora individul bogat ar trebui să plătească mai mult decât individul mai sărac pentru 

aceeaşi boală şi că cei cu acelaşi venit ar trebui să plătească la fel, indiferent de boală. La un 

moment dat, o societate va urma unul dintre cele două principii, în funcţie de considerente de 

economie normativă. 

O altă problemă legată de echitatea modului de generare a veniturilor o constituie 

regresivitatea sau progresivitatea acestuia.  Alternativele de generare a veniturilor au implicaţii 
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diferite din punctul de vedere al principiului echităţii. Un sistem de generare a veniturilor în 

care indivizii cu venituri mici plătesc o  fracţie mai mare din venitul lor decât plătesc indivizii 

cu venituri mari este regresiv. Astfel, plata directă a serviciilor şi asigurările private de sănătate  

fac ca cei cu venituri mici să suporte  o povară mai mare (relativ la venitul lor) pentru plata 

asistenţei medicale comparativ cu cei cu venituri mari.  Sistemele de finanţare în care ponderea 

contribuţiilor în venit este mai mare în cazul indivizilor cu venituri mari decât în cazul 

indivizilor cu venituri mici este un sistem progresiv.  Impozitul pe venit este adesea progresiv. 

Administrarea veniturilor din impozite şi taxe 

Colectarea impozitelor şi taxelor presupune costuri de administrare.  Costurile 

administrării depind de complexitatea impozitelor, de personalul şi echipamentul necesar, de 

informaţiile care se doresc colectate, de ratele de diferenţiere între indivizi şi categorii de 

venituri.  Literatura defineşte o structură optimă de impozite şi taxe ca fiind aceea care 

maximizează bunăstarea socială a unei ţări şi realizează recunoaşterea generală a utilităţii 

compromisului la care s-a ajuns între eficienţă şi echitate. 

Capacitatea unei ţări de a genera venituri depinde de venitul pe cap de locuitor, de 

distribuţia venitului şi de capacitatea administrativă.  De regulă, există o relaţie de directă 

proporţionalitate între nivelul de dezvoltare al unei ţări şi capacitatea sa de a colecta impozite şi 

taxe. Ţările în curs de dezvoltare prezintă unele caracteristici instituţionale care reduc 

capacitatea de a genera venituri (Schieber,1997).  Acestea sunt: 

 mare parte din populaţie  este răspândită pe arii largi în mediul rural; 

 majoritatea populaţiei lucrează pe cont propriu în agricultură unde venitul este în special în 

natură; nivelul redus de educaţie face ca evidenţele contabile să fie slabe iar impozitul pe 

venit greu de determinat astfel; 

 în mediul urban există un sector informal de dimensiuni mari; 

 produsele agricole şi resursele minerale (care sunt de multe ori principala avuţie a ţărilor în 

curs de dezvoltare) sunt expuse impreviziunilor pieţei mondiale; 

 dualismul între un sector modern urban şi un sector rural tradiţional creează o segmentare a 

pieţei şi distorsionează pieţele de bunuri şi piaţa muncii; 
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 în cazul unei pronunţate inegalităţi a veniturilor, se recurge la rate ale impozitării mai mari 

aplicate sectorului formal, creşte presiunea fiscală asupra acestuia şi se dezvoltă evaziunea 

fiscală;  aceste fenomene conduc la pierderi de eficienţă mai mari; 

 politicile comerciale eronate – taxe vamale foarte mari la importuri, contingentarea 

importurilor sau exporturilor, taxe la export, cursuri de schimb diferenţiate – determină 

alocare ineficientă de resurse şi inechitate; 

 influenţa marilor întreprinderi de stat determină de multe ori decizii greşite de investiţii; 

 capacitatea de administrare a impozitelor şi taxelor este limitată. 

Multe din caracteristicile menţionate mai sus sunt valabile şi în cazul României. Problemele 

cu care se confruntă procesul de generare a veniturilor din impozite şi taxe se răsfrâng şi asupra 

sistemului de sănătate dacă finanţarea acestuia se realizează din astfel de venituri.  Astfel se 

explică neajunsurile cronice ale  finanţării sănătăţii în România: resurse insuficiente, întârziere 

în cunoaşterea resurselor disponibile pentru anul următor (adoptarea legii bugetului de stat s-a 

făcut cel mai devreme în luna mai a anului bugetar în curs), acumularea de datorii mari pe 

parcursul anului din cauza întârzierilor în colectarea veniturilor, aglomerarea veniturilor alocate 

de la buget la sfârşitul exerciţiului bugetar, când nu se mai pot face cheltuieli sau se fac fără a 

mai respecta criterii de eficienţă. 

1.4. Asigurările private de sănătate  

Într-un sistem de asigurări private indivizii optează voluntar pentru plata unei prime 

actuariale de asigurare stabilită în funcţie de riscul individual sau de grup.  În ţări precum SUA 

şi Elveţia asigurările private de sănătate reprezintă principala modalitate prin care sunt 

finanţate serviciile de sănătate. 

Termenul de “asigurare” poate avea înţelesuri diferite.  Asigurarea poate fi definită ca (a) un 

mecanism care oferă indivizilor protecţie împotriva riscurilor sau ca (b) un mecanism 

actuarial2.  Prima, defineşte asigurarea în termeni de obiective, a doua în termeni de metodă 

prin care pot fi atinse obiectivele.  Chiar şi atunci când nu vorbim de asigurări în sensul 

definiţiei (b), putem folosi termenul de asigurare dacă aceasta protejează indivizii împotriva 

riscurilor (cum este cazul asigurărilor sociale). 
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Condiţii pentru funcţionarea asigurărilor private. 

Prima actuarială se bazează pe un număr de condiţii.  Aceste condiţii sunt: 

Probabilitatea evenimentului asigurat pentru un individ să fie independentă de a celorlalţi.  

Această condiţie este necesară deoarece asigurările se bazează pe existenţa, într-o anumită 

perioadă, a unui număr previzibil de indivizi care câştigă şi a unui număr de indivizi care pierd.  

Dacă probabilităţile are fi relaţionate, atunci, când o persoana suferă o pierdere, la fel se va 

întâmpla cu toate celelalte. Aceasta explică de ce, de exemplu, inflaţia, nu este un eveniment 

care să poată fi asigurat. 

Probabilitatea trebuie să fie mai mică decât unu, altfel prima actuarială depăşeşte pierderea 

asigurată.  În acest caz nu există nici o posibilitate pentru dispersarea riscurilor şi nici o firmă 

privată de asigurări nu va acoperi un astfel de risc.  Acesta este cazul bolilor cronice sau 

congenitale pentru care nici o firmă privată de asigurări nu va dori să ofere asigurare deoarece 

probabilitatea de a necesita tratament este aproape sigur egală cu unu. 

Probabilitatea unui anumit eveniment trebuie cunoscută sau uşor de estimat.  Dacă nu se 

respectă această condiţie, compania de asigurări nu poate calcula prima făcând imposibilă 

funcţionarea asigurărilor private.   

Lipsa “selecţiei adverse” şi a  “hazardului moral” 3. Selecţia adversă survine din cauza 

asimetriei informaţionale care ia naştere ca urmare a faptului că asiguratul are informaţii mai 

bune despre riscul individual decât asiguratorul.  Dacă compania de asigurări nu poate să 

distingă între un risc scăzut şi un risc mare atunci, va stabili o primă de asigurare bazată pe 

riscul mediu.  Ca urmare, indivizii cu risc scăzut vor fi confruntaţi cu o primă de asigurare prea 

mare şi pot decide să nu se asigure.  Hazardul moral   survine în doua moduri: a) când 

asiguratul poate influenţa probabilitatea  şi b) când asiguratul poate influenţa mărimea 

pierderii.  Asigurările private de sănătate sunt cele mai expuse la aceste probleme majore 

cauzate de asimetria informaţională. 

Hazardul moral reprezintă riscul ca indivizii să-şi schimbe comportamentul ca urmare a 

asigurării. Odată asigurat, consumatorul are un cost mult mai mic în momentul utilizării 

serviciilor medicale şi ar putea abuza  de sistem, sporindu-şi excesiv cererea de servicii sau 
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preocupându-se mai puţin de prevenirea îmbolnăvirii.  Deoarece asigurarea reduce considerabil 

costul privat al tratamentului, indivizii tind să consume mai multe servicii medicale decât dacă 

nu ar fi asiguraţi şi, deoarece costul utilizării excesive a serviciilor se dispersează asupra tuturor 

celor asiguraţi, ei au puţine stimulente financiare pentru a-şi reduce cererea.  Similar, ei pot fi 

mai puţin grijulii cu starea lor de sănătate consumând mai puţine servicii preventive şi luând 

mai puţine precauţii pentru evitarea accidentelor sau deteriorării stării de sănătate. 

Hazardul moral se întâlneşte la toate tipurile de asigurări – private, sociale, voluntare 

sau obligatorii. Acest aspect intervine ori de câte ori în relaţia pacient-prestator de îngrijiri 

medicale intervine un terţ plătitor (statul prin bugetul public, fondul de asigurări publice de 

sănătate, casele private de asigurări, organizaţiile non-profit). 

Casele private de asigurări sunt cele mai preocupate de combaterea  hazardului moral. Ele 

combat fenomenul prin stabilirea unui plafon asupra consumului de servicii medicale şi prin 

plasarea unui cost financiar asupra asiguratului în momentul consumului (tarif pe consumul 

medical).  Chiar şi sistemele publice de sănătate tind să utilizeze astfel de măsuri prin care 

obligă consumatorul să suporte o parte din cost. Argumentele în favoarea instituirii obligaţiei 

consumatorilor să suporte o parte din cost în momentul utilizării serviciilor sunt: 

 conştientizarea oamenilor de costul serviciilor şi sporirea responsabilităţii pacienţilor; 

 reducerea cererii nenecesare; 

 atragerea de surse suplimentare în sistem.  

O serie de studii referitoare la  folosirea tarifelor pe consum au arătat că efectivitatea 

acestei metode este mult mai redusă comparativ cu anticipările iniţiale create de modelul 

teoretic.  Un experiment major realizat în SUA a  evidenţiat faptul că  un tarif asupra 

consumului de îngrijiri medicale îi determină pe oameni să renunţe în aceeaşi măsură atât la  

serviciile necesare cât şi la cele nenecesare. Argumentul că pacienţii ar trebui să renunţe la 

serviciile nenecesare atunci când trebuie să plătească o taxă în momentul consumului pare 

corect din punct de vedere intuitiv, dar rezultatele empirice arată că pacienţii nu se comportă în 

acest mod.  Acest comportament vine în sprijinul ideii că piaţa serviciilor de sănătate nu poate 

fi analizată în acelaşi mod ca piaţa pentru celelalte bunuri de consum. 
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Deoarece oamenii nu au suficiente informaţii pentru a lua decizii raţionale în legătură cu 

consumul medical, este posibil ca oamenii să renunţe mai uşor la serviciile preventive sau la 

îngrijirile primare atunci când trebuie să plătească un tarif pentru acestea. 

Pe de altă parte, tarifele asupra consumului s-ar putea să reducă în principal consumul acelor 

indivizi care sunt sensibil afectaţi dacă ar trebui să plătească un preţ pentru serviciile de 

sănătate.  S-a observat că impunerea unui tarif pe consum are un impact deosebit în special 

asupra celor cu venituri mici. 

Criticii utilizării tarifelor pe consum susţin că, chiar dacă această modalitate  reduce 

cererea nenecesară, cei care suportă în ultimă instanţă costul unei astfel de măsuri sunt cei cu 

adevărat bolnavi şi care au nevoie într-adevăr de îngrijiri medicale.  Tariful pe consumul de 

servicii medicale devine astfel o taxă pe boală. 

Selecţia adversă.  Stabilirea unei prime de asigurare bazate pe riscul mediu face ca indivizii cu 

risc mic să plătească o primă mai mare decât prima actuarială care ar corespunde grupului lor 

de risc.  Acest lucru poate destabiliza piaţa asigurărilor private voluntare deoarece îi poate 

determina pe indivizii cu risc mic să nu se asigure.  Ca urmare, asiguratorii vor trebui să 

crească primele pentru cei care decid să se asigure.  S-ar putea însă ca la noul preţ să crească 

numărul celor care decid  să renunţe la asigurare.  

Spre deosebire de vânzătorii de bunuri obişnuite, asiguratorii privaţi de sănătate au 

motive serioase să se preocupe de cei care cumpără produsele lor.  Aproape 72% din cheltuiala 

anuală cu sănătatea este atribuită unui segment care reprezintă doar 10% din totalul populaţiei 

(cei cu riscurile cele mai mari).  Companiile private de asigurări, pentru a supravieţui pe o piaţă 

liberă şi pentru a-i proteja pe cei care doresc să cumpere asigurarea împotriva unor costuri 

excesive, trebuie să încerce să acopere persoane cu o probabilitate redusă de a necesita îngrijiri 

medicale (selecţia riscurilor favorabile) şi să le evite pe cele care au o probabilitate mare de a 

necesita îngrijiri. Ele vor încerca să găsească proporţia adecvată între cele două componente. 

Companiile private de asigurări încearcă să rezolve problema selecţiei adverse prin:  

obţinerea de informaţii despre riscul medical al fiecărui individ şi neacoperirea unora dintre 

riscuri.  Companiile de asigurări pot să obţină informaţii despre trecutul medical al unei 

persoane astfel încât să stabilească o primă corespunzătoare sau să excludă anumite riscuri 

procedând la o selecţie a riscurilor. Selecţia riscurilor se poate face pe baza obligativităţii 
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examenelor clinice, instituirii listelor de aşteptare, excluderii de la asigurare a anumitor boli, 

evitării unui angajament ferm pentru reînnoirea poliţei de asigurare şi prin refuzul de a asigura 

anumite persoane. 

Strategiile de evitare a riscurilor nefavorabile, prin care se încearcă asigurarea celor sănătoşi şi 

evitarea celor bolnavi, au determinat în SUA costuri de tranzacţie foarte mari, care sunt 

invocate adesea pentru a justifica creşterea rapidă a cheltuielilor pentru sănătate în ultimii 20 

ani. Dacă există reglementări legale care interzic selecţia riscurilor, companiile de asigurări 

trebuie să perceapă prime mai mari.  Se poate ajunge astfel ca unele persoane care înainte îşi 

permiteau să plătească primele de asigurare, acum să nu mai dorească să se asigure sau să 

amâne cumpărarea asigurării până în momentul în care se îmbolnăvesc. 

Un sistem de sănătate bazat în întregime pe asigurări private nu există în nici o ţară tocmai din 

cauza neajunsurilor semnalate mai sus. Nici chiar în SUA, adică acolo unde asigurările de 

sănătate private sunt cele mai dezvoltate, 37 milioane de persoane sub 65 ani nu au nici un fel 

de acoperire cu servicii medicale (nu sunt incluşi aici bătrânii şi săracii care beneficiază de 

acoperire prin două programe publice, Medicare şi Medicaid). Pentru categoriile care nu doresc 

să se asigure într-un sistem privat sau nu-şi permit, sau sunt respinse de către companiile 

private, de cele mai multe ori intervine statul pentru a garanta accesul la îngrijiri medicale.  

Acest lucru se întâmplă mai ales în ţările unde statul bunăstării este o noţiune larg răspândită şi 

acceptată, precum ţările din Europa de Vest.   

Asigurările sociale de sănătate 

Această modalitate de colectare a fondurilor pentru finanţarea sănătăţii presupune 

obligativitatea achitării unei contribuţii de asigurări pentru sănătate de către angajat şi de către 

patron.  Un astfel de sistem de finanţare a sănătăţii există în Germania, Austria, Belgia, Franţa,  

Luxemburg, Olanda. 

Toate sistemele de asigurări din Europa, ca urmare a evoluţiei istorice asemănătoare, au câteva 

elemente cheie comune: 

 asigurarea include prestaţii similare pentru toţi contribuabilii; 

 fondurile sunt administrate şi controlate public; 
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 asigurările sociale nu presupun excluderea asigurările private, în aproape toate ţările 

respective existând asigurări private complementare; 

 primele de asigurare sunt în funcţie de venit şi nu în funcţie de riscurile individuale; 

 contribuţiile sunt plătite de patron şi de salariat. 

Principiile care stau la baza unui sistem de asigurări publice de sănătate sunt: 

 Autonomia.  Fondurile de asigurări de boală şi organizaţiile lor sunt independente.  

Fondurile (casele) de asigurări au dreptul să strângă contribuţiile şi să facă contracte cu  

prestatorii de îngrijiri de sănătate. Aceste drepturi sunt specificate în statutul caselor de 

asigurări.  Autonomia derivă din principiul subsidiarităţii[4].  

 Solidaritatea. Acest principiu presupune  stabilirea contribuţiilor individuale nu în funcţie 

de riscurile individuale asociate vârstei, sexului sau morbidităţii, ci în funcţie de venitul 

individului (echitate verticală).  Pe de altă parte, serviciile medicale sunt acordate 

indivizilor potrivit nevoilor şi independent de valoarea contribuţiei plătite (echitatea 

orizontală). 

 Obligativitatea. Acest principiu presupune că este obligatoriu pentru anumiţi membri ai 

societăţii să contribuie la un fond (casă) de asigurări. Acest principiu nu contravine 

posibilităţii de a alege între diferite fonduri. 

Stabilirea contribuţiei de asigurare pentru sănătate 

Contribuţiile sunt plătite cel mai adesea parţial de salariat şi parţial de patron.  În cele mai 

multe ţări contribuţiile sunt stabilite în funcţie de nivelul salariului. 

Avantajul contribuţiei bazate pe salariu este că ia în considerare capacitatea de plată a fiecărui 

individ, şi astfel oricine îşi poate permite asigurarea de sănătate într-un sistem social.   

Dezavantajul contribuţiei bazate pe salariu îl reprezintă faptul că pot exista diferenţe 

foarte mari între cuantumul contribuţiei diferiţilor salariaţi. Pentru a înlătura acest dezavantaj ar 

putea  să existe un plafon care să limiteze cuantumul contribuţiei.  Acest lucru ar face ca numai 

salariile şi veniturile până la un anumit plafon să fie luate în considerare în stabilirea 
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contribuţiei iar după acest plafon să nu se mai plătească nici o contribuţie.  Unele ţări utilizează 

un astfel de plafon (Germania) în timp ce altele nu (de exemplu, Franţa). 

Avantajul stabilirii unui plafon este că ajută la menţinerea unui anumit echilibru între 

nivelul contribuţiei şi prestaţiile primite.   În lipsa unui astfel de plafon, persoanele cu venituri 

mari ar trebui să plătească contribuţii care ar fi mult mai mari decât valoarea anticipată a 

prestaţiilor. Acest lucru ar putea crea probleme de echitate şi acceptabilitate pentru un sistem 

de asigurări.  Un studiu privind echitatea verticală în finanţarea serviciilor de sănătate[5] arată 

că sistemele de sănătate finanţate prin impozite din bugetul public tind să fie progresive, 

sistemele publice de asigurări sunt regresive iar cele private chiar mai regresive.  Plăţile făcute 

direct de către pacienţi pentru plata serviciilor sunt cea mai regresivă metodă de atragere de 

fonduri în sectorul sanitar. 

Pay-as-you-go versus capitalizare 

Capitalizarea se foloseşte de obicei atunci când beneficiile se anticipează a se obţine pe 

termen lung.  Contribuţiile individuale sunt acumulate într-o rezervă şi sunt plătite peste un 

număr de ani împreună cu o dobândă garantată acumulată.  Asigurarea de viaţă reprezintă un 

exemplu tipic.   

Asigurarea de sănătate furnizează de asemeni beneficii pe termen lung dat fiind că aproape 

70% din cheltuielile pentru sănătate ale unei persoane se consumă în ultimii ani de viaţă.  Cu 

toate acestea, asigurările publice de sănătate sunt organizate cel mai adesea pe principiul pay-

as-you-go.  Conform acestui principiu, toate cheltuielile sunt plătite din veniturile curente 

obţinute din contribuţii.  Dacă cheltuielile depăşesc veniturile, atunci deficitul  ar putea fi 

acoperit prin transferuri de la bugetul de stat, sporirea contribuţiilor, suportarea unei părţi din 

cost de către pacienţi, etc.  Dacă modalitatea de acoperire a deficitului unui fond de asigurări o 

reprezintă transferurile din bugetul public, atunci autonomia unui astfel de fond poate fi 

afectată.  Cu o astfel de problemă s-au confruntat ţările din Europa Centrală care au optat 

pentru introducerea unui sistem de asigurări sociale de sănătate (Cehia, Ungaria). 
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Incidenţa contribuţiei plătite de patron 

Una din dificultăţile legate de un sistem de asigurări o constituie incidenţa contribuţiei 

plătite de patron6. Patronii consideră contribuţia pentru asigurarea de sănătate ca pe un cost 

salarial. Pe o piaţă a muncii concurenţială, patronii sunt preocupaţi de costul global al folosirii 

factorului de producţie muncă şi privesc costul asigurării medicale ca pe un cost salarial.  O 

creştere a nivelului contribuţiei îi poate determina pe angajatori să substituie factorul de 

producţie muncă cu factorul capital, afectând ocuparea.  Dacă substituirea factorilor în 

producţie nu este uşor de realizat, atunci angajatorii vor încerca să reducă salariile.  Dacă, din 

cauza legislaţiei sau a puterii sindicale nu reuşesc acest lucru, firmele vor da faliment sau, pe o 

piaţă neconcurenţială, sau vor transfera povara asupra consumatorilor prin preţuri mai mari. 

Asigurările obligatorii pot fi o modalitate eficientă de corectare a eşecului pieţelor de 

asigurări private.  Ele trebuie însă analizate prin prisma considerentelor de echitate şi de 

ocupare.  

Plata directa de către consumator 

Într-un astfel de sistem consumatorii ar trebui să plătească pentru servicii în mod direct (fără a 

apela la un intermediar financiar de genul guvernului sau unui fond privat/public de asigurări) 

ori de câte ori utilizează serviciile.  Din motive de echitate, în nici o ţară, serviciile de sănătate 

nu sunt organizate doar prin acest sistem pentru că el  depinde foarte mult de capacitatea de 

plată a indivizilor. 

Cu toate acestea, în multe ţări, inclusiv în România, există cabinete private, policlinici sau 

spitale private unde pacienţii au acces direct în schimbul achitării integrale a preţului 

serviciilor.  Preţurile în acest caz sunt determinate de piaţă.  Problema care se pune este aceea 

dacă toate serviciile de sănătate ar putea fi alocate prin mecanismul pieţei la fel ca orice alte 

bunuri sau servicii. Există un număr de constrângeri fundamentale care fac imposibilă alocarea 

tuturor resurselor de sănătate prin intermediul mecanismului de piaţă liberă şi care fac din piaţa 

serviciilor de sănătate un exemplu tipic de eşec al pieţelor. 
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Constrângerile care cauzează eşecul unei pieţe libere a serviciilor medicale 

Nu toţi oamenii ar putea să-şi permită să aibă acces la servicii medicale.  Aceasta este 

o problemă legată de distribuţia venitului.  Deoarece venitul este distribuit inegal, unii indivizi 

pot să-şi permită un tratament mai bun decât alţii iar cei mai săraci să nu-şi permită deloc.  

Conceptul de echitate care este adesea invocat în sectorul sanitar recomandă accesul la 

îngrijirile medicale în funcţie de nevoi şi nu de capacitatea de plată. 

Incertitudinea în legătură cu anticiparea nevoilor medicale.  Este foarte dificilă planificarea 

bugetului pentru consum medical.  Cu excepţia cazurilor cronice este foarte dificil pentru un 

individ să estimeze riscul de a se îmbolnăvi. 

Externalităţi.  Unele servicii de sănătate generează o serie de beneficii nu numai pentru 

pacienţi dar şi pentru cei din jurul lor.  Dacă cineva se vindecă de o boală infecţioasă, 

beneficiază nu doar persoana respectivă ci şi cei din jur care ar fi putut fi contaminaţi.  

Externalităţile pozitive în sectorul sanitar pot fi foarte mari.  Dacă bolnavii trebuie să plătească 

costul tratamentului, ei ar putea decide, mai ales dacă sunt săraci, să nu se mai trateze. Ei ar 

putea să nu ia în considerare efectele negative pe care boala lor le-ar putea produce şi asupra 

altor indivizi. Piaţa liberă, care urmăreşte îndeosebi beneficiile şi costurile private, va produce 

prea puţine servicii medicale în prezenţa externalităţilor. 

Lipsa de informaţii complete (Ignoranţa pacienţilor).  O piaţă concurenţială poate funcţiona 

numai dacă clienţii au suficiente informaţii pentru a alege.   În cazul îngrijirilor de sănătate este 

foarte dificil pentru consumatori să fie corect informaţi din cauza costului foarte mare al 

informaţiei. Există o asimetrie informaţională foarte mare: cei mai informaţi sunt medicii care 

pot astfel, induce comportamentul consumatorilor7.  Consumatorii de servicii medicale se 

bazează cel mai adesea pe informaţiile date de medic.  În cazul existenţei unei pieţe libere a 

serviciilor medicale, problemele care pot apare ca urmare a acestei lipse de informaţii sunt: 

1. Medicii ar putea recomanda un tratament mai scump decât ar fi necesar sau companiile 

farmaceutice ar putea convinge pacienţii de superioritate produselor de marcă în detrimentul 

unor produse generice similare dar mai ieftine. 
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2. Pacienţii ar putea să nu consulte  medicul decât într-un stadiu foarte avansat al bolii când ar 

putea fi prea târziu să mai fie vindecaţi sau prea scump pentru a-şi mai putea permite 

tratamentul. 

Situaţia de oligopol.  Dacă medicii şi spitalele acţionează pe o piaţă liberă urmărind să 

maximizeze profitul, este puţin probabil ca preţul serviciilor să scadă ca urmare a concurenţei.  

Mai degrabă, ne putem aştepta la o cooperare tacită între medici şi spitale pentru fixarea unor 

preţuri standard şi pentru protejarea veniturilor lor (situaţie de concurenţă imperfectă).  Chiar 

dacă medicii ar concura liber, este puţin probabil ca pacienţii să fie informaţi astfel încât să 

aleagă serviciul cu cel mai bun preţ şi cea mai bună calitate. 

Constrângerile care fac ca un mecanism de piaţă liberă în alocarea resurselor sanitare să 

eşueze nu reprezintă un argument convingător că intervenţia statului şi oferirea gratuită a 

serviciilor ar fi cea mai bună alternativă.  De cele mai multe ori, soluţiile la eşecul pieţei libere 

se concretizează prin intervenţia guvernului care, subvenţionează consumul de servicii 

medicale, reglementează comportamentul producătorilor de servicii medicale (medici, spitale) 

sau impune taxe pe consum de tipul co-plăţii. 

Co-plata serviciilor medicale 

Coplăţile sunt plăţi suplimentare făcute de pacienţi, de obicei în momentul consumului, 

pentru serviciile pe care le primesc în cadrul asigurării sau sistemelor de sănătate finanţate prin 

taxe. În ultimii ani au fost introduse sau extinse astfel de plăţi într-un număr de ţări, fiecare în 

vederea creşterii veniturilor sau ca un mecanism de alocare a resurselor pentru a descuraja 

folosirea nenecesara a resurselor medicale limitate. 

O varietate de argumente au fost luate în considerare în literatura internaţională pentru 

a justifica şi susţine folosirea coplăţilor în serviciile de sănătate. Aceste argumente 

accentuează în general creşterea potenţială a veniturilor din coplăţi sau a beneficiilor lor ca un 

mecanism de alocare eficienta a resurselor.  

Astfel, introducerea sau creşterea taxelor la serviciile de sănătate finanţate public 

generează mai multe venituri pentru serviciile de sănătate. Veniturile din coplăţi pot fi folosite 

pentru a acoperi o parte din costurile de funcţionare ale programelor curente, în special acelea 

care acorda îngrijiri curative simple. În mare, mai multe venituri permit ca servicii de sănătate 
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de baza subfinanţate, dar cu eficacitate, să se extindă şi astfel ajuta guvernele să 

îmbunătăţească alocarea resurselor. 

Coplăţile sunt adesea susţinute pentru că ele încurajează o alocare mai raţională a 

resurselor limitate. Ele pot ajuta la prevenirea folosirii serviciilor de sănătate nenecesare sau fără 

importanţă. De exemplu, un preţ mic stabilit pentru un serviciu medical într-un spital, dar care ar 

putea fi furnizat şi în ambulator, ar putea ajuta la descurajarea pacienţilor care ar putea fi trataţi în 

asistenţă medicală primară la costuri mai scăzute. Taxe diferite pentru diferite tipuri de servicii 

pot, de asemenea, să arate consumatorilor importanţa unor anumite feluri de îngrijiri (de exemplu, 

acelaşi dispensar poate taxa puţin sau deloc asistenţa prenatală şi poate avea o taxă mai mare 

pentru consultaţiile obişnuite). Toate aceste argumente presupun că suveranitatea consumatorului 

este predominantă pe piaţa îngrijirilor de sănătate.  

Coplăţile pot, de asemenea, să încurajeze eficienţa în domeniul furnizării. Medicii pot fi 

mai precauţi la prescrierea în plus sau folosirea neraţională a serviciilor, dacă ştiu că pacienţii 

trebuie să plătească direct. Ei vor deveni, în mod esenţial, mai responsabili faţă de interesele şi 

necesităţile pacienţilor lor, mai ales atunci când pacienţii pot schimba medicul curant şi când 

venitul acestuia depinde de pacienţi.  

Unii autori susţin, de asemenea, că utilizarea coplăţilor poate ajuta la îmbunătăţirea 

echităţii. Aceasta, din cauză că asistenţa gratuită acordă avantaje mai mari celor cu venituri 

ridicate, din moment ce ei au o mai mare posibilitate să-şi permită costuri de călătorie şi de timp şi 

deci să facă uz mai mare de servicii. Impunerea coplăţilor face posibilă, pentru autorităţile 

finanţatoare, generarea de venituri pentru extinderea serviciilor adecvate la cei cu venituri scăzute. 

Aplicarea coplăţilor adecvate elimină, de asemenea, multe din subvenţiile injuste inerente în 

asistenţa gratuită.  

Coplăţile pot, de asemenea, să ajute la descentralizarea şi susţinerea serviciilor de sănătate 

publice în două moduri: prin raţionalizarea sistemelor de trimitere, prin semnalele preţurilor, astfel 

încât pacienţii să fie orientaţi către serviciile mai ieftine din judeţele lor, şi prin introducerea 

taxelor care se reţin la unitatea sanitară, schimbând astfel parţial controlul problemelor bugetare de 

la nivelul central la comunităţile judeţene şi locale. Mobilizarea resurselor locale poate contribui, 

de asemenea, la susţinerea celor mai adecvate servicii medicale, o problemă-cheie în ţările în care 

resursele sunt reduse.  
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Coplăţile pentru serviciile publice ar putea ajuta să stimuleze dezvoltarea sectorului medical 

privat. Când taxele sunt uzuale în sectorul public, familiile sunt interesate mai mult de modalităţi 

alternative de plată pentru servicii de sănătate (de exemplu, asigurări de sănătate private). Astfel, 

se poate susţine că o creştere a coplăţilor într-un sistem finanţat prin taxe sau de asigurări sociale 

conduce la dezvoltarea unei pieţe a asigurărilor private şi a unui sector privat puternic independent 

de sectorul public[6]. În sfârşit, se afirmă că în unele ţări (de exemplu, economii foste socialiste), 

pacienţii plătesc deja "pe sub masă" personalului medical şi administrativ. Aceste plăţi au numai 

puţine legături cu necesitatea, felul şi calitatea îngrijirilor. Introducerea coplăţilor într-un sistem de 

asigurări sociale ar ajuta deci la oficializarea plăţilor "pe sub masă", care creează distorsiuni 

profunde în acordarea îngrijirilor. Aceste argumente pledează pentru taxarea pacienţilor la locul 

unde primesc îngrijiri. Totuşi, există unele contraargumente importante, care trebuie luate în 

considerare dacă urmează să fie dezvoltată o strategie de coplată coerentă.  Astfel, coplăţile 

acoperă doar o mică parte a costurilor. Adesea este subliniat că, în ciuda creşterii coplăţilor din 

ultimii ani, în multe ţări cu sisteme de sănătate publice, acestea acoperă numai o mică parte a 

costurilor de funcţionare. Aceasta reprezintă nu mai mult de 5% din totalul cheltuielilor. De aceea, 

o ţară care urmăreşte să crească rolul coplăţilor nu ar trebui să le vadă ca pe un panaceu pentru 

problema subfinanţării serviciilor de sănătate. Coplăţile nu duc automat la creşterea veniturilor, 

mai ales datorită faptului că acestea sunt văzute adesea de către guvernele care le promovează sau 

susţin ca un instrument care va facilita un nivel mai scăzut al cheltuielilor publice pentru serviciile 

de îngrijiri medicale. Aceasta înseamnă că totalul veniturilor pentru sistemul de sănătate ar putea 

să scadă, în ciuda creşterii coplăţilor. Ar trebui, de asemenea, amintit că schemele coplăţilor au 

propriile costuri administrative. Un sistem de coplăţi cu un domeniu larg al scutirilor şi/sau 

subvenţiilor implică costuri administrative mari, care trebuie deduse din veniturile antecalculate. 

Un argument puternic împotriva coplăţilor este că acestea "lovesc" în cei care sunt cel mai puţin 

protejaţi - cei cu venituri scăzute şi bolnavii - de unde apariţia unor probleme serioase legate de 

echitate. Faptul că, în toate societăţile, cei cu venituri scăzute tind să fie şi cei mai puţin sănătoşi 

face ca această problemă să fie cea mai gravă. De aceea, teoria economică şi practica sugerează că 

aceste coplăţi vor avea un efect în detrimentul nivelurilor de consum de îngrijiri de sănătate al 

persoanelor mai puţin înstărite şi care, de regulă, au şi cele mai mari nevoi de sănătate[7,1]. Totuşi, 

este important să se observe că asistenţa medicală este un bun eterogen, semnificând că aceste 

argumente se pot aplica la unele forme de îngrijiri medicale, dar nu la toate. De exemplu, cel mai 
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cuprinzător studiu despre efectele împărţirii costurilor asupra consumului de servicii medicale – 

experimentul RAND privind asigurările de sănătate în SUA – a arătat că reducerea cererii pentru 

serviciile ambulatorii a fost mai mare pentru cei cu venituri scăzute decât pentru cei bogaţi, în 

timp ce contrariul a fost adevărat pentru serviciile spitaliceşti. Răspunsul politicilor de sănătate la 

situaţia de mai sus a fost acela de a crea scutiri de coplăţi pentru cei cu venituri scăzute. Totuşi, 

aceia care sunt împotriva coplăţilor susţin că scutirile necesită un sistem de înregistrare şi 

verificare complex. În plus, invariabil, se susţine că aceia care beneficiază de scutiri sau 

subvenţionări ale coplăţilor tind să fie sub numărul persoanelor care au dreptul la aceste scutiri. De 

exemplu, se estimează că prescripţiile gratuite, în sistemul naţional de sănătate din Anglia, sunt 

solicitate de 50–60% din cei care au dreptul la scutire. De asemenea, este o problemă faptul că cei 

bogaţi şi informaţi pot să găsească modalităţi de a obţine exceptări de plăţi, în timp ce aceia cărora 

le sunt destinate, nu le obţin. Mai mult, în cazurile în care scutirile trebuie extinse pentru a proteja 

toate grupurile dezavantajate, veniturile din coplăţi vor tinde să fie mult mai scăzute decât se 

aştepta. O problemă ulterioară este aceea că aceste coplăţi pot duce la utilizarea cu întârziere a 

serviciilor. Astfel, dacă există taxe pentru consultaţii în asistenţa primară, unii indivizi pot decide 

să nu meargă la doctor. Starea lor de sănătate se poate deteriora şi, când eventual se vor prezenta 

singuri la medic, ei vor avea nevoie de tratamente mai costisitoare. Acest argument sugerează că 

cel puţin medicina primară ar trebui să nu fie obiectul coplăţilor. Probabil că unul din cele mai 

puternice argumente împotriva coplăţilor este acela că piaţa serviciilor medicale nu funcţionează 

ca alte pieţe. Aşa cum am arătat anterior, ea este caracterizată prin asimetrie informaţională 

privind pacienţii, care adesea sunt incapabili să stabilească dacă simptomele lor sunt grave sau nu. 

În plus, de obicei ei nu cunosc nivelul şi forma tratamentului necesar şi, în general, au puţine 

informaţii despre eficacitatea tuturor tratamentelor existente[8]. Complexitatea datelor, 

multitudinea alegerilor şi starea psihică proastă a multora care descoperă că sunt bolnavi au drept 

rezultat încrederea consumatorului în furnizor pentru a primi informaţii şi pentru a lua decizii 

referitoare la consumul de servicii medicale. Dar pacientul, şi nu medicul, suportă efectele 

coplăţilor. De aceea, utilizarea este improbabil să fie astfel moderată, iar piaţa serviciilor medicale 

nu va fi mai eficientă decât atunci când coplăţile au fost absente. Testul final al modelului coplăţii 

este efectul asupra stării de sănătate a pacienţilor. Unii autori au sugerat că, dacă coplăţile conduc 

la o reducere în utilizarea serviciilor de sănătate, atunci ele vor produce un declin al stării de 

sănătate. Surprinzător, există însă foarte puţine dovezi solide în această problemă. Studiul RAND 
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menţionat anterior a stabilit că utilizarea redusă a serviciilor a avut un efect mic sau nici un efect 

advers asupra sănătăţii pentru persoane obişnuite. Studiul a stabilit, de asemenea, că sănătatea 

bolnavilor cu venituri scăzute – aproximativ 6% din populaţie – a fost afectată negativ. Astfel, 

taxele par să nu afecteze sănătatea majorităţii populaţiei, dar ele sunt dăunătoare celor mai 

dezavantajaţi[9]. Argumentele de mai sus sugerează necesitatea unei analize mai amănunţite a 

serviciilor de sănătate şi a diferitelor tipuri de coplăţi corespunzătoare existente. Schemele 

coplăţilor sunt variate, conform naturii aranjamentelor financiare, dar în general au cinci forme.  

1. Prima este o sumă fixă, indiferent de costul serviciului furnizat. Spre exemplu, un produs 

farmaceutic va fi taxat cu aceeaşi sumă de 5.000 lei, indiferent dacă costul său este 10.000 

sau 100.000 lei.  

2. Al doilea tip este o plată procentuală în funcţie de preţul sau costul serviciului furnizat. 

Această măsură se aplică în mod curent în România pentru medicamentele prescrise, 

pentru care pacienţii plătesc între 25-75% din preţul medicamentului. Acesta ar putea fi 

aplicat, de asemenea, altor forme de îngrijiri (de exemplu, un procent din taxa zilnică 

pentru spitalizare într-un spital care are contract cu fondul de asigurări).  

3. A treia opţiune este pentru plata din partea pacienţilor a unei sume deductibile (de 

exemplu, persoanele plătesc 100% din costul tratamentului într-o anumită perioadă, după 

care asigurătorul va plăti celelalte costuri). 

4. Asemănătoare cu aceasta este plata pentru serviciile ce depăşesc o anumită limită, unde 

pacientul plăteşte surplusul costului peste un maximum prevăzut de agenţia finanţatoare. 

Acest model este folosit în sistemele preţului de referinţă pentru medicamente, cum este în 

Germania şi Olanda, unde este stabilit un preţ standard pentru un grup de medicamente şi 

pacienţii plătesc diferenţa între preţul de referinţă şi preţul cu amănuntul al 

medicamentului respectiv, dacă preţul lui este ridicat.  

5. În final, a cincea opţiune este exceptarea unor tratamente particulare de la acoperirea 

acordată de fondul de asigurare. Tipurile de îngrijiri de sănătate exceptate în sistemele de 

sănătate moderne includ de regulă servicii, precum rezervele cu un pat, ochelari şi proteze 

dentare. În mod asemănător, sunt excluse adeseori medicamentele cu valoare terapeutică 

limitată. În toate aceste cazuri, pacientul plăteşte costul întreg al serviciului în momentul 

consumului.  
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Ar trebui observat că sunt posibile combinaţii ale acestor forme de coplată. Astfel, de 

exemplu, un pacient ar putea plăti 50% din preţ pentru primele cinci consultaţii de asistenţă 

primară într-un anumit an, iar după aceea nu mai plăteşte nimic. O astfel de măsură ar fi destinată 

să protejeze bolnavii cronici care utilizează mai mult îngrijirile de sănătate.  

Chiar şi aceia care sunt împotriva utilizării coplăţilor ar putea fi de acord că sunt unele servicii 

care sunt bune candidate pentru coplăţi. De exemplu, saloanele particulare din spitalele publice ar 

trebui să fie taxate suplimentar[10]. Acelaşi lucru poate fi spus cu privire la costul pentru meniuri la 

alegere şi al altor servicii hoteliere pentru cei internaţi sau pentru serviciile acordate în afara 

programului de lucru pentru cei care sunt dispuşi să plătească şi doresc să evite cozile.  

Cele mai multe ţări folosesc coplăţile mai ales pentru medicamentele prescrise. Se consideră că 

medicaţia prescrisă în ambulator permite pacienţilor, cu excepţia anumitor categorii defavorizate 

şi subvenţionate, să facă faţă costurilor fără să ameninţe efectuarea tratamentului prescris şi deci 

starea de sănătate. Mai mult, cheltuielile cu medicamentele sunt o problemă mare a bugetelor de 

sănătate şi, de aici, nevoia de acoperire a costurilor. Totuşi, se susţine că sistemul de coplată ar 

trebui astfel dezvoltat încât să permită un tratament preferenţial bolnavilor cronici, în special celor 

care au nevoie de medicamente esenţiale.  

De asemenea, există o explicaţie raţională pentru introducerea unei coplăţi în cazul unor 

evenimente precum naşterile, acestea fiind un eveniment care poate fi prevăzut. Aceasta înseamnă 

că potenţialii consumatori pot face economii în vederea plăţii la momentul naşterii (dacă acest fapt 

nu intră în contradicţie cu politicile naţionale în domeniu, i.e. pronataliste). În mod similar, 

serviciile care pot fi amânate până când banii sunt disponibili sunt candidate bune pentru coplată. 

Acesta este cazul celor mai multe servicii stomatologice. În final, în interesul eficienţei, pacienţii 

care ocolesc sistemul de trimitere, mergând direct la spitale, sau aceia care nu sunt urgenţe 

autentice se consideră că ar trebui să suporte o coplată. Aceasta necesită ca îngrijirile primare, care 

oferă asistenţă gratuită sau aproape gratuită, să fie uşor accesibile.  

Oportunitatea coplăţii pentru alte tipuri de îngrijiri de sănătate este mai puţin indicată; 

totuşi, se poate observa că servicii, cum ar fi furnizarea de ochelari, proteze şi fizioterapie, sunt 

invariabil subiectul coplăţii în ţările europene. Serviciile preventive, procedurile de diagnostic şi 

spitalizarea, pe de altă parte, sunt taxate mult mai rar.  
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Dificultatea fundamentală a oricărui sistem de taxe este cum să scutească pe cei cu venituri 

scăzute şi alte grupuri dezavantajate. A susţine că aceia care pot să-şi permită ar trebui să plătească 

costul întreg al serviciilor curative pe care le folosesc şi că persoanele cu venituri scăzute ar trebui 

protejate printr-un sistem diferit de coplăţi este facil în teorie, dar foarte dificil în practică. Există 

dificultăţi în stabilirea persoanelor care au dreptul la tratament mai favorabil, mai ales în cazul 

ţărilor în care economia paralelă, evazionistă fiscal, este importantă, aşa cum este şi cazul 

României. Mai mult, consimţirea plăţii nu este neapărat o dovadă a posibilităţii de a plăti. 

Persoanele pot să câştige bani în timp de criză, dar la un cost considerabil pentru ei şi familiile lor. 

Ei pot renunţa în acest scop la alte bunuri, precum hrana, care este la fel de importantă pentru 

menţinerea unei bune sănătăţi. Scutirile de coplată pentru grupurile cu venituri scăzute pot duce, 

de asemenea, la stigmatizarea sau pierderea respectului de sine, care poate împiedica oamenii să 

solicite tratamente diferenţiate[10].  

Cu toate acestea, dacă un guvern consideră oportune coplăţile în îngrijirile de sănătate, 

atunci aceste probleme trebuie depăşite. Cu privire la cei cu venituri scăzute, sunt descrise patru 

strategii esenţiale pe care un guvern le poate urmări:  

(i) să diferenţieze coplăţile în funcţie de venitul beneficiarului şi, sub o anumită limită, să se 

renunţe la taxă;  

(ii) să li se dea posibilitatea celor cu venituri scăzute să acopere coplata de la o instituţie 

specializată, ca Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;  

(iii) să acorde tuturor asiguraţilor un voucher care poate fi folosit în loc de bani pentru obţinerea 

unui număr minim de servicii de sănătate;  

(iv) să se asigure, prin impozitele generale redistributive sau prin politicile de ajutoare băneşti, ca 

toate familiile să aibă resurse suficiente pentru a obţine un nivel de bază al serviciilor pe care le 

doresc. 

Totuşi, nu numai cei cu venituri scăzute trebuie protejaţi. Există o argumentaţie solidă pentru 

renunţarea la coplăţi pentru bolile cronice şi cererile pentru îngrijiri de sănătate foarte scumpe (de 

exemplu, anumite transplanturi de organe). În mod asemănător, un guvern poate dori să acorde 

stimulente pentru anumite grupuri în vederea consumării de îngrijiri de sănătate specifice (de 

exemplu, copii şi gravide).  
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V.ANALIZA MEDIULUI INTERN 

PUNCTE TARI: 

 Spitalul are conditii de spitalizare bune, saloane renovate și igienizate; 

 Adresabilitate buna a populatiei 

 Experienţa şi profesionalismul medicilor şi asistenţilor medicali; 

 Personal medical (medici, asistenți) foarte bine pregătiți, unii cu stagii de pregătire în 

străinătate; 

 Sistem informatizat bine reprezentat și cu personal foarte bine calificat, 

 Arie mare de acoperire a județului cu servicii medicale ; 

 Foarte bună olaborare cu ambulanța, pompierii și poliția; 

 Indicatori cantitativi in crestere;  

 Indicatori calitativi in crestere; 

 Activitati complementare;  

 Studii clinice in desfasurare. 

 

PUNCTE SLABE: 

 Resurse financiare insuficiente (subfinanțare cronică); 

 Legislație necorelată-neadaptată; 

 Migrarea specialiștilor în străinătate; 

 Autonomia insuficientă a secției; 

 Aparatura medicală insuficientă și depreciată fizic și moral; 

 Deficienţă în asumarea responsabilităţilor; 

 Motivaţie intrinsecă scăzută datorită slabei capacităţi de diferenţiere între persoanele 

cu productivitate diferită. 

 

OPORTUNITĂŢI: 

 Atragerea factorilor decizionali de la nivelul Consiliului Local in în procesul de 

reabilitare a cladirilor spitalului, pentru crearea de circuite funcționale; 

 Colaborări cu  clinicile  de specialitate din țară și din străinătate; 

 Adresabilitate crescută a unei comunităţi bine conturate; 

 Accesarea unor finanţări nerambursabile privind dezvoltarea Spitalului Judetean 

Urgență Drobeta Turnu Severin; 

 Spitalizarea de zi – legislaţie benefică pentru finanţarea activităţii de tip 

„ambulatoriu” a spitalului; 

 Colaborare cu firme de îngrijire a bolnavilor la domiciliu ce au contract cu CJAS; 

 Proiectarea unui sistem de management performant axat pe managementul prin 

obiective, bugete, centre de cost; 

 Atragerea unor surse externe de finanţare (sponsorizari). 

 Descentralizarea sistemului sanitar si trecerea in administrarea autoritatilor locale. 
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AMENINŢĂRI: 

 Instabilitatea legislativă; 

 Nivelul de trai scăzut datorită ratei mari a şomajului;  

 Posibilităţi reduse de utilizare a serviciilor în regim de coplată; 

 Acreditarea spitalelor – poate fi o ameninţare dacă situaţia existentă mai persistă;  

 Tendinţa migrării corpului medical către sectorul privat și ţările UE; 

 Nerespectarea decontarii de catre CJAS.a serviciilor medicale realizate; 

 Responsabilitatea asigurarii standardelor de calitate pentru serviciile medicale si  

 functionarea spitalelor revine in exclusivitate conducerii spitalului; 

 Creşterea costurilor asistenţei medicale; 

 Politica de personal dictată uneori de restrictii legislative; 

 Presiunea socială prin lipsa posibilităţilor proprii ale pacienţilor de tratament sau 

îngrijire la domiciliu; 

 Perspectiva asigurărilor private de sănătate;  

 Inerţia personalului la schimbare; 

 Standardele europene de acreditare cerute sunt greu accesibile pe termen scurt 

datorita finantarii insuficiente. 

 Contractarea de catre casele de sanatate a serviciilor medicale se face prin negociere, 

in functie de istoricul cazurilor externate in ultimii 5 ani incheiati şi estimarea pentru 

anul în curs; 

 Contractarea nu ia în calcul si calitatea serviciilor secției, exprimata prin gradul de 

satisfactie al pacientilor externati, evolutia lor post-tratament, conditiile de furnizare 

etc. 

 Casele de sanatate judetene incheie contracte de servicii cu toate spitalele din judete, 

inclusiv cu cele care sunt cunoscute drept neperformante; 

 Concurenţa:  Clinicile și centrele medicale private. 

 

 

VI.ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

Oportunitãți Amenințãri 

Sãnãtatea este un domeniu cu impact 

social major 

Creșterea nivelului de informare a pacienților, 

concomitent cu progresul și diversificarea 

tehnologiilor diagnostice și terapeutice  vor 

conduce la creșterea așteptãrilor acestora și, 

implicit, la o creștere a cererii de servicii 

medicale complexe; sistemul de sãnãtate 

trebuie sã dispunã de mecanisme care sã 

asigure direcționarea resurselor financiare în 

virtutea principiului eficienței și nu pe 

principiul limitei în disponibilitatea de fonduri 



30 
 

aderarea la UE impune adoptarea unor 

standarde și recomandãri, ghiduri de 

practicã medicalã care au ca finalitate 

creșterea eficienței,eficacitãții și calitãții 

actului medical deci implicit a calitãții 

serviciilor medicale 

libertatea de circulație a persoanelor și a 

serviciilor dau posibilitatea “consumatorilor de 

servicii medicale” sã ia contact cu furnizori de 

servicii din diferite țãri și sã își modifice 

așteptãrile 

statutul de membru UE deschide noi 

posibilitãți de finanțare pe proiecte din 

fonduri europene 

dezvoltarea sistemului privat constituie un 

mediu concurențial pentru sistemul public 

  

libera circulație a persoanelor și facilitãțile 

create dupã aderarea României la UE pentru 

ocuparea de locuri de muncã induc riscul 

migrãrii personalului de specialitate, mai ales 

a celui inalt calificat și performant,dar retribuit 

necorespunzãtor. 

modificãri legislative care vor permite 

oferta privatã a spitalului inclusiv în 

cadrul parteneriatelor de tip public privat 

creșterea tarifelor la utilitãți, ceea ce va duce 

la majorarea cheltuielor spitalului 

renegocierea Contractului – cadru și a 

Normelor metodologice de aplicare a 

acestuia, cu CNAS și stabilirea 

modalitãților de finanțare a spitalelor pe 

criterii obiective, de performanțã și nu 

,,istorice”. 

  

creșterea substanțialã a cheltuielilor de 

personal prin publicarea unor acte normative 

care prevãd acordarea anumitor sporuri 

personalului medico – sanitar 

cerere ridicatã din partea pacienților 

pentru servicii medicale 

  

creșterea prețurilor la materiale și consumabile 

medicale 

apariția sistemului privat de asigurãri de 

sãnãtate 

  

cererea de muncã a unitãților sanitare din țãrile 

cu înalt grad de dezvoltare care poate 

determina o creștere a coeficientului de 

fluctuație a personalului medical de 

specialitate 

asumarea indicatorilor de performanțã din 

contractele de administrare 

decontãri ale serviciilor medicale sub nivelul 

celor contractate 

noul cadru legislativ privind salarizarea 

unicã reducerea bugetului alocat sistemului sanitar 
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reducerea numãrului de externãri contractate, 

ceea ce ar putea duce la mãrirea decalajului 

între serviciile medicale prestate și cele 

decontate de C.A.S 

  

acționarea în instanțã de cãtre salariații 

instituției privați de drepturile salariale (Legea 

nr. 118/2010, alte litigii de muncã 

  

drepturi salariale câștigate de salariați prin 

hotãrâri judecãtorești puse în aplicare de OUG 

71/2009 

  accentuarea subnormãrii personalului 

  

cererea de muncã a unitãților sanitare din țãrile 

cu înalt grad de dezvoltare precum și a 

spitalelor private apãrute pe plan local care 

poate determina o creștere a coeficientului de 

fluctuație a personalului medical de 

specialitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  II 

DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE 

 

2.1.Tipul şi profilul spitalului. Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin este un 

spital public acoperind majoritatea specialităţilor medicale cu o structură aprobată de 

Ministerul Sănătăţii. In afara sediulului central sub jurisdicția Spitalului Județean intră și 

unitățile medicale de la Strehaia și Vînju Mare. Ca urmare a acestei redeschideri de activitate si 

a cresterii accesului populatiei din cele 2 orase catre servicii medicale de ambulator , numarul 

de consultatii in ambulator a crescut cu 16,6% in trim I 2013 fata de trim I 2012 . (nr. 

consultatiilor in trim I 2013 = 27.440 , nr. consultatii in trim I 2012 = 23.523). 
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2.2. Caracteristicile populaţiei deservite  

Adresabilitaea este dată de locuitorii orașului Drobeta Turnu Severin care  potrivit 

recensământului din 2011 este în număr de 92617 locuitori, dar și de populația județului care 

este în număr de 254,570 locuitori.  

 

2.3.Structura Spitalului Județean de Urgenta Drobeta Turnu-Severin 

 

Conform Ord. 799/ 27.05.2011 se aproba clasificarea Spitalului Județean de Urgenta 

Drobeta Turnu-Severin in categoria III . 

 

STRUCTURA APROBATA CONFORM ORDIN MSF 748/2010  

COMPLETATĂ CU AVIZUL MS.NR.XI/A/4263,11731/NB/479/14.03.2014, 

AUTORIZAŢIA MS NR.1368/21.02.2014 PENTRU PRACTICA ÎNGTIJIRILOR LA 

DOMICILIU ŞI AVIZUL NR.XI/A/39477,41256/NB/5742/23.07.2014 

 

 

1. SECŢII ŞI COMPARTIMENTE CU PATURI  poziţia 1 din Organigramă       

1.1. Secţia medicină internă din care     80 paturi 

  - compartiment medicina muncii  -     5 paturi 

  - compartiment gastroenterologie -     5 paturi 

       1.2. Secţia diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice din care 30 paturi 

   - compartimentul endocrinologie -     5 paturi 

       1.3. Secţia oncologie medicală din care     45 paturi 

   - compartiment hematologie -                         10 paturi 

   - compartiment îngrijiri paliative -                        10 paturi 

       1.4. Secţia cardiologie din care      70 paturi 

 - comp.terapie intensivă coronarieni -                              12 paturi 
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       1.5. Secţia neurologie         75 paturi 

       1.6. Secţia chirurgie generală din care     90 paturi 

- compartiment chirurgie plastica, microchirurgie  

            reconstructiva -      5 paturi 

- compartiment neurochirurgie     5 paturi 

- compartiment chirurgie toracică    5 paturi 

       1.7. Compartiment chirurgie laparoscopică     5 paturi 

       1.8. Compartiment chirurgie şi ortopedie infantilă              15 paturi 

       1.9. Secţia ortopedie şi traumatologie              40 paturi 

       1.10. Secţia urologie                40 paturi 

       1.11. Secţia pediatrie din care               49 paturi 

   - compartiment terapie acută                    8 paturi 

   - compartiment neurologie pediatrică              5 paturi 

       1.12. Secţia A.T.I. din care              30 

paturi 

   - compartiment A.T.I. – OG -                           5 paturi 

       1.13. Secţia oftalmologie                  25 paturi 

       1.14. Secţia ORL, din care        25 paturi 

   - comp.chirurgie orală şi maxilo-facială                          5 paturi 

       1.15. Secţia boli infecţioase din care            30 

paturi 

   - compartiment boli infecţioase copii -                        10 paturi 

   - compartiment HIV/SIDA -               5 paturi 

       1.16. Secţia dermato-venerologie        25 paturi 

       1.17. Secţia obstretica-ginecologie        65 paturi 

       1.18. Secţia neonatologie din care     35 paturi 
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   - compartiment terapie intensivă -              8 paturi 

   - compartiment prematuri -             10 paturi 

       1.19. Secţia pneumologie I din care                             

63 paturi 

   - compartiment TBC              50 paturi 

          1.20. Secţia pneumologie II  din care  63 paturi 

   - compartiment TBC               50 paturi 

       1.21. Secţia psihiatrie       85 paturi 

       1.22. Secţia recuperare, medicină fizică şi balneologie   45 paturi 

       1.23. Secţia psihiatrie cronici Gura Văii     50 paturi 

       1.24. Compartiment nefrologie      12 paturi 

       1.25. Staţie de dializă acută cu 4 aparate  

       1.26. Unitate de primiri urgenţe (UPU)   

   - Cabinet medicină dentară de urgenţă 

       1.27. Secţie cronici Strehaia                   25 

paturi 

1.28. Secţie cronici Vânju Mare      30 paturi 

  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

TOTAL SPITAL             1147 paturi 

 

1.29. Paturi pentru însoţitori din care:     

   

1. Secţia medicina interna     1 pat pentru însoţitori 

2. Secţia diabet zaharat, nutritie si boli metabolice  1 pat pentru însoţitori 

3. Secţia  oncologie medicala     1 pat pentru însoţitori 

4. Secţia cardiologie      1 pat pentru însoţitori 

5. Secţia neurologie      2 paturi pentru însoţitori 

6. Secţia chirurgie generala     1 pat pentru însoţitori 

7. Compartiment chirurgie si ortop. infantila   2 paturi pentru însoţitori 
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8. Secţia urologie       1 pat pentru 

însoţitori 

9. Secţia pediatrie      7 paturi pentru însoţitori 

10. Secţia oftalmologie      1 pat pentru însoţitori 

11. Secţia ortopedie si traumatologie    1 pat pentru însoţitori 

12. Secţia obstetrica-ginecologie     6 paturi pentru însoţitori 

13. Secţia pneumologie I      1 pat pentru însoţitori 

14. Secţia pneumologie II      1 pat pentru 

însoţitori 

15. Secţia psihiatrie      1 pat pentru însoţitori 

16. Secţia recuperare, med. fizica si balneologie   1 pat pentru însoţitori  

17. Compartiment nefrologie     1 pat pentru însoţitori. 

                                   

   TOTAL PATURI ÎNSOŢITORI            30 paturi însoţitori 

 

 

2.   LABORATOARE ŞI COMPARTIMENTE PARACLINICE poziţia2din 

Organigramă 

       2.1. Laborator de analize medicale cu puncte de lucru . 

  2.1.2.   Punct de lucru Strehaia  

  2.1.3.   Punct de lucru Vănju Mare  

       2.2. Laborator de radiologie şi imagistică medicală cu puncte de lucru. 

   2.2.1. Compartiment computer tomograf (CT). 

  2.2.2. Punct de lucru Strehaia în centrele de sănătate multifuncţionale  

  2.2.3. Punct de lucru Vânju Mare  

       2.3. Laborator de medicină nucleară 

       2.4. Centru de Sănătate Mintala adulţi. 

      2.5. Centru de Sănătate Mintala copii. 

       2.6. Laborator recuperare,medicină fizică şi balneologie–str.Kiseleff,nr.2A, cu punct 

de lucru pav.Aluniş 

       2.7. Compartiment endoscopie. 
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       2.8. Laborator BK  

 

3.   SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ  poziţia 3 din Organigramă 

- compartimentul morgă şi prosectură. 

- compartimentul histopatologie. 

- compartimentul citologie. 

 

4.   SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA  poziţia 4 din Organigramă 

 

5. CABINETE DE SPECIALITATE :   poziţia 5 din Organigramă 

   a) In structura spitalului:  

5.a.1. Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 

5.a.2. Cabinet medicina muncii 

5.a.3. Cabinet medicină sportivă 

5.a.4. Cabinet boli infecţioase 

5.a.5. Cabinet oncologie medicală 

5.a.6. Cabinet planificare familială 

5.a.7. Cabinet medical baza sportivă 

5.a.8. Laborator BK – str.Carol Davila nr.3 

5.a.7. Dispensar TBC Dr.Tr.Severin, din care: - cabinet consultaţie; 

                      - unitate nucleara pentru investigatii 

radiologice 

                      - fişier registratură şi statistică 

medicală. 

5.a.8. Dispensar TBC Vînju Mare, din care:     - cabinet consultaţie; 

                      - unitate nucleara pentru investigatii 

radiologice                          - fişier registratură şi 

statistică medicală. 
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b) Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialitate: 

5.b.  1. Cabinet medicină internă 

5.b.  2. Cabinet cardiologie 

5.b.  3. Cabinet ORL  

5.b.  4. Cabinet oftalmologie  

5.b.  5. Cabinet chirurgie generală 

5.b.  6. Cabinet obstetrică – ginecologie  

5.b.  7. Cabinet neurologie 

5.b.  8. Cabinet recuperare, medicină fizică şi balneologie 

5.b.  9. Cabinet neurologie pediatrică 

5.b.10. Cabinet pediatrie 

5.b.11. Cabinet alergologie si imunologie clinica 

5.b.12. Cabinet chirurgie şi ortopedie infantilă 

5.b.13. Cabinet ortoptica 

5.b.14. Cabinet dermato-venerologie 

5.b.15. Cabinet urologie 

5.b.16. Cabinet ortopedie – traumatologie 

5.b.17. Cabinet endocrinologie 

5.b.18. Cabinet nefrologie 

5.b.19. Cabinet pneumologie 

5.b.20. Cabinet psihiatrie 

5.b.21. Compartiment explorări funcţionale 

      5.b.22. Sterilizare    

6. FARMACIE SPITAL    poziţia 6 din Organigramă 

Întrucât secţiile Spitalului Judeţean sunt amplasate în mai multe pavilioane: 
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Farmacia spitalului are puncte de lucru prin care se distribuie medicamentele la toate 

secţiile spitalului: 

- str.Dimitrie Grecescu (Pavilion Grecescu) 

- str.Carol Davila nr.3 (Pavilion TBC şi psihiatrie) 

- str.Jidoştiţei nr.2 (Pavilion Gura Văii) 

- str.Carol I. nr.4 (Obstetrică Ginecologie) 

- punct de lucru Strehaia  

- punct de lucru Vânju Mare 

7.  ALTE STRUCTURI FUNCŢIONALE   poziţia 7 din Organigramă 

7.1. Bloc operator – pavilion “700 paturi” cu 9 săli de operaţie 

7.2. Bloc operator obstetrică – ginecologie – pavilion Bloc materno-infantil cu 3 săli 

de operaţie. 

7.3. Unitate de transfuzie sanguină 

7.4. Bloc central sterilizare – pavilion “700 paturi”. 

7.5. Bloc sterilizare din cadrul Blocului materno – infantil. 

7.6. Serviciul de supraveghere şi control infecţii intraspitaliceşti  

7.7. Compartiment de primire a bolnavilor la fiecare pavilion, respectiv secţie,  

  care au sediul în afara pavilionului central (“700 paturi”).  

7.8. Secţia de recuperare neuro-psiho-motorie a copilului , reorganizata conform HG 

261/2000 

7.9. Compartiment asistenţă religioasă – Capela “Sfântul Pantelimon”). 

7.10.Garderoba 

7.11.Servicii şi birouri funcţionale. 

7.12.Formaţie muncitori 

          8. Centrul de sănătate multifuncţional Vînju-Mare cu structura:  poziţia 8 din 

Organigramă 

               8.1.  Compartiment spitalizare de zi :     10 paturi 

    8.2. Cabinete de specialitate : 

       8.2.1. Cabinet medicina interna  
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       8.2.2. Cabinet chirurgie generală 

       8.2.3. Cabinet obstetrica-ginecologie  

       8.2.4  Cabinet pediatrie 

Număr paturi: 10 paturi împărţite pe specialităţile menţionate la punctul 8.1.in funcţie de 

adresabilitatea populaţiei din zonă. 

 9. Centrul de sănătate multifuncţional Strehaia cu structura:  poziţia 9 din Organigramă 

 9.1. Compartiment spitalizare de zi :     10 paturi 

 9.2. Cabinete de specialitate : 

       9.2.1. Cabinet medicina interna  

       9.2.2. Cabinet chirurgie generală 

       9.2.3  Cabinet obstetrica-ginecologie 

9.2.4. Cabinet pediatrie 

Număr paturi: 10 paturi împărţite pe specialităţile menţionate la punctul 9.1.in funcţie 

de adresabilitatea populaţiei din zonă. 

 10. Îngrijiri la domiciliu:     poziţia 10 din Organigramă 

 11. Camere de gardă (obstetrică-ginecologie, boli infecţioase, psihiatrie şi 

pneumologie): 

      Spitalizare de zi: 34 de paturi    poziţia 11 din Organigramă 
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2.4. Resurse umane 

La nivelul Spitalului Județean de Urgenta Drobeta Turnu-Severin avem urmatorul 

personal: 

 

 

 

 

Sectie cu paturi Numar Medici Numar 

Asisten

te 

Numar 

Infirmiere 

Numar 

ingrijitori 

curatenie 

Numar 

brancardieri 

Specialitatea 

Pri

mari 

Specialisti Rezid

enti 

MEDICINA INTERNA                                                                 4 3 - 18 10 - - Medicina interna 

SECTIE CRONICI VINJU 

MARE                                                        

1 - - 5 4 - - Medicina interna 

SECTIE CRONICI 

STREHAIA                                                          

1 - - 5 5 1 - Medicina interna 

DIABET ZAHARAT, 

NUTRITIE SI BOLI 

METABOLICE                                      

2 2 1 12 6 - - Diabet si boli de 

nutritie si boli 

metabolice 

ONCOLOGIE MEDICALA                                                               2 1 psiholog 2 18 9 - - 
Oncologie medicala 

CARDIOLOGIE 4 - 1 20 7 - 1 
Cardiologie 

COMPARTIMENT TERAPIE 

INTENSIVA CORONARIENI                                       

1 - - - - - - 

Cardiologie 

NEUROLOGIE 3 3 - 17 10 - 2 

Neurologie 

CHIRURGIE GENERALA 9 

 

5 

 

- 17 12 - - Chirurgie generala 
Chirurgie plastica si 
reparatorie 
Neurochirurgie 
Chirurgie toracica 
 

COMPARTIMENT 

CHIRURGIE 

LAPAROSCOPICA 

- 1 - - - - - 

Chirurgie generala 
 

COMPARTIMENT 

CHIRURGIE SI OTOPEDIE 

INFANTILA 

2 -  5 3 - - 

 

ORTOPEDIE SI 

TRAUMATOLOGIE 

2 1 kinetoterapeut 1 14 9 - 1 

Ortopedie 

UROLOGIE 3 1 - 15 8 - - 
Urologie 

PEDIATRIE 3 3 

1 Psiholog 

2 20 11 - - 

Pediatrie 

ATI 5 3 - 29 19 - - 
ATI 

ATI OBSTETRICA 

GINECOLOGIE 

- - - 6 2 - - 

ATI 

UTS - - - 6 - - - 
ATI 
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OFTALMOLOGIE 3 1 - 9 7 - - 
Oftalmologie 

ORL 4 - - 7 5 - - 
ORL 

DERMATOVENEROLOGIE 5 - - 7 5 - - 
Dermatovenerologie 

BOLI INFECTIOASE 3 - - 13 5 - - 
Boli infectioase 

OBSTETRICA 

GINECOLOGIE 

7 4 1 33 15 - - 
Obstetrica 
Ginecologie 

NEONATOLOGIE 3 4 - 19 

1 As. 

social 

10 - - 

Neonatologie 

PSIHIATRIE 4 2 

1 Psiholog 

1 

 

13 8 - 3 

Psihiatrie 

PNEUMOLOGIE I 2 1 - 17 7 - - 
Pneumologie 

PNEUMOLOGIE II 4 - - 16 9 - - 
Pneumologie 

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEOLOGIE 

1 2 

2 Kinetoterapeuti 

- 8 6 - - Recuperare 

medicina fizica si 

balneologie 

STATIA DE HEMODIALIZA 1 - - 6 5 - - 
Nefrologie 

COMPARTIMENT DE 

NEFROLOGIE 

1 - - 6 5 - - 

Nefrologie 

SSCIN 1 1 - 5 - - - Medicina de 
laborator  
Epidemiologie 

PSIHIATRIE CRONICI 

GURA VAII 

1 1 

1 As. social 

- 13 19   

Psihiatrie 

GARDEROBA - - - - - - - 
4 garderobieri 

LABORATOR DE ANALIZE 

MEDICALE 

6 - - 19 - 1 - 
Medicina de 
laborator 

LABORATOR BK 2 2 BIOLOGI - 5  1  Medicina de 
laborator 

LABORATOR 

RADIOLOGIE SI 

IMAGISTICA 

- - - 1 - - - 

Radiologie 

TOMOGRAFIE 

COMPUTERIZATA 

1 - 1 4 - - - 

Radiologie 

COMPĂRTIMENT  

ENDOSCOPIE 

- - - 2 - - - 

Medicina generala 

SERVICIUL DE ANATOMIE 

PATOLOGICA 

2 1 biolog spec. - 8 - - 1 baies 

Anatomie patologica 

BLOC OPERATOR 

PAVILION 700 PATURI 

- - - 20 9 - 1 

Chirurgie generala 

BLOC OPERATOR OG - - - 6 2 - - 
Chirurgie generala 

BLOC CENTRAL 

STERILIZARE 

- - - 10 1 - - 

Medicina generala 

FARMACIA 4  - - 8 - 1 1 registrator 

1operator 

date 
Farmacie 

UPU 6 12 - 41 25 - 18 
Medicina de urgenta  
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UPU PEDIATRIE 4 - 1 4 1 - - 
Medicina de urgenta  

RECUPERARE NEURO-

PSIHO-MOTORIE 

1 - - 5 7 - - 

Medicina generala 

UPU STOMATOLOGIE 1 1 5 

dentis

ti 

5 - - - 

Stomatologie 

DISPENSARUL TBC 

DROBETA TURNU 

SEVERIN 

2 - - 6 1 1 1 

registrator 

Medicina generala 

DISPENSARUL TBC 

VINJU MARE 

1 1 - 4 - 1 1 

registrator 
Medicina generala 

CABINET MEDICINA 

SPORTIVA 

1 - - 1 - - - 

Medicina generala 

CABINET PLANIFICARE 

FAMILIALA 

1 1 - 2 - - - 

Medicina generala 

LABORATOR DE 

SANATATE MINTALA 

ADULTI 

3 1 psiholog 

1 asistent social 

 4 - 1 1 

Registrator 

1 

ergoterapeut 
Psihiatrie 

LABORATOR DE 

SANATATE MINTALA 

COPII 

3 1 psiholog 

1 asistent social 

 6 - 1 1 

Registrator 

1 

ergoterapeut 
Psihiatrie 

SERVICIUL JUDETEAN DE 

MEDICINA LEGALA 

3 2 1 

biolog 

1 

chimi

st 

1 

pshih

olog 

6 - - 2 registratori 

2 

brancardieri 

1  autopsier 

Medicina legala 

 

 

 

 

2.5.Activitatea Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu – Severin  

 

Activitatea medicală a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu – Severin se desfățoară în 

următoarele specialități:  

 

1. Specialități Chirurgicale: chirurgie generală (inclusiv chirurgie laparoscopică), 

chirurgie toracică, microchirurgie plastică și reparatorie, neurochirurgie, ortopedie - 
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traumatologie, chirurgie - ortopedie infantilă, urologie, oftalmologie, O.R.L., obstetrică – 

ginecologie; 

2. Specialități medicale: medicina internă, cardiologie, oncologie, diabet, boli nutriție, 

âmetabolism, pediatrie, neurologie, nefrologie, hemodializă, A.T.I, neonatologie, 

dermatovenerologie, boli infecțioase, pneumologie, psihiatrie, recuperare, medicină fizică 

și balneologie, 

3. Specialități paraclinice: Laborator de Analize Medicale,Laborator bK,  Laborator 

Radiologie și Imagistică Medicală (include C.T.), Compartiment Endoscopie, Cabinet 

Explorări Funcționale, Laborator de Anatomie Patologică, Serviciu de Medicină Legală. 

 

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ AI MANAGEMENTULUI SPITALULUI  

01.01-31.12.2014 

 

Categoria de 

indicatori 
  

C
o
d

 s
ec

ti
e
 

Denumirea indicatorului 

Valoarea 

indicatorilor 

realizati in 

spital PE 

ANUL 2014 

          

A. Indicatori de 

management al 

resurselor umane 

1   
Numărul mediu de bolnavi externaţi 

(spitalizare continuă) pe un medic 
343 

2   
Numărul mediu de consultaţii pe un 

medic în ambulatoriu  
1.446 

3   
Numărul mediu de consultaţii pe un 

medic în camera de gardă/UPU/CPU 
2586 

4   
Proporţia medicilor din totalul 

personalului  
13,19 

5   
Proporţia personalului medical din totalul 

personalului angajat al spitalului 
66,17 

6   

Proporţia personalului medical cu studii 

superioare din totalul personalului 

medical 

48,16 

B. Indicatori de 

utilizare a serviciilor 
1 

  Numărul de bolnavi externaţi total 

spital şi pe secţii 
35.994 

  1171 Medicină internă 2.762 

  
1081 Diabet zaharat, Nutriţie şi boli 

metabolice: 
1.187 

  1241 Oncologie medicală 2.247 

  1051 Cardiologie 3.063 
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1371 Recuperare, medicină fizică şi 

balneologie 
1.086 

  1231 Neurologie 2.341 

  1311 Psihiatrie acuti 3.114 

  1071 Dermato - Venerologie 809 

  1011 Boli Infecţioase: 1.147 

  1252 Pediatrie 1.975 

  1202 Neonatologie 1.175 

  2191 Obstetrică Ginecologie  2.898 

  2051 Chirurgie Generală 3.348 

  2063 Compartiment Chirurgie laparoscopică 131 

  
2092 Compartiment Chirurgie şi ortopedie 

infantilă 
325 

  2211 Ortopedie şi traumatologie 1.077 

  2301 Urologie 1.909 

  2221 ORL 838 

  2201 Oftalmologie 1.060 

  1191 Compartiment Nefrologie 345 

  1301 Ftiziologie I 314 

  1301 Ftiziologie II 297 

  1291 Pneumologie I 409 

  1291 Pneumologie II 457 

  1333 Psihiatrie cronici Gura Văii 192 

  1212 Neonatologie prematuri 131 

  1061 Cronici Strehaia 666 

  1061 Cronici Vanju Mare 691 

2 
  Durata medie de spitalizare, pe spital şi 

pe fiecare secţie 
8,22 

2.1 
  Durata medie de spitalizare pe sectii de 

ACUTI 
6,60 

  1171 Medicină internă 5,60 

  
1081 Diabet zaharat, Nutriţie şi boli 

metabolice: 
5,37 

  1241 Oncologie medicală 5,73 

  1051 Cardiologie 3,88 

  1231 Neurologie 6,38 

 

  1311 Psihiatrie 10,75 

  1071 Dermato - Venerologie 5,66 

 

  1011 Boli Infecţioase 4,85 

  1252 Pediatrie 4,04 

  1202 Neonatologie (nn si prematuri) 5,36 

  2191 Obstetrică Ginecologie  3,56 

  2051 Chirurgie Generală 4,34 

  2063 Compartiment Chirurgie laparoscopică 4,05 

  2092 Compartiment Chirurgie şi ortopedie 3,51 
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infantilă 

  2211 Ortopedie şi traumatologie 6,96 

  2301 Urologie 5,82 

  2221 ORL 4,79 

  2201 Oftalmologie 4,78 

  1453 ATI - 

  1191 Compartiment Nefrologie 5,08 

  1291 Pneumologie I 10,24 

  1291 Pneumologie II 10,98 

2.2 
  Durata medie de spitalizare pe sectii de 

CRONICI 
23,44 

  1301 Ftiziologie I 28,51 

  1301 Ftiziologie II 32,98 

  
1371 Recuperare, medicină fizică şi 

balneologie 
11,36 

  1212 Neonatologie - comp. Prematuri 10,59 

  1333 Psihiatrie cronici Gura Văii 114,17 

  1061 Cronici Strehaia 11,10 

  1061 Cronici Vanju Mare 12,25 

3 
  Rata de utilizare a paturilor, pe spital 

(%) 
72 

4 

  
Indicele de complexitate al cazurilor pe 

spital şi pe fiecare secţie 

ICM realizat 

01.06.2014 - 

31.12.2014 

      1,0840 

  1171 Medicină internă 0,9536 

  
1081 Diabet zaharat, Nutriţie şi boli 

metabolice: 
1,1694 

  1241 Oncologie medicală 0,8253 

  1051 Cardiologie 1,1124 

  
1371 Recuperare, medicină fizică şi 

balneologie 
- 

  1231 Neurologie 1,2421 

  1311 Psihiatrie 1,3698 

  1071 Dermato - Venerologie 0,9530 

  1011 Boli Infecţioase 0,8972 

  1252 Pediatrie 0,8544 

  1202 Neonatologie (nn si prematuri) 0,8078 

 

  2191 Obstetrică Ginecologie  0,9718 

  2051 Chirurgie Generală 1,3233 

  2063 Compartiment Chirurgie laparoscopică 1,4905 

  
2092 Compartiment Chirurgie şi ortopedie 

infantilă 
1,0244 

  2211 Ortopedie şi traumatologie 1,2674 

  2301 Urologie 1,1766 
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  2221 ORL 0,8289 

  2201 Oftalmologie 0,7409 

  1191 Compartiment Nefrologie 1,1790 

  1131 Hematologie 0,8007 

  1291 Pneumologie I 1,1932 

  1291 Pneumologie II 1,2448 

5 

  Procentul bolnavilor cu intervenţii 

chirurgicale din totalul bolnavilor 

externaţi din secţiile chirurgicale  

56,14 

  2051 Chirurgie generala 54,35 

  2063 Chirurgie laparoscopica 99,24 

  2092 Chirurgie si ortopedie pediatrica 81,85 

  2191 OG 65,73 

  2201 Oftalmologie 75,00 

  2211 Ortopedie 63,82 

  2221 ORL 16,65 

  2301 Urologie 39,96 

6 

  Proporţia bolnavilor internaţi cu 

programare din totalul bolnavilor 

internaţi, pe spital şi pe fiecare secţie 

0 

7 

  Proporţia urgenţelor din totalul 

bolnavilor internaţi, pe spital şi pe 

fiecare secţie  

58,87 

  1171 Medicină internă 51,00 

  
1081 Diabet zaharat, Nutriţie şi boli 

metabolice: 
16,76 

  1241 Oncologie medicală 30,55 

  1051 Cardiologie 74,42 

  
1371 Recuperare, medicină fizică şi 

balneologie 
0,00 

  1231 Neurologie 89,89 

  1311 Psihiatrie 34,78 

  1071 Dermato - Venerologie 6,06 

  1011 Boli Infecţioase: 77,06 

  1252 Pediatrie 91,10 

  1202 Neonatologie 100,00 

  2191 Obstetrică Ginecologie  94,22 

  2051 Chirurgie Generală 81,95 

 

 

  2063 Compartiment Chirurgie laparoscopică 75,51 

  
2092 Compartiment Chirurgie şi ortopedie 

infantilă 
40,67 

  2211 Ortopedie şi traumatologie 81,42 

  2301 Urologie 64,53 

  2221 ORL 47,49 

  2201 Oftalmologie 20,11 
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  1453 ATI - 

  1191 Compartiment Nefrologie 70,92 

  1131 Hematologie 47,90 

  1301 PneumoFtiziologie I 33,44 

  1301 PneumoFtiziologie II 39,86 

  1291 Pneumologie I 42,72 

  1291 Pneumologie II 44,25 

  1333 Psihiatrie cronici Gura Văii 16,76 

8   Numărul consultaţii în ambulatoriu 117.164 

  

9 

  Proportia pacientilor internati in 

sectie, din totalul celor prezentati in 

UPU 

39,03 

C. Indicatori 

economico - 

financiari 

1 
  Execuţia bugetară faţă de bugetul de 

cheltuieli aprobat (%) 
98,6 

2 
  

Procentul cheltuielilor de personal din 

totalul cheltuielilor spitalului (%) 
61,80 

3 

  

Procentul cheltuielilor de personal din 

totalul sumelor decontate de casele de 

asigurari de sanatate din Fondul 

national unic de asigurari sociale de 

sanatate pentru serviciile medicale 

furnizate, precum si din sumele 

asigurate din bugetul Ministerului 

Sanatatii cu aceasta destinatie 

65,90 

4 

  

Procentul cheltuielilor cu 

medicamentele în totalul cheltuielilor 

spitalului (%) 

14,10 

5   Costul mediu/zi de spitalizare,  251,94 

6 
  

Procentul veniturilor proprii din totalul 

veniturilor spitalului 
25,40 

D. Indicatori de 

calitate 
1 

  
Rata mortalităţii intraspitaliceşti, pe 

total spital şi pe fiecare secţie 
1,20 

  1171 Medicină internă 1,09 

  
1081 Diabet zaharat, Nutriţie şi boli 

metabolice: 
0,17 

  1241 Oncologie medicală 2,23 

  1051 Cardiologie 2,51 

  
1371 Recuperare, medicină fizică şi 

balneologie 
0,00 

  1231 Neurologie 4,14 

  1311 Psihiatrie 0,16 

  1071 Dermato - Venerologie 0,00 

  1011 Boli Infecţioase: 0,61 

  1252 Pediatrie 0,10 

  1202 Neonatologie 0,23 
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  2191 Obstetrică Ginecologie  0,00 

  2051 Chirurgie Generală 2,84 

  2063 Compartiment Chirurgie laparoscopică 0,00 

  
2092 Compartiment Chirurgie şi ortopedie 

infantilă 
0,00 

  2211 Ortopedie şi traumatologie 0,19 

  2301 Urologie 0,63 

  2221 ORL 0,00 

  2201 Oftalmologie 0,00 

  1453 ATI - 

  1191 Compartiment Nefrologie 2,32 

  1141 Centrul de Hemodializă - 

  1301 Ftiziologie I 2,23 

  1301 Ftiziologie II 2,69 

  1291 Pneumologie I 2,35 

  1291 Pneumologie II 1,59 

  1333 Psihiatrie cronici Gura Văii 6,25 

  1061 Cronici Strehaia 0,00 

  1061 Cronici Vanju Mare 0,00 

2   
Rata infecţiilor nosocomiale - pe total 

spital şi pe fiecare secţie (la mie) 
0,044 

  2051 Chirurgie Generală 0,102 

  2191 Obstetrica Ginecologie  0,003 

  1202 Neonatologie 0,009 

  1191 Compartiment Nefrologie 0,145 

  2211 Ortopedie 0,074 

  1051 Cardiologie 0,007 

  1171 Medicină internă 0,054 

  1011 Boli Infecţioase: 0,192 

  2301 Urologie 0,126 

  1231 Neurologie 0,017 

  1301 TBC I 0,032 

  1301 TBC II 0,034 

  2221 ORL 0,012 

  1241 Oncologie medicala 0,005 

3 
  

Rata bolnavilor reinternaţi în intervalul 

de 30 de zile de la externare 
- 

4 

  

Indicele de concordanţă între 

diagnosticul la internare şi diagnosticul 

la externare 

71,78 

5 

  

Procentul bolnavilor transferaţi către 

alte spitale din totalul bolnavilor 

internati (externati) 

0,47 

6 
  

Numărul de reclamaţii/plângeri 

inregistrate, ale pacienţilor 
5 
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 2.6.Dotarea spitalului: 

 

1. Exista in cadrul spitalului un computer-tomograf marca Pike Sele CT SP vechi din anul 2000, 

uzat fizic si moral.  

2. Pentru  Blocul Operator Chirurgical, Sectia de Chirurgie generala si Compartimentul de 

chirurgie laparoscopica si Chirurgie si ortopedie pediatrica exista in dotare o linie completa de 

chirurgie laparoscopica , singura din judet,  ce dateaza  din anul 2002 si este uzata fizic si moral ;  

 

3. Judetul Mehedinti este un judet cu pacienti cu afectiuni multiple ale aparatului urinar, iar 

pentru tratarea pacientilor urologici din Sectia Urologie, sunt necesare noi aparate . 

 

4. Pentru sustinerea serviciilor medicale de calitate in specialitatea Ortopedie, Anatomie 

patologica, Oftalmologie pe care dorim sa le oferim atat populatiei din judetul nostru cat si populatiei 

din judetele invecinate, este necesara dotarea cu noi echipamente medicale . 

 

5. La Anatomie patologica exista microtom  

 

6. Pentru Sectia Obstetrica – Ginecologie exista in dotare ecograf  , cu sonde  pentru  

-  Linie completa de chirurgie laparoscopica pentru ginecologie 

(videocolposcop histeroscopvideo +  pompa si instrumentarul aferent)   

44.000 €  –  4.400 € (10%) ; 

 
7. In judetul Mehedinti, patologia pacientilor cu nefropatie endemica impune o atentie 

deosebita, iar in acest sens solicitam : 

- 2 aparate de hemodializa pentru sectia de nefrologie si statia de 

hemodializa. 24.000 €  –  2.400 € (10%) ; 

 

 

8. Sectia ORL are nevoie urgenta de : 

- Sistem de endoscopie rigida rino-sinusala 37.000 € - 3.700€ 

(10%) compus din :    

o tija Hopkins cu fibra optica de 18 cm si diametru 2,7 mm   

o camera video cu procesor   

o sursa de lumina  
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o cabluri cu fibra optica  

o monitor 

o instrumentar 

- Electrocauter pentru chirurgie endoscopica rino-sinusala      9.000 €  - 

900 €   (10%)  

- Video-rinolaringoscop flexibil 10.000 €  - 1.000 €   (10%)  

- Esofagoscop rigid   2.500 €  - 250 €   (10%)  

- Sistem de laringoscopie suspendata cu instrumentar 14.000 €  - 1.400 

€   (10%)  

9. Pentru Sectia Dermatovenerologie este necesar : 

- Videodermatoscop (1 buc)  3.200 € -  320 €(10%)  

 

10. Pentru Sectia Cardiologie avem nevoie de : 

 
- Holter ECK   4.000 €  - 400 €   (10%)  

- Holter tensiune arteriala 3.000€ - 300 € (10%) ; 

- Holter ECK _ tensiune arteriala 7.000 € - 700 € (10%) ; 

- Bicicleta ergometrica 10.000€ - 1.000€ (10%) ; 

- Defibrilatoare 2 buc 14.000 € - 1.400 €(10%) ; 

- Monitor EKG 2 buc 14.000 € -1.400 €(10%) ; 

 
 

11. Pentru Sectia  Recuperere Medicala si Balneo-fizioterepie este necesar : 

- Aparat electroterapie cu curenti de joasa si medie frecventa 2 buc            

6.500 €  - 650 €   (10%)  

- Aparat cu ultrasunete  cu cap de emisie multifrecventa de 1 cmp   

3.900 €  -  390  €   (10%)  

- Aparat terapie laser de joasa putere + sonde de tip dus + ochelari (1 

pereche) 6.400 €  -  640 € (10%)  

- Aparat de magnetoterapie cu putere inalta + masa pentru 

magnetoterapie + 1 inel cervical 5.000 €  - 500 €  (10%)  

- Dispozitiv terapie cu unde scurte   6.300 €  -  630 €  (10%)  

- Baie galvanica  cu 4 celule   13.200 €  - 1.320 €   (10%)  

  

12. Pentru A.T.I. este necesara achizitia urgenta : 

- Aparat anestezie 2 buc  66.000 €- 6.600 € (10 %) 

- Ventilatoare 4 buc 72.000 € - 7.200 € (10%). 

13. Pentru sectiile medicale este necesara achizitia : 

- Aparat ecograf 3 buc  60.000 € - 6.000 € (10 %). 

14. Sectia Pediatrie mecesita dotarea cu : 
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- Electrocardiograf 12 canale 1 buc 2.000 € - 200 € (10%) 

- Ecograf pediatrie cu sonda pentru abdomen,  trasfontanelara, tiroida 

20.000  - 2.000 €(10%) ; 

- Aspirator secretii biologice copii 2 buc 2.000 € - 200 €(10%) ; 

- Monitor functii vitale 1 buc 1.940 € - 194 €(10%) ; 

 
       17.Sectia Neurologie si Neurochirurgie necesita dotarea cu : 

                                          -   Ecograf Doppler  1buc.  65000 € -6500 €(10%) ; 

 

 

 

 

 

2.7.Situaţie economico-financiară 

 

Cheltuielile la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Dr.Tr.Severin în anul 2014 și ianuarie – 

septembrie 2015 au fost: 

 

Tabel nr. VII Cheltuelile la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Dr.Tr.Severin 

Tipul cheltuielii 2014 ianuarie – septembrie 2015 

Cheltuieli de personal 49.924.652 36.804.105 

Cheltuieli materiale 19.420.913 14.322.464 

Cheltuieli de capital 1.387.191 786.392 

 

 

 

 

 

 

 2.8. Măsuri de modernizare 

Au fost renovate și dotate cu mobilier saloanele de pe secția de chirurgie generală. 

Saloane 

 Tronson B (complet renovat) 

o o rezervă de lux cu 2 paturi, TV, cabină de duș și grup sanitar propriu 

o o rezervă cu 3 paturi și grup sanitar propriu 
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o 6 saloane cu 5 paturi și grup sanitar propriu 

 Tronson C 

o o rezerva cu 2 paturi și grup sanitar propriu 

o 2 saloane cu 5 paturi și grup sanitar comun 

o 2 saloane cu 6 paturi și grup sanitar comun 

o un salon arsi cu 6 paturi și grup sanitar comun 

Poze saloane 

 

 

 

  

Bloc operator recent renovat și echipat modern cu sală pentru laparoscopie 

Poze Bloc operator 

 

 

http://www.spitjudseverin.ro/organizare/sectii-si-compartimente/data_files/galerie-foto/4/large_spv-4.jpg
http://www.spitjudseverin.ro/organizare/sectii-si-compartimente/data_files/galerie-foto/4/large_spv-4.jpg
http://www.spitjudseverin.ro/organizare/sectii-si-compartimente/data_files/galerie-foto/2/large_spv-2.jpg
http://www.spitjudseverin.ro/organizare/sectii-si-compartimente/data_files/galerie-foto/2/large_spv-2.jpg
http://www.spitjudseverin.ro/organizare/sectii-si-compartimente/data_files/galerie-foto/5/large_spv-5.jpg
http://www.spitjudseverin.ro/organizare/sectii-si-compartimente/data_files/galerie-foto/5/large_spv-5.jpg
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Terapie intensivă recent renovată și utilată la standarde înalte 

Poze Reanimare 

  

 

 

 

 

 

IDENTIFICAREA PRIORITĂŢILOR 

Managementul in sistemul de sanatate trebuie abordat prin perspectiva schimbarilor 

induse de noile realitati: cresterea eficientei si imbunatatirea calitatii.  

Din perspectiva manageriala abordarea calitatii prezinta trei aspecte principale: 

CALITATEA 

Este determinata de : 

I. STRUCTURA: care defineste sarcinile si responsabilitatile, rolurile muncii si 

relatiile, canalele de comunicare dintr-o organizatie in vederea realizarii diviziunii muncii 

intre membrii si coordonarea activitatii acestora pentru atingerea obiectivelor. Elaborarea 

structurii va deservi obiectivele organizationale: 

http://www.spitjudseverin.ro/organizare/sectii-si-compartimente/data_files/galerie-foto/7/large_spv-7.jpg
http://www.spitjudseverin.ro/organizare/sectii-si-compartimente/data_files/galerie-foto/7/large_spv-7.jpg
http://www.spitjudseverin.ro/organizare/sectii-si-compartimente/data_files/galerie-foto/9/large_spv-9.jpg
http://www.spitjudseverin.ro/organizare/sectii-si-compartimente/data_files/galerie-foto/9/large_spv-9.jpg
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- eficienta performantei economice la nivelul utilizarii rationale a resurselor 

- monitorizarea activitatii organizatiei 

- corelabilizarea ariei de lucru 

- coordonarea partilor organizatiei si a  activitatilor 

- flexibilitatea in acord cu cererile de dezvoltare viitoare pentru adaptarea la 

schimbarea mediului 

- satisfactia membrilor care muncesc in organizatie 

 

a) Modernizarea Cladirilor 

1* reparatii exterioare și igienizări interne 

               Termen trimestrul II 2015 

 

2* îmbunătățirea calitatii conditiilor hoteliere: curatenie, lenjerie suficienta in culori 

specifice, vesela suficienta etc. 

         Termen permanent 

3* Reducerea numarului serviciilor spitalicesti care pot fi rezolvate in ambulatoriu, 

îmbunătățirea calitătii serviciilor medicale in ambulatoriu.    

  

Termen trimestrul III 2015 

b)ECHIPAMENTE 

1*Completarea instrumentarului medical de specialitate  

        Termen trimestrul I 2016 

 

2*Achizitionarea de echipamente și aparatură medicală de specialitate pentru 

laboratorul de radiologie din cadrul Secției de Pneumologie din cadrul Spitalului 

Judetean Urgență Drobeta Turnu Severin 

        Termen trimestrul III 2017 

 

3*Montarea unui lift exterior pentru pacienții Secției de Pneumologie 

Termen trimestrul II 2018 
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c) RESURSA UMANA  

-reprezinta cea mai mare investitie financiara a unei organizatii si utilizarea ei eficienta 

constituie o prioritate. 

Pentru a fi folosita cu succes trebuie sa ne preocupam de instruirea si dezvoltarea 

angajatilor fara a pierde din vedere ca ei sunt foarte diferiti prin nevoile si dorintele lor, 

prin caracteristici cum ar fi abilitate, inteligenta si personalitate 

 

1* Cursuri de instruire și perfecționare a personalului; participarea la conferințe de 

specialitate din țară și din străinătate, sesiuni de comunicări, mese rotunde, etc.  

         Termen permanent 

d)RESURSE MATERIALE  

-sunt implicit efectul resurselor umane care realizeaza actul medical, presteaza servicii 

medicale care sunt finantate. 

Termen permanent 

II. PROCESUL  

Evaluarea procesului se refera la evaluarea activitatilor desfasurate de personalul 

medical si de suport pentru ingrijirea pacientilor. Acest lucru se realizeaza prin 

revizuirea de catre egali a activitatilor. Implementarea unui sistem de management al 

calitatii implica participarea echipei in care conducatori sunt membrii activi ai echipei 

de calitate. 

1* Acreditarea spitalului  

              Termen trimestrul IV 2015 

III. REZULTATUL  

-sau evaluarea calitatii activitatii desfasurate de personal trebuie sa fie vindecarea 

omului bolnav sau o reducere a afectiunii infirmitatii sau invaliditatii data de boala. In 

urma ingrijirilor si a actului medical bolnavul trebuie sa resimta o usurare a suferintei 

fara adaugarea niciunui efect patogen indus de actul medical. Problemele spitalului au 

fost identificate prioritatile au fost stabilite cu termene de realizare in baza propunerilor 

de imbunatatire cu solutii concrete si stabilirea modului de rezolvare. Monitorizarea 

procesului de realizare cu corectii din mers a problemelor nou aparute vor duce la 

rezultatul dorit. Toate aceste aspecte implica resurse financiare cu BANI care provin din 
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plata serviciilor medicale de catre CJAS Mehedinți din venituri proprii si din venituri de 

la comunitatea locala pe care dorim sa o implicam in continuare in sustinerea spitalului. 

Banii investiti in structura: facilitati, echipamente atrag specialisti, echipa cu care de 

altfel ne mandrim, iar sarcinile realizate vor aduce resurse financiare cu care ne vom 

continua obiectivele stabilite. 

 

1. Identificarea obiectivelor strategice şi a posibilităţilor de implementare; 

2. Dezvoltarea planului de implementare; 

3. Consultarea cu Consiliul Medical si acceptarea propunerilor acestuia 

4. Aprobarea strategiei de către Consiliul de Administratie 

 

OBIECTIVE STRATEGICE 

 

Fiecare obiectiv este proiectat pentru a susţine realizarea obiectivului secției noastre. 

Acestea sunt formulate astfel încât să răspundă la problemele ridicate în timpul 

consultaţiilor şi a analizei GAP, precum şi a examinării mediului extern (din analiza SWOT). 

Obiectivele strategice sunt repartizate pe sectoare si fiecare sector are cel putin un 

obiectiv de indeplinit. 

 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT: 

1. Implementarea unei politici de personal care sa atraga personal de specialitate  

2. Implementarea unei politici de parteneriat cu pacientii 

3. Reabilitarea saloanelor 

4. Acreditarea spitalului și, implicit, a secției  

5. Utilizarea procedurilor de lucru, a protocoalelor terapeutice si a ghidurilor de practica  

6. Facilitati pentru pacientul internat 

 

OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU: 

1.  Achizitionarea de echipamente și aparatură medicală de specialitate pentru laboratorul 

de radiologie din cadrul Secției de Pneumologie din cadrul Spitalului Judetean Urgență 

Drobeta Turnu Severin 

 



57 
 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG: 

1. Montarea unui lift exterior pentru pacienții Secției de Pneumologie 

 

OBIECTIV STRATEGIC I  

Îmbunătățirea calităţii serviciilor medicale furnizate pacienţilor 

Calitatea 

 

Serviciile medicale au caracteristici aparte - nu pot fi testate înainte de beneficiari, 

variază de la un furnizor la altul, producerea şi consumul lor sunt concomitente, se adresează 

unor clienţi cu nevoi şi pretenţii ce variază larg, sunt influenţate de finanţe, tehnologie, ştiinţa 

medicală.  

De aceea, trebuie sa existe obligatoriu compartimente care să stabilească şi să impună 

măcar standardele minime sub care să nu poată exista posibilitatea furnizării acestora. 

Cercetătorii din domeniul sanitar au ajuns la un consens cu privire la modul de definire 

a calităţii îngrijirilor medicale, afirmând că pentru a dezvolta o definiţie utilă este necesară 

enumerarea tuturor elementelor implicate în obţinerea satisfacţiei pacientului: 

 latura tehnică a îngrijirilor de sănătate – se referă la acurateţea procesului de 

diagnostic şi de tratament, iar calitatea sa este evaluată prin comparaţie cu cel mai bun 

act medical practicat la un moment dat (benkmarking); 

 latura interpersonală a îngrijirilor de sănătate – este reprezentată de elementele 

umaniste ale îngrijirilor de sănătate şi de relaţiile sociale şi psihologice stabilite între 

pacient şi furnizorul de servicii sanitare, concretizate precum şi explicaţiile cu privire la 

boală şi tratament şi informaţiile primite de furnizor de la pacientul său; 

 accesibilitatea – se referă la timpul de aşteptare al pacientului pentru a face o 

programare; 

 disponibilitatea resurselor pentru îngrijirile de sănătate - numărul furnizorilor de 

îngrijiri de sănătate; 

 continuitatea îngrijirilor de sănătate - contribuie la obţinerea unui beneficiu maxim sau 

a unei utilizări maximale a resurselor. 

 

Atât aspectul tehnic, cât şi cel interpersonal aparţin în egală măsură ştiinţei şi artei, fără 

a fi posibil să se traseze o linie de demarcaţie foarte clară între acestea. Pacienţii apreciază 

prioritar latura umană sau interpersonală a îngrijirilor, considerând-o drept unul dintre cele mai 
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importante aspecte pe care aceştia le iau în considerare atunci când sunt în situaţia de a evalua 

calitatea serviciilor medicale. 

Această afirmaţie se înscrie în spiritul definiţiei celei mai acceptate a calităţii, aplicabilă 

tuturor serviciilor: calitatea reprezintă satisfacerea necesităţilor clientului. 

Având în vedere că, încet-încet, exigenţa pacienţilor a început să crească şi calitatea 

serviciilor medicale de care aceştia beneficiază înregistrează o curbă ascendentă, Spitalul 

trebuie să-şi gândească viitorul nu numai la nivel de supravieţuire, ca până acum, ci şi ca 

ofertant de servicii de calitate şi diversificate pentru utilizatorii din ce în ce mai diverşi şi cu 

aşteptări noi. 

Odată cu integrarea, pacientul se află în centrul atenţiei, aşa cum este deja de mulţi ani 

în ţările mai vechi membre ale Uniunii Europene, calitatea actului medical, în toate 

componentele sale, fiind cea care va asigura trăinicia spitalului. 

 În vederea realizării obiectivului, mai jos sunt prezentate direcţiile de urmat, organizate 

în trei tipuri de activităţi: medicale, legislative, organizatorice. 

 

ACTIVITĂŢI MEDICALE  

 

Activitatea 1 

PLANIFICAREA, EXTINDEREA ŞI ORGANIZAREA SERVICIILOR ÎN 

CONFORMITATE CU STANDARDELE EUROPENE, asigurându-ne că serviciile 

noastre: 

 au o bază materială; 

 răspund la schimbarea metodelor clinice; 

 sunt susţinute de un personal calificat adecvat; 

 circuitele medicale sunt eficiente, conform normelor europene, pentru 

bolnavi, alimente, deşeuri, vizitatori şi cadre medicale. 

În acest scop, se vor urmări: 

 Dezvoltarea colaborării cu asistenţa de îngrijire la domiciliu; 

 Dezvoltarea unei strategii de transport pentru spital; 

 Îmbunătăţirea procesului de planificare a serviciilor, asigurând o abordare 

interdisciplinară faţă de planificarea şi furnizarea serviciilor; 

 Identificarea problemelor de sănătate a pacienţilor şi răspunsul la acestea, ca 

punct de plecare al planificării, dezvoltării şi organizării serviciilor noastre; 
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 Analizarea zonei de influenţă a serviciilor oferite de spital şi a tendinţelor de 

evoluţie a acesteia; 

 Validarea planurilor şi propunerilor existente de dezvoltare a serviciilor, 

pentru a ne asigura că sunt bazate pe necesităţi reale; 

 Căutarea anticipativă a noi oportunităţi de răspuns la necesităţile în 

schimbare ale pacienţilor noştri; 

 Întărirea rolului nostru de promovare a sănătăţii în cadrul comunităţii, prin 

participarea la programe ale spitalelor pentru promovarea sănătăţii; 

 Sporirea şi continuarea implementării noilor standarde de igienă şi curăţenie, 

(atât în incintă cât şi în exteriorul acesteia), inclusiv îmbunătăţirile necesare 

ale mediului fizic şi ale mentalităţii din cadrul spitalului. 

 

INDICATORI MĂSURABILI: 

 Număr de consultatii in cabinetele de specialitate; 

 Număr de servicii medicale / cazuri rezolvate în perioada de timp.  

TERMEN DE REALIZARE: permanent 

RĂSPUND:  

Medicii şefi de secţie / compartimente, Asistenti şefi sectii.  

 

Activitatea 2  

IMPLEMENTAREA STANDARDELOR EUROPENE DE PRACTICĂ MEDICALĂ 

LA NIVELUL SECȚIEI DE PNEUMOLOGIE 

 Elaborarea şi utilizarea protocoalelor medicale terapeutice şi a ghidurilor de 

practică; 

 Oferirea posibilităţii profesioniştilor de a efectua audit medical; 

 Participarea medicilor la programele de Educaţie Medicală Continuă şi 

organizarea unor cursuri în cadrul spitalului. 

 

INDICATORI MĂSURABILI: 

 Număr de protocoale terapeutice adoptate în unitate de timp. 

 

TERMEN DE REALIZARE: anual 
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RĂSPUND:  

Medicii şefi de secţie / laboratoare / compartimente, Asistenti  şefi sectie 

 

Activitatea 3 

DEZVOLTAREA UNUI PROCES DE FEEDBACK CU PACIENŢII ŞI 

ASIGURAREA SATISFACŢIEI ACESTORA 

 

Satisfacţia asiguraţilor 

 

Calitatea se referă în egală măsură la creşterea satisfacţiei clientului/utilizatorului, la 

auditul profesional şi la îmbunătăţirea eficienţei sau reducerea costurilor. 

O importanţă deosebită se acordă în prezent în sistemul sanitar ideii de reacţie de 

răspuns din partea clientului/utilizatorului de servicii medicale şi ideii de a oferi acestuia ceea 

ce îşi doreşte. Satisfacţia pacienţilor înseamnă evaluare cognitivă şi reacţie emoţională la 

elementele structurii (resursele umane, materiale, financiare şi mediul spitalicesc), ale 

procesului (aspecte tehnice şi interpersonale), precum şi la rezultatele serviciilor medicale 

furnizate. 

Cercetările în domeniu demonstrează că satisfacţia se relaţionează cu percepţia 

aptitudinilor tehnice, inteligenţa şi calificarea personalului medical. Cu toate acestea, pacienţii 

apreciază prioritar aptitudinile de comunicare interpersonală ale personalului medical. 

Pacienţilor trebuie să le fie identificate, în primul rând, nevoile pentru ca personalul 

medical să vină în întâmpinarea acestora, utilizând adecvat tehnicile şi procedurile medicale. 

Pacienţii trebuie întrebaţi ce aşteptări au de la medic. Un aspect al îngrijirilor medicale 

frecvent studiat este extinderea şi acurateţea comunicării medic–pacient.  

Satisfacţia pacientului este în strânsă dependenţă de claritatea informaţiilor oferite şi 

aceasta ar putea fi un semn important al calităţii comunicării medic – pacient. 

Evaluările satisfacţiei asiguraţilor referitoare la calitatea serviciilor medicale primite 

semnalează faptul că nemulţumirile sunt generate în proporţie de peste 70% de deficienţe de 

comunicare  şi mult mai puţin de profesionalismul personalului medical. Modul cel mai simplu 

şi mai puţin costisitor de evaluare a calităţii serviciilor de sănătate este măsurarea satisfacţiei 

pacienţilor.  
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Subactivităţi: 

1. Folosirea Chestionarelor de opinie şi analizarea reacţiei de răspuns a 

pacient/cadre sanitare de servicii medicale şi oferirea acestuia ceea ce îşi doreşte 

- Analiza gradului de satisfacţie al pacienţilor prin „Chestionarul de analiză a 

satisfacție pacientului”, prin care aceştia îşi pot exprima părerile asupra 

îngrijirilor primite în spital; 

2. Sistem de colectare a chestionarelor, dar şi a sugestiilor/ reclamatiilor - 

amplasarea în locuri special amenajate în cadrul secţiilor a unor „căsuţe poştale 

ale asiguratului”, în care pacienţii introduc chestionarele de evaluare a 

satisfacţiei, după ce le-au completat; 

3. Dezvoltarea unui sistem de înregistrare a sugestiilor şi reclamaţiilor / analiza 

acestora şi feedback; 

4. Dezvoltarea unui serviciu de informaţii şi recepţie pentru bolnavi şi vizitatori; 

5. Publicarea informaţiilor pentru pacienţi, maximizând utilizarea IT, pentru 

educaţia medicală a pacienţilor şi ca un ajutor în pregătirea lor pentru timpul ce 

îl vor petrece în spital. 

 

INDICATORI MĂSURABILI: 

 Număr de sesizări / reclamaţii de la pacienţi în unitate de timp; 

 Număr de răspunsuri către  pacienţi în unitate de timp. 

 

TERMEN DE REALIZARE: - termen permanent pentru relaţia secție-pacient  

RĂSPUND:  

Medicii şefi de secţie / compartimente, Asistenti şefi sectii  

 

Activitatea 2 

MANAGEMENTUL  CALITĂŢII ÎN CADRUL SPITALULUI 

Creşterea calităţii actului medical şi asigurarea respectării drepturilor pacientului, dar şi 

asigurarea respectarii normelor de prevenţie pentru afecţiunile endemo-epidemice, impune 

procedurarea tuturor activităţilor spitalului şi elaborarea unor norme specifice de lucru pentru 

toţi angajaţii, care s-a  materializat prin elaborarea standardelor și criteriilor de management al 

calității. 
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Existenţa acestui document dă asigurare echipei manageriale asupra activităţii fiecărui 

angajat şi pune la dispoziţie o serie de criterii în baza cărora se poate îmbunătăţii permanent 

calitatea actului medical, dar care permit şi evaluarea permanentă a performanţei fiecărui 

angajat şi/sau a diferitelor structuri din spital, cât şi a spitalului în totalitate. 

INDICATORI MĂSURABILI: 

 Număr de instruiri ale personalului în vederea aplicării sistemului de management al 

calităţii; 

 Contractul incheiat cu CJAS Mehedinți. 

 

Activitatea 3 

ACREDITAREA SPITALULUI DE CĂTRE COMISIA NAŢIONALĂ DE 

ACREDITARE 

 

Implementarea standardelor în vederea acreditării spitalului în conformitate cu Ordinul 

MS nr.972/2010, care va determina îmbunătăţiri ale serviciilor, cu puncte de reper 

identificabile pentru măsurarea acestor îmbunătăţiri. 

 

INDICATORI MĂSURABILI: 

 Număr de criterii de acreditare îndeplinite de spital la evaluarea de către echipa Conas; 

 Număr de „STELE” obţinut de spital/secție în urma acreditării. 

 

TERMEN DE REALIZARE: TRIM. IV 2015  

RĂSPUND:  

Manager, Director medical, Asistent şef spital, Medicii şefi de secţie / compartimente. 

 

OBIECTIV STRATEGIC II - Promovarea serviciilor de sănătate (publicitatea instituţională 

şi profesională: web, publicaţii de specialitate) 

 



63 
 

O comunicare eficientă impune dezvoltarea unui sistem de relaţii care constă în 

îndeplinirea aşteptărilor pacienţilor şi a intereselor pe termen lung ale Secției de Pneumologie 

din cadrul spitalului. Acest sistem presupune: 

• accesul pacienţilor la serviciu în orice moment; 

• pacienţii apreciază mai mult relaţiile cu personalul Secției de Pneumologie când acesta 

face efortul de a menţine un contact permanent. 

 

În acest sens se vor urmări: 

 Dezvoltarea unei strategii pentru a promova profilul secției; 

 Crearea unui subsite specializat în cadrul site-ului spitalului, interactiv, care să vina în 

sprijinul pacienţilor; 

 Tipărirea unui pliant al Secției de Pneumologie care să cuprindă o scurtă descriere a 

serviciilor oferite şi a profesioniştilor, dar să reprezinte şi un ghid pentru pacienţi şi 

aparţinători; 

 Tipărirea unor fluturaşi de mediatizare a serviciilor oferite; 

 Tipărirea unor pliante educative; 

 Asocierea cu alţi furnizori de servicii de sănătate pentru a crea parteneriate; 

 Încheierea de parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale. 

 

INDICATORI MĂSURABILI: 

 Număr de vizitatori pe subsite-ul secției în unitatea de timp; 

 Număr de pliante ale secției / fluturaşi / pliante educationale tipărite şi distribuite în 

unitate de timp; 

 Număr de parteneriate încheiate în unitate de timp. 

 

TERMEN DE REALIZARE: TRIMESTRUL IV 2016 

RĂSPUND:  

Șef secție, personal medical secție 

 

OBIECTIV STRATEGIC III - Posibilitatea implementării îngrijirilor medicale la domiciliul 

pacientului 

ACTIVITĂŢI: 
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 Obţinerea aprobării Consiliului de Administratie al spitalului; 

 Memoriu justificat de înfiinţare a îngrijirilor medicale la domiciliul pacientului 

si aprobarea Consiliului Local Focșani  si obtinerea avizului de la Ministerul 

Sănătăţii; 

 Pregătirea personalului mediu; 

 Mediatizarea noului tip de îngrijire acordată şi asigurarea materialelor 

informative; 

 Încheierea unui contract cu CJAS Mehedinți pentru furnizarea de servicii 

medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliul pacientului. 

 

INDICATORI MĂSURABILI: 

 Număr de pacienţi consultați /unitate de timp; 

 Număr de personal calificat / instruit pentru asigurarea serviciilor medicale la 

domiciliul pacientului.  

 

TERMEN DE REALIZARE: 2018 

RĂSPUND:  

Manager, Director economic, Director medical, Sef Secție 
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ÎNCADRARE ÎN TIMP – GRAFIC GANTT 

 

Eşalonarea OBIECTIVELOR STRATEGICE în timp: 3 ANI 

 

OBIECTIVE / 

ACTIVITATI 
2015 2016 2017 2018 

Implementarea 

standardelor 

europene de 

practica medicala         

Dezvoltarea unui 

proces de 

feedback cu 

pacienţii si 

asigurarea 

satisfactiei 

acestora 

  

  

  

  

  

  

  

  

Introducerea 

managementului 

calitatii in secție 

        

Acreditarea 

spiralului de 

catre comisia 

nationala de 

acreditare 

        

Îmbunătățirea 

calității 

serviciilor 

hoteliere 

  

    

Stimularea si 

recompensarea 

personalului 

medical dar si 
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nemedical 

subsite al 

secțiilor în cadrul 

site-ului 

spitalului         

Pliantul spitalului 

/ fluturasi         

Pliante 

educationale         

Asocieri / 

parteneriate         

Obtinerea 

aprobarii 

Consiliului de 

Administratie al 

spitalului         

Pregătirea 

personalului 

mediu         

Amenajarea 

centului si 

includerea in 

organigrama         

Mediatizarea 

noului tip de 

ingrijire acordata 

si asigurarea 

materialelor 

informative         

Incheierea unui 

contract cu CJAS 

Mehedinți pentru 

furnizarea de 
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servicii medicale  

 

 

3.5. Resurse:  

-  umane: pregătirea personalului existent  

-  materiale:  sistemul de programări online  

      - financiare: veniturile proprii ale spitalului 

3.6.Responsabilităţile revin în principal șefului de secție și personalului medical al acesteia. 

 

 

3.7.Rezultate 

 

- O mai bună rată de utilizare paturilor din cadrul secției 

- Creșterea adresabilității la nivelul secției 

- Creșterea gradului de satisfacție al pacientului 

- Creșterea gradului de satisfacție a personalului 

 

3.8.Indicatori monitorizaţi şi evaluaţi 

Tabel nr. X  

Indicatori monitorizaţi Evoluţie 

ICM Creștere 

DMS Scădere 

Rata reinternărilor Scădere 

Rata complicaţiilor Scădere 

Rata infecţiilor nosocomiale Scădere 

Rata de utilizare a patului Creștere 
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Numărul pacienţilor externaţi Creştere 

Numărul cursurilor de specializare Creștere 

Proportia pacientilor informati Creștere 
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