


PLANUL STRATEGIC AL SPITALULUI MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI 2011 - 2020 

 

2 
PLANUL STRATEGIC AL SPITALULUI MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI 2011 - 2020 

 

 

 

 

PLANUL  STRATEGIC DE DEZVOLTARE  

AL SPITALULUI MUNICIPAL” DIMITRIE CASTROIAN” HUSI  

                                                                2011-2020 
 
     Strategia de dezvoltare a Spitalului Municipal Husi, antre anii 2011 – 2020, 
constituie documentul intern principal deplanificare strategica pe termen scurt, 
mediu si lung, care cuprinde obiectivele de dezvoltare a spitalului pana in anul 
2020 si stabileste masurile si actiunile prioritare pentru atingerea acestor 
obiective. 

    Strategia serveste drept instrument unic de integrare a cadrului strategic 
existent, de racordare a procesului de planificare bugetara cu cadrul de politici de 
dezvoltare ale Uniunii Europene an domeniul sanitar. 

   Pentru a asigura concentrarea resurselor disponibile in vederea realizarii 
obiectivelor si a masurilor nesesare indeplinirii acestora, cu impact maxim asupra 
dezvoltarii servicilor medicale asigurate de spitalul nostru, STRATEGIA se 
axeaza pe un numar limitat de prioritati si pe defalcarea lor in ordinea importantei 
si urgentei ain OBIECTIVE pe termen scurt, pe termen mediu  si pe termen lung . 

  Obiectivul fundamental al STRATEGIEI este cresterea continua a calitatii 
actului medical acordat an cadrul spitalului nostru, cu scopul final de a asigura 
imbunatatirea calitatii vietii pacientilor, dar si familiilor acestora. 

  Elaborarea prezentei strategii de dezvoltare institutionala a Spitalului  Municipal 
Husi in domeniul dezvoltarii pe termen scurt, mediu si lung s-a realizat an 
conformitate cu planul strategic national in domeniul sanitar si a legislatiei: 

 Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii si Legea 
spitalelor, nr.270/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul MSP nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si 
metodologiei de acreditare a spitalelor; 
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 Ordinul MSP nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe 
care trebuie sa le andeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei 
sanitare de functionare; 

 Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului si normele de aplicare; 
 Legea nr 672/2002, privind auditul public intern; 
 Ordinul MFP nr.38/2003, privind exercitarea activitatii de audit public 

intern; 
 Ordinul MSP nr.840/2003, privind normele metodologice de organizare si 

exercitare a auditului public intern an cadrul Ministerului Sanatatii; 
 Ordinul MSP nr.1764/2006, privind aprobarea criteriilor de clasificare a 

spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al 
competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a 
asigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive 
pacientilor aflati an stare critica; 

 Ordinul MSP nr.39/2008, privind reorganizarea ambulatoriului de 
specialitate al spitalului; 

 Ordinul MSP nr.1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal 
pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si 
completarea Ordinului MSP nr.1771/2006, privind aprobarea normativelor 
de personal. 

 

  Ca institutie reprezentanta a sistemului sanitar, spitalul trebuie sa faca fata unor 
provocari majore in privinta rolului si locului sau in cadrul unui sistem de 
sanatate aflat de 21 de ani an reforma si subfinantat in toata aceasta perioada. 

 Restructurarea sanitara impune o noua abordare in ceea ce priveste unitatile 
furnizoare de servicii de sanatate, respectiv profesionalizarea serviciilor de 
management sanitar in vederea cresterii eficientei si calitatii actului medical, ca 
premisa a ambunatatirii starii generale de sanatate a populatiei. 

 Presiunea externa, dar si cea interna, obliga spitalul la schimbari structurale, de 
eficienta, schimbari in volumul serviciilor si calitatea acestora, in siguranta 
ingrijirilor, in tehnologia folosita si in gradul de satisfacere a asteptarilor 
consumatorului de servicii. Toate aceste schimbari trebuie gandite de echipa 
manageriala si cuprinse in planul strategic de dezvoltare a spitalului. 

I. MANDAT  
SPITALUL MUNICIPAL” DIMITRIE CASTROIAN” HUSI  aplică strategia 
şi politica Ministerului Sanatatii în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei. 
Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate 
juridică, ce furnizează servicii medicale, asigură condiţii de investigaţii medicale, 
tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, 
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conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. De 
asemenea spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, 
pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a 
infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate 
pacienţilor. 

DE CE avem nevoie de strategie? 

 Pentru ORGANIZAREA activitatii spitalului 
 Pentru PLANIFICAREA pe termen lung 
 SCHIMBAREA ne “obliga” 
 Pentru a ne indrepta in aceeasi DIRECTIE 
 Pentru a COMUNICA in acelasi stil 
 Pentru a RESPONSABILIZA conducerea spitalului si angajatii proprii 
 

II.VIZIUNE   

SPITALUL MUNICIPAL” DIMITRIE CASTROIAN” HUSI  
urmăreşte imbunatatirea stării de sanatate a populaţiei si realizarea unui 
sistem de sanatate modern si eficient, pus permanent in slujba pacientului 
pentru desfasurarea in bune conditii a actului medical din punct de vedere al 
diagnosticarii si tratarii, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea 
Europeana. 

MISIUNE   

    Misiunea spitalului nostru este de îmbunătăţire considerabilă a stării de 
sănătate a comunităţii pe care o deservim si de a oferi servicii medicale de 
excelenta populatiei.  
 Spitalul isi justifica existenta doar prin masura in care isi indeplineste misiunea:  
 - eficacitate –ofera servicii de sanatate specifice, care sa rezolve problemele de 
sanatate ale populatiei  din judet;  
 - calitate - asigurarea serviciilor medicale excelente pentru imbunatatirea 
continuă a satisfacerii  necesităţilor şi a aşteptărilor pacientului;  
 - eficienta – ofera servicii de calitate superioara in cel mai economicos mod 
posibil 

OBIECTIVELE SI SCOPUL STRATEGIEI 

Exista cateva prioritati in strategia de dezvoltare a spitalului care sa aiba ca 
finalitate ambunatatirea serviciilor de sanatate.  
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OBIECTIVE GENERALE  

 Conducerea spitalului isi asuma ca obiective generale:  

-obtinerea satisfactiei pacientilor  

 -perfectionarea continua a personalului  

- imbunatatirea continua a serviciilor oferite. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Cresterea semnificativa a capacitatii de furnizare a unor servicii medicale 
de calitate adaptate cerintelor spitalului; 

 Diversificarea gamei de servicii spitalicesti cu noi tipuri de servicii 
medicale, printr-o restructurare si modernizare permanenta; 

 Dezvoltarea de noi specialitati an ambulatoriul integrat spitalului, care sa 
deserveasca populatia arondata acestuia; 

 Alocarea numarului de paturi pe sectii si adaptarea acestuia an functie de 
criterii obiective – adresabilitate, indice de utilizare a patului; 

 Cresterea numarului de servicii medicale acordate an ambulatoriu,la 
costuri mult diminuate, inclusiv dezvoltarea unui centru de asistenta 
medicala de zi; 

 Promovarea serviciilor de sanatate printr-o politica adecvata de marketing 
(publicitatea institutionala si profesionala: web, publicatii de specialitate). 

 

 

Aceste obiective ne ajuta sa oferim servicii medicale de calitate pacientilor nostri 
si sa utilizam judicios fondurile. Performanta va fi masurata prin atingerea 
urmatorilor indicatori: 

 Timpul necesar de diagnosticare a unui pacient; 
 Durata medie de spitalizare (DMS); 
 Indice de complexitate a cazurilor( ICM ) 
 Standardele de curatenie si igiena. 

  În contextul actual provocările la care este supusă echipa managerială în efortul 
de îmbunătăţire a serviciilor medicale furnizate, aducătoare de venituri, sunt 
imense: rapida modernizare a tehnologiei medicale, noi forme de educaţie şi 
perfecţionare profesională reprezintă, în final, o presiune constantă în adaptarea 
posibilităţilor existente la cerinţele actuale. 

  Spitalul nostru continuă să îşi desfăşoare activitatea într-un mediu operaţional 
plin de constrângeri. Astfel de restricţii sunt reprezentate de faptul că spitalul are 
o subfinanţare prelungită a serviciilor prestate şi lipsa fondurilor de investiţii 
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pentru continuarea lucrărilor de consolidare-modernizare, presiunea socială, mai 
ales iarna, ce forţează internarea prin lipsa posibilităţilor proprii ale pacienţilor de 
tratament sau îngrijire la domiciliu, cu cheltuirea unor resurse importante ale 
spitalului, inerţia personalului la schimbare , colaborarea deficitara cu reteaua de 
medicina primara,etc. 

Echipa desemnata de manager are de actionat, in primul rand, an sensul 
schimbarii mentalitatii si comportamentului angajatilor. Implementarea 
managementului schimbarii este, poate, cea mai importanta etapa, pentru ca 
rezistenta la schimbare este foarte crescuta intr-o colectivitate restransa, 
constituita cu ani in urma si aflata antr-o localitate mica. 

Angajatii spitalului trebuie sa participe la un amplu si minutios proces de evaluare 
a performantelor, intrandu-se astfel, chiar daca aceasta va costa, din sfera 
formalismului in cea a adevarului. 

Managerul trebuie sa-si convinga angajatii de necesitatea schimbarii. De 
asemenea, trebuie sa le induca acestora, prin mijloace adecvate, sentimentul 
apartenentei la organizatie, al solidaritatii de grup. 

Strategia noastra este, fara indoiala, pe termen indelungat. Serviciile de sanatate 
trec prin schimbari fara precedent cu reforme semnificative aflate in desfasurare, 
cu o noua abordare in furnizarea acestor servicii. 

Cu toate aceste dificultati consideram ca inacceptabile situatiile de genul lipsei 
egalitatii accesului la servicii medicale, crearea unor liste lungi de asteptare, 
infectii nozocomiale incontrolabile, comportament nedeontologic sau lipsa 
disciplinei la locul de munca. 

In aceste conditii, echipa manageriala a spitalului este pusa an fata unei provocari 
reale pentru atingerea obiectivelor cuprinse an cadrul strategiei de dezvoltare a 
spitalului. 

Intregul proces este rezultatul muncii in echipa formata din membrii comitetului 
director si consiliului medical. 

Reiese clar că dezvoltarea serviciilor medicale în cercul acestor restricţii şi a 
altora neprevăzute reprezintă o piatră de încercare pentru orice echipă 
managerială. 
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  V. ANALIZE , OBIECTIVE STRATEGICE,ACTIUNI SI             

INDICATORI DE PERFORMANTA 

Planul strategic al spitalului a parcurs urmatoarele etape: 

1. Analiza mediului intern si extern; 

2. Identificarea prioritatilor; 

3. Identificarea obiectivelor strategice si a posibilitatilor de 
implementare; 

4. Dezvoltarea planului de implementare; 

5. Consultarea cu Consiliul de Administratie si obtinerea 
autorizarii din partea membrilor. 

6. Aprobarea strategiei de catre comitetul director. 

1. TIPUL ŞI PROFILUL SPITALULUI 
 
Spitalul Municipal Husi este o unitate sanitara publica cu personalitate juridica 
care  asigura permanent servicii medicale curative pentru o populatie de  75.000 
locuitori, reprezentata de locuitorii municipiului Husi si a celor 15 comune 
arondate. 

Spitalul asigura de asemenea sprijin pentru actiunile de preventie si promovare a 
sanatatii.  

Spitalul Municipal Husi este situat in municipiul Husi, avnd acces la drumul 
european E85, la aproximativ 100 km de Centrul Universitar Iasi si la 50 km de 
Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui,la o distanta de 15 km de cel mai important 
punct de frontiera al granitei de est a U.E. 

 
Spitalizare continua cu 255 paturi acuti si 30 paturi cronici si spitalizare de zi 10 
paturi. 
 
 2.  CARACTERISTICILE  RELEVANTE  ALE  POPULAŢIEI 
DESERVITE :  

Principalele particularitaţi prezente, sunt determinate de: 



PLANUL STRATEGIC AL SPITALULUI MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI 2011 - 2020 

 

8 
PLANUL STRATEGIC AL SPITALULUI MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI 2011 - 2020 

 

- populaţia arondată unităţii sanitare este preponderent rurală, cu un nivel redus de 
educaţie sanitară; 

-un nivel scăzut de trai al populaţiei din această zonă; 

-lipsa locurilor de muncă; 

-existenţa unor obiective economice care îi conferă un rol strategic în acordarea 
asistenţei medicale 

3.STRUCTURA SPITALULUI :  
Unitatea functioneaza cu o structura organizatorica  in conformitate cu Ordinul 
Ministerului Sanatatii,  dupa cum urmeaza: 

Structura existenta  

-Sectia medicina interna                       50 paturi  Laborator analize 
medicale –Acreditat 
RENAR; 

      din care:  Laborator radiologie si 
imagistica medicala 
Certificat ISO 9001; 

             ♦ Compartiment cardiologie    20 paturi  Laborator Anatomie 
patologica; 

-Sectia medicina interna cronici            30 paturi  Farmacie cu circuit 
inchis; 

-Compartiment pediatrie                       20 paturi            ●  Ambulator integrat de 
specialitate     

               14 cabinete 

-Sectia obstetrica-ginecologie              35 paturi  Servicii auxiliare; 

-Compartiment neonatologie                12 paturi  Servicii tehnico-
administrative . 

-Sectia chirurgie generala                        40 paturi 

    din care : 

       -comp. ortopedie-traumatologie      5 paturi 

-Sectia boli infectioase                             25 paturi 
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-Sectia neurologie                                   25 paturi 

-Sectia A.T.I.                                             15 paturi 

-Compartiment psihiatrie                      18 paturi 

-Compartiment dermatovenerologie     5 paturi 

-Compartiment pneumologie               10 paturi 

-CPU 

TOTAL                                                     285 paturi. 

Spitalizare de zi                                       10 paturi 

 
Structura activitatii: spitalizare continua = 285 paturi, spitalizare de zi = 10 

paturi, ambulatoriu de specialitate = 14 cabinete, Laborator de analize medicale, 
Laborator de Anatomie Patologica, Laborator de Radiologe-Imagistica Medicala, 
farmacie, disp.TBC.Asigurarea continuitatii activitatii medicale se face prin cele 
6 linii de garda organizate la nivelul spitalului. 

4.RESURSE UMANE 
Statul de functii la sfarsitul anului 2013 cuprinde 575.5 posturi normate din 

care 350 posturi  ocupate si 225.5 posturi vacante pe urmatoarele categorii de 
personal: 

INDICATORI DE RESURSE UMANE 
 
 

Categorie  

Aprobate Ocupate  Procent de incadrare 
% 

Medici 81 51 62.96 

Alt personal cu studii superioare 11.5 8 69.56 

Personal mediu sanitar 245 146 59.59 

Personal auxiliar 170 97 57.05 

Tesa  16 13 81.25 

Muncitori 52 35 67.30 

TOTAL 575.5 350 60.81 
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Nr. pacienti externati/ medic=480 
Nr.pacienti externati/ asistenta=91 
Nr.consultatii/medic/ambulator=1385 
 

Exista un deficit de personal medical cu studii superioare; in CPU functioneza 
doar 1 medic de urgenta .In specialitatile neurologie, psihiatrie, pediatrie, 
neonatologie, ATI, se functioneaza la fel, tot cu un singur medic, dar se spera ca 
medicii rezidenti vor veni la post. 

În domeniul resurselor umane se vor urmări următoarele obiective: 

 ■ Creşterea gradului de ocupare a posturilor cu personal de specialitate, 
prin crearea condiţiilor de viaţă şi salariale pentru atragerea acestora; 

■ Stabilirea unor politici stimulative pentru formarea şi perfecţionarea 
pregătirii profesionale a personalului. 

■ Scoaterea la concurs şi intensificarea acţiunilor de recrutare a 
specialiştilor pentru acoperirea posturilor vacante din cadrul spitalului. 

La unele categoriile de personal există un deficit de cadre, cel mai mare 
înregistrându-se la medici. 

5. ACTIVITATEA SPITALULUI 

     In cadrul spitalului, ca urmare a analizei indicelui de utilizare a paturilor si a 
duratei medii de spitalizare s-au planificat serviciile spitalicesti, astfel incat 
acestea sa fie furnizate in concordanta cu nevoile existente si cererea de servicii 
medicale. 

    Analizand activitatea spitalului an ultimii 3 ani pe baza indicatorilor realizati se 
poate constata o crestere semnificativa a numarului de cazuri de spitalizare de zi, 
o scadere a cazurilor de spitalizare continua DRG, datorata contractelor pe 
servicii spitalicesti cu CJAS Vaslui. 

   Indicatorii de utilizare a serviciilor si indicatorii de calitate ai spitalului sunt in 
limita valorilor nationale. 

6.SITUATIA DOTARII SPITALULUI 

Spitalul are in dotare echipamente si aparatura medicala ce asigura o buna 
functionare a activitatii:  trusa completa de laparoscopie si histeroscopie, ecografe 
Doppler de inalta performanta, defibrilatoare, monitoare de functii vitale, 
electroencefalograf, electrocardiografe, analizoare automate de biochimie, 
hematologie, histoprocesor, aparate radiologie moderne, aparat de respiratie 
artificiala, etc. 
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Dotarea spitalului cu aparatura de specialitate  este corespunzatoare cu normele 
europene. 

Dotarea cu mobilier de spital s-a asigurat in totalitate fiind achizitionat mobilier  
pentru toate saloanele spitalului. 

De asemenea salile de nasteri si blocurile operatorii functioneaza conform 
normele in vigoare. 

Circuitele functionale sunt in general asigurate.Acolo unde nu a fost posibil 
circuitul fizic, s-au facut circuite pe intervale orare, respectandu-se timpii, astfel 
nici un circuit neintersectandu-se cu celalalt. 

7. SITUAŢIA FINANCIARĂ- STRUCTURA BUGET 

    Finantarea spitalului este asigurata prin: sistem DRG si tarif/ zi spitalizare prin 
contract cu CJAS VASLUI, programe nationale de sanatate prin DSP VASLUI 
cum ar fi: de imunizare, profilaxia sindromului de izoimunizare rh, screening 
neonatal pentru fenilcetonurie si hipotiroidie, screening depistare precoce activa a 
cancerului de col uterin, programul national privind bolile transmisibile, 
profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere, prevenirea deceselor 
neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale. 

Din cele 255 de paturi in finantare DRG, 17 paturi  nu sunt contractate. 

 

Veniturile totale ale spitalului 

 

 ANUL 2011 ANUL 2012 ANUL 2013 

Venituri CJAS 16.714.801 18.258.185 17.997.968 

Programe DSP 897.300 936.920 1.148.044 

Consiliul Local 0 0 0 

Venituri proprii 188.640 268.564 169.579 
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8.INDICATORII DE PERFORMANTA AI SPITALULUI IN EVOLUTIE 

Analizand activitatea spitalului an ultimii 3 ani pe baza indicatorilor realizati se 
poate constata o crestere semnificativa a numarului de cazuri de spitalizare de zi, 
o scadere a cazurilor de spitalizare continua DRG, datorata contractelor pe 
servicii spitalicesti cu CJAS Vaslui. 

Indicatorii de utilizare a serviciilor si indicatorii de calitate ai spitalului sunt in 
limita valorilor nationale. 

9.ANALIZA SWOT A SPITALULUI  

 

Puncte tari 
▪Finalizarea spitalului nou si 
modernizarea spatiilor existente ofera 
conditii de cazare si de tratament la 
standarde ridicate. 
▪Prezenta unei echipe de medici tineri, 
bine pregatiti si cu multa 
disponibilitate, a dus la cresterea 
gradului de  satisfactie a pacientilor, 
dar si la cresterea adresabilitatii. 
▪ Structura diversificata. 
▪Acreditare ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004,  acreditare RENAR a 
laboratorului. 
▪Situatie financiara buna, lipsa 
datoriilor. Plata medicamentelor in 
avans, reducandu-se de la 180 zile cat 
sunt in contract, la 90 de zile. 

▪Existenta locuintelor de serviciu 
pentru medici(in incinta spitalului). 

▪Sistem informatic integrat. 

▪Echipa manageriala cu continuitate si 
experienta. 

Puncte slabe 
▪Situarea spitalului in zona de frontiera, 
zona relativ izolata si posibila blocarea 
a cailor de comunicatie auto in sezonul 
rece.  
▪Finantarea insuficienta a spitalului si in 
mod deosebit  a Ambulatorului de 
Specialitate. 
▪Cheltuielile cu CPU nu sunt inca 
finantate de la bugetul de stat. 
▪Colaborare limitata cu medicii de 
familie si cu serviciile de ingrijiri la 
domiciliu. 
▪Deficit de personal : medici, cadre 
medii si auxiliare. 
▪lipsa aparaturii de inalta performanta 
(CT, RMN). 
▪ponderea scazuta a veniturilor proprii 
in buget. 
▪lipsa subventiilor de la Bugetul Local 
precum si a celor de la bugetul de stat, 
necesar realizarii de investitii. 

 

Oportunitati 
▪Posibilitati de dotare cu aparatura si 
echipamente medicale prin programul 

Amenintari 
▪Schimbarea legislatiei si continuarea 
reformei in sanatate,   ingreuneaza 
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de achizitii a MS si accesarea de 
fonduri structurale. 
▪Program de perfectionare, specializare 
si educatie medicala continua a 
intregului personal medical 
▪parteneriate cu autoritati si ONG-uri; 
▪perspectiva contractelor cu casele 
private de asigurari de sanatate; 
▪Implementarea protocoalelor de 
practica si standardizarea procedurilor. 

urmarea unui plan strategic. 
▪Migrarea  personalului calificat si 
dificultatea recrutarii de personal. 
▪Pierderile financiare din cauza 
functionarii inadecvate a cabinetelor din 
Ambulatoriul de Specialitate ca si 
cazurile efectuate peste contractul 
spitalului. 
▪Situatia defavorabila socio-economica 
a populatiei si lipsa de educatie 
medicala a acesteia. 

 

VI. DIRECTII DE ACTIVITATE 

Încercăm să explicăm fiecare dintre aceste obiective strategice propuse. 
Le-am descris astfel încât raţionalismul şi scopul fiecăruia să fie mai bine 
înţelese. 

OBIECTIVE S TRATEGICE 

Obiectivul strategic 1 - Furnizarea unor servicii de bună calitate 
pacienţilor prin dezvoltarea managementului calitatii si acreditarea Spitalului 
Municipal Husi de catre Comisia Nationala De Acreditare A Spitalelor 

Spitalul îşi asumă obligaţia să furnizeze o calitate bună a serviciilor 
medicale. În următorii ani ne vom focaliza eforturile în a utiliza procesul de 
acreditare pentru a îmbunătăţii calitatea serviciilor noastre. Vom elabora protocoale 
pentru fiecare serviciu medical furnizat. Vom demonstra folosirea judicioasă a 
fondurilor provenite din furnizarea acestor servicii. 

Obiectivul strategic 2 - Circuite eficiente în cadrul spitalului 

Un exemplu este cel al circuitului bolnavului: începe iniţial prin contactul 
cu medicul de familie, contactul cu paza şi personalul de la gardă, consultaţia şi 
tratamentul realizate de personalul medical calificat, contactul cu personalul auxiliar 
şi, în final, faza de recuperare şi de reîncadrare în societate, cu controale periodice.  

Educaţia sanitară şi prevenţia bolilor joacă un rol important.  

Am identificat câteva căi în care să atingem acest deziderat, printre care se 
numără accesul îmbunătăţit la informaţie, colaborarea cu îngrijirile la domiciliu şi 
extinderea serviciilor noastre. 
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Obiectivul strategic 3 - Identificarea problemelor de sănătate ale 
pacienţilor şi răspunsul la acestea, ca punct de plecare al planificării, dezvoltării 
şi organizării serviciilor noastre 

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. 

Modul cel mai simplu şi mai puţin costisitor de evaluare a calităţii 
serviciilor de sănătate este măsurarea satisfacţiei pacienţilor.  

Este implementat sistemul  de înregistrare a sugestiilor şi reclamaţiilor.     

Se face analiza gradului de satisfacţie al pacienţilor prin chestionare de 
satisfacţie ;  pacienţii introduc chestionarele de evaluare a satisfacţiei in cutiile 
specializate  de pe fiecare etaj , după ce le-au completat conform instructiunilor. 

Obiectivul strategic 4 - Dezvoltarea capacităţii spitalului de a permite 
accesul rapid la servicii de calitate a tuturor pacienţilor, într-un mediu îngrijit şi 
sigur 

Pentru o practică bună într-un spital de aceste dimensiuni şi acest profil se 
recomandă o rată de ocupare a paturilor de 85%. Nivelul excesiv de ocupare 
determină lipsuri de eficienţă şi, în plus, există dovezi semnificative, conform 
studiilor din spitale clinice, că o lipsă de paturi contribuie la probleme în zona 
controlului infecţiilor. Considerăm că este necesară o distribuire eficientă a paturilor, 
în funcţie de serviciile solicitate mai mult la un moment dat, pentru a permite servicii 
sigure şi eficiente pacienţilor, într-un timp cât mai scurt. 

Această redistribuire nu aduce în discuţie dezvoltarea serviciilor sau 
introducerea unor noi servicii. Recunoaştem însă că sunt necesare şi o organizare şi o 
administrare eficientă pentru a culege beneficiile stocului existent. 

Obiectivul strategic 5 - Furnizarea unei game cuprinzătoare de servicii 
specializate, la standardele europene, funcţionând în relaţie directă cu serviciile 
primare şi nevoile comunităţii deservite. 

Acest obiectiv strategic se concentrează asupra serviciilor specializate 
oferite. Am accentuat necesitatea de orientare spre servicii îndrumate prin 
consultanţă, cu un suport inter-disciplinar deplin. Trebuie să ne stabilim obiective 
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realiste pentru a asigura servicii la standardele unui spital clinic pentru populaţia 
deservită. În plus, trebuie să îmbunătăţim accesibilitatea la serviciile noastre, să 
înmulţim informaţiile către pacient şi să lucrăm pentru reducerea listelor de aşteptare 
la unele servicii (explorări funcţionale, spitalizare cronici, laborator). 

Obiectivul strategic 6 - Obtinerea gradului III de clasificare a 
spitalului 

Înfiinţarea departamentelor aferente acestui specific: cardiologie, 
urologie,nefrologie ,psihiatrie. Spitalul recunoaşte că personalul reprezintă cheia 
furnizării de servicii de înaltă calitate pacienţilor noştri. Trebuie să atragem 
personalul de cea mai bună calitate şi să ne menţinem personalul actual prin 
dezvoltarea unor traiectorii atrăgătoare în carieră, oportunităţi de dezvoltare 
profesională şi crearea unui mediu de lucru de calitate. Din cauza lipsurilor unor 
tipuri de personal specializat trebuie să căutăm căi inovatoare pentru a depăşi această 
dificultate. 

Obiectivul strategic 7 - Promovarea Spitalului Municipal Husi  în 
domeniul dezvoltării profesionale. 

Educaţia şi dezvoltarea profesională sunt priorităţi cheie pentru un spital. 
Este de o importanţă deosebită pentru dezvoltarea viitoare a spitalului ca organizaţie, 
pentru personalul nostru şi pentru serviciile noastre ca educaţia şi dezvoltarea 
profesională să fie introduse între operaţiunile zilnice ale spitalului, iar personalului 
să îi fie rezervat un timp pentru a primi instruire. 

Obiectivul strategic 8 - Creşterea numărului de servicii medicale 
acordate în ambulatoriu, la costuri mult diminuate.  

Punem accent pe diversificarea şi creşterea eficacităţii serviciilor medicale 
din ambulatoriu astfel încât bolnavii cronici să fie internaţi cu diagnostic de 
certitudine şi dirijaţi corespunzător. Acest lucru va degreva mult spitalul de cheltuieli 
inutile. 

Obiectivul strategic 9- Îmbunătăţirea calităţii condiţiilor hoteliere cu 
utilizare judicioasă şi eficientă a spaţiilor şi circuite conform standardelor 
europene 

Continuarea investitiei pentru reabilitare si modernizare .                   
Atragerea de fonduri (în funcţie de oportunităţile ivite) în acelaşi scop. 
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Liste de investitii (Anexe). 

Obiectivul strategic 10 :  Dezvoltarea si implementarea sistemului de control 
managerial.  

Obiective generale : 

1. îmbunătăţirea raportului cost-eficienţă prin utilizarea optimă a resurselor cheltuite;  
2. îmbunătăţirea accesului la serviciile medicale oferite pentru toate categoriile de 
cetăţeni (din mediul urban şi rural, bătrâni, copii, salariaţi, şomeri, persoane 
defavorizate social, persoane fără venituri sau cu venituri modeste);  
3. modificarea structurii serviciilor spitaliceşti, astfel încât să fie asigurate necesarul 
de servicii medicale de specialitate şi calitatea îngrijirilor corespunzătoare cerinţelor 
beneficiarilor acestora.  
 

Obiective principale 

1. Intensificarea activităţilor de monitorizare si control desfăşurate la nivelul 
fiecărei structuri, în scopul eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a 
resurselor alocate. 

2. Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor 
alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor. 

3. Imbunătăţirea comunicării între structurile spitalului, în scopul asigurării 
circulaţiei informaţiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi 
valorificate eficient în activitatea de prevenire şi control intern. 

4. Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanţă pentru 
fiecare activitate, în scopul utilizării acestora şi la realizarea analizelor pe baza de 
criterii obiective, privind valorificarea resurselor alocate.  
 

Obiective specifice  

a) Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor 
operaţiunilor instituţiei şi a elementelor specifice, înregistrarea şi păstrarea în mod 
adecvat a documentelor.  

b) Înregistrarea în mod cronologic şi corect a operaţiunilor.  

c) Asigurarea aprobărilor şi efectuării operaţiunilor exclusiv de persoane special 
împuternicite în acest sens.  
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d) Separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât 
atribuţiile de aprobare, control şi înregistrare să fie încredinţate unor persoane 
diferite.  

e) Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile.  

f) Accesarea resurselor şi documentelor numai de dintre persoane îndreptăţite şi 
responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor. 

 Prin mijloacele de control intern aplicate, managerul unităţii constată abaterile 
de la indeplinirea obiectivelor, cauzele care le-au determinat şi masurile ce se impun 
pentru inlaturarea acestora si indeplinirea obiectivelor: 

 

 

VII. OBIECTIVE  GENERALE,SPECIFICE  SI ACŢIUNI 

 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT: 

 

1. Implementarea unei politici de personal care sa atraga personal cu studii 
superioare 

2. Implementarea unei politici de parteneriat cu pacientii 

3. Mentinerea Compartimentului de primire urgente 

4. Mentinerea certificarii ISO 15189 pentru laboratorul de analize medicale 

5. Mentinerea managementului calitatii in spital conform certificarii ISO 
9001/2008 

6. Mentinerea  certificarii ISO 14001 

7. Obtinerea certificarii OHSAS 18001 

8. Acreditarea spitalului de catre comisia nationala de acreditare 

9. Respectarea  procedurilor de lucru, a protocoalelor terapeutice si a 
ghidurilor de practica in toate sectiile si compartimentele spitalului 
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10.Reabilitarea sectiilor Boli infectioase si psihiatrie 

11.Dotarea cu aparatura medicala 

12.Reabilitarea curtii interioare a spitalului 

13.Reabilitarea dispensarului TBC 

14.Modificarea structurii de paturi a spitalului 

15.Infiintarea de noi cabinete in ambulatoriul integrat 

OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU: 

1. Dotarea cu aparatura medicala 

2. Dotarea laboratorului de analize medicale cu aparatura medicala 

3. Completarea in curtea spitalului cu o capela efectuata din sponsorizari 

4. Obtinerea de la Consiliul Local Husi de fonduri pentru reabilitarea 
cladirilor monument din curtea spitalului, din care una va avea destinatia de 
biblioteca pentru medici 

5.Infiintarea unei sectii de ingrijiri paliative 

6.Infiintarea unei linii de garda ATI 

7.Reducerea internarilor continui, evitabile 

8.Cresterea numarului de internari de zi si a adresabilitatii in ambulatoriul 
integrat 

9.Cresterea calitatii actului medical 

10.Furnizarea unor servicii de bună calitate pacienţilor 

11.Îmbunătăţirea calităţii condiţiilor hoteliere cu utilizare judicioasă şi 

eficientă a spaţiilor şi circuite conform standardelor europene 

 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG: 

 



PLANUL STRATEGIC AL SPITALULUI MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI 2011 - 2020 

 

19 
PLANUL STRATEGIC AL SPITALULUI MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI 2011 - 2020 

 

1. Mentinerea si intretinerea celor realizate 

2. Dezvoltarea unui departament de cercetare stiintifica 

3. Infiintarea de noi sectii sau compartimente, in functie de nevoile de servicii 
medicale ale populatiei 

4.Adaptarea la cerintele MS si CNAS care se schimba anual 

5.Trecerea spitalului din gradul IV in gradul III privind competenta 
spitalelor 

        VII.ACŢIUNI 

 

PERIOADA 2011-2013 

1.Reparatii cladire,instalatia de apa si canalizare ,inlocuit tamplarie in cadrul 
sectiei Boli infectioase, pentru oferirea de spatii hoteliere adecvate si circuite 
functionale. 

Termen :31.12.2011 

Responsabili :Comitet director 

                      Sef SPCIN 

 Indicator evaluare :Termen de executie 

Valoare estimata:75000 lei 

2. Sistem de climatizare centralizata multisplit. 

Termen :31.12.2011 

Responsabili :Comitet director 

                       Sef SPCIN 

Indicator evaluare :Termen de executie 

Valoare estimata:42000 lei 

3.Instalatie de oxigenoterapie   
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Termen :31.12.2011 

Responsabili :Comitet director 

                       Sef SPCIN 

Indicator evaluare :Termen de executie 

Valoare estimata:40000 lei 

 

4. Sistem de supravegere cu camere video 

Termen :31.12.2011 

Responsabili :Comitet director 

                       Sef SPCIN 

Indicator evaluare :Termen de executie 

Valoare estimata:14000 lei 

5. Electro pompa centrifuga 

Termen :31.12.2011 

Responsabili :Comitet director 

                       Sef SPCIN 

Indicator evaluare :Termen de executie 

Valoare estimata:8000 lei 

 

6.Achizitionare aparatura medicala din venituri proprii. 

a) Ecograf + sonde  
Termen :31.12.2011 

Responsabili:bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 
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Valoare estimata:109000 lei 

 

b) Motor ortopedic pentru gaurire si alezare  
Termen :31.03.2012 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

                                                      Indicator evaluare :Termen de achizitionare  

                                                                               Valoare estimata:19000 lei 

 

c) Ventilator asipiratie mecanica                    
Termen :31.12.2012 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

                                                                                Valoare estimata:73000 lei 

d) Frigider de laborator                                   
Termen :31.12.2012 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

                                                                              Valoare estimata:4000 lei 

e) Congelator medical      
Termen :31.12.2012 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 
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                                                                              Valoare estimata:4000 lei 

f)Centrifuga de laborator 

Termen :31.12.2012 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

                                                                              Valoare estimata:3000 lei 

f) Termostat 
Termen :31.12.2012 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

Valoare estimata:7000 lei 

 g)Trusa laparoscop                                                              Termen :31.12.2012 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

Valoare estimata:257000 lei 

 h)Sonda liniara + convexa                                                 Termen :31.12.2012 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

                                                                                 Valoare estimata:39000 lei 

 i)Tonometru                                                                   Termen :31.12.2012 

Responsabili: bioinginer medical 
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Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

                                                                                 Valoare estimata:30000 lei 

j)Tablou reductor presiune gaze medicale                                Termen :31.12.2012 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

                                                                                 Valoare estimata:17000 lei 

k)Aparat ventilatie mecanica                                                    Termen :31.12.2014 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

                                                                                 Valoare estimata:60000 lei 

l)Electrocardiograf                                                                    Termen :31.12.2014 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

                                                                                 Valoare estimata:12000 lei 

m) Monitor functii vitale                                                           Termen :31.12.2014 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

                                                                                 Valoare estimata:12000 lei 

n)Sistem optic                                                                            Termen :31.12.2014 
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Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

                                                                                  Valoare estimata:12000 lei 

o) Endoscop                                                                               Termen :31.12.2015 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

                                                                                     Valoare estimata:186000 lei 

p)Instalatie de distributie oxigen medical                                  Termen :31.12.2015 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

                                                                                        Valoare estimata:50000 lei 

r)Marmita                                                                                    Termen :31.12.2015 

Responsabili: bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

                                                                                       Valoare estimata:22000 lei 

4. Repararea curtii interioare a spitalului si a cladirilor cu servicii conexe. 

a) Aleile pietonale 
Termen :31.12.2012 

Responsabili :Sef administrativ 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de executie 



PLANUL STRATEGIC AL SPITALULUI MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI 2011 - 2020 

 

25 
PLANUL STRATEGIC AL SPITALULUI MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI 2011 - 2020 

 

Valoare estimata:80000 lei 

b) Repararea si modernizarea Centralei termice 
Termen :31.12.2011 

Responsabili : Sef administrativ 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de executie 

Valoare estimata:77000 lei 

c) Lucrari de reparatii la invelitoare si finisaje interioare si exterioare la 
ateliere si magazie 

Termen :31.12.2012 

Responsabili : Sef administrativ  

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de executie 

Valoare estimata:83000 lei 

 d)Ghereta serviciu paza 

Termen :31.12.2012 

Responsabili : Sef administrativ  

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de executie 

 e)Refacerea acoperisului si fatadei cladirii Izolator 

Termen :31.12.2012 

Responsabili : Sef administrativ  

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de executie 

Valoare estimata:52000 lei 
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f)Sistem de detectie si alarmare in caz de incendiu             Termen :31.12.2012 

Responsabili : Sef administrativ  

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de executie 

Valoare estimata:18000 lei 

5.Server                                                                               Termen :31.12.2013 

Responsabili : Sef administrativ  

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de executie 

  Valoare estimata:25000 lei 

6.Sursa alimentare electrica contiua                               Termen :31.12.2013 

Responsabili : Sef administrativ  

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de executie 

  Valoare estimata:26000 lei 

7.Unit dentar                                                                     Termen :31.12.2013 

Responsabili : Sef administrativ  

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de executie 

  Valoare estimata:16000 lei 

8.Centrifuga cu 24 locuri                                               Termen :31.12.2013 

Responsabili : Sef administrativ  

Achizitii 
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Indicator evaluare :Termen de executie 

  Valoare estimata:7000 lei 

 

6.Modificarea de structura a unitatii cu paturi prin infiintarea unui 
compartiment de pneumologie cu 10 paturi. 

Termen:31.12.2012 

Responsabili:sef BRU 

Consiliul Local Husi 

Ministerul Sanatatii 

Indicator evaluare :timp de realizare 

 

7.Transformarea Camerei de Garda in CPU. 

Termen:31.12.2012 

Responsabili:sef BRU 

Consiliul Local Husi 

Ministerul Sanatatii 

Indicator evaluare :timp de realizare 

   8.Infiintarea unui compartiment de ortopedie. 

Termen:31.12.2012 

Responsabili:sef BRU 

Consiliul Local Husi 

Ministerul Sanatatii 

Indicator evaluare :timp de realizare 

   9.Infiintarea de noi cabinete in ambulatoriul integrat:ORL, Ortopedie, 
Stomatologie. 
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Termen:31.12.2012 

Responsabili:sef BRU 

Consiliul Local Husi 

Ministerul Sanatatii 

Indicator evaluare :timp de realizare 

10.Angajarea de specialisti in specialitatile:ortopedie, pneumologie, ORL, 
neurologie, imagistica medicala, boli infectioase. 

Termen:permanent 

Responsabili :Comitetul Director 

Responsabili:sef BRU 

Indicator evaluare :timp de realizare 

 

11.Acreditarea RENAR a laboratorului. 

Termen :31.12.2012 

Responsabil:Sef laborator 

Indicator evaluare :timp de realizare 

 12.Cresterea calitatii 

a) perfectionarea continua a personalului angajat 
Termen:Permanent 

Responsabili: 

Comitet director  

Medici sefi sectii 

 Indicator evaluare :numar persoane care au facut cursuri din totalul 
personal angajat 

b) Dotari tehnice 
Termen:Permanent 



PLANUL STRATEGIC AL SPITALULUI MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI 2011 - 2020 

 

29 
PLANUL STRATEGIC AL SPITALULUI MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI 2011 - 2020 

 

Responsabili: 

Comitet director 

bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :timp de realizare 

c)Implementarea protocoalelor de buna practica 

Termen:31.12.2012 

Responsabili: 

Director medical 

Medici sefi sectii 

Asistente sefe 

Indicator evaluare :numar protocoale implementate 

d)Defalcarea bugetului pe sectii 

Termen:31.03.2012 

Responsabil :Comitetul Director 

13.Obtinerea certificarii de mediu ISO 14001. 

Termen:30.09.2012 

Responsabil:sef administrativ 

Indicator evaluare :timp de realizare 

14.Obtinerea autorizatiei ISU. 

Termen:31.12.2012 

Responsabili: 

Comitetul Director 

Serviciul administrativ 
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Indicator evaluare :timp de realizare 

15.Amenajarea demisolului din fostul pavilion chirurgie in spatiu arhiva 
medicala. 

Termen:30.09.2012 

Responsabil: Serviciul administrativ 

Indicator evaluare :timp de realizare 

 

ANUL 2013 

1.Achizitionare aparatura medicala din venituri proprii. 

a)Endoscop 

Termen :31.12.2013 

Responsabili: : bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :timp de achizitionare 

b)Aparat mobil radiologie 

Termen :31.12.2013 

Responsabili: : bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :timp de achizitionare 

 

2.Consolidarea fostului pavilion laborator si transformarea acestuia in biblioteca 
pentru medici. 

Termen :31.12.2013 

Responsabil:sef administrativ 

Indicator evaluare :timp de executie 
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 3.Propunere privind demolarea fostei bucatarii catre Consiliul Local 
Husi,proprietarul cladirii. 

Termen :31.12.2013 

Responsabil:sef administrativ 

Indicator evaluare :timp de executie 

4.Continuarea atragerii de medici( radiolog, internist, chirurg, etc.). 

Termen:31.12.2012 

Responsabili: 

Comitetul Director 

Indicator evaluare :numar medici nou incadrati din total propusi 

 

5.Continuarea monitorizarii si supravegherii calitatii actului medical. 

Termen:31.12.2012 

Responsabili: 

Comitetul Director 

Indicator evaluare: numar de pacienti tratati 

Analiza chestionarului de satisfactie al pacintului 
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GRAFIC GANTT 

 

2010 2011 2012 2013 2014

1

REABILITARE CURTE INTERIOARA

ARHIVA MEDICALA

BIBLIOTECA

ANGAJARI

MODIFICARE STRUCTURA

CRESTEREA CALITATII

APARATURA MEDICALA 

APARATURA MEDICALA 

RENAR

REABILITARE PSIHIATRIE

REABILITARE BOLI INFECTIOASE
 

 

 

 OBIECTIVE PROPUSE  

 ANUL 2011 
 

 Valoare 

1 Reparatii curente pavilion Boli infectioase 75.000 

2 Instalatie de oxigenoterapie   40.000 

3 Sistem de supravegere cu camere video 14.000 

4 Electro pompa centrifuga 8.000 

5 Motor ortopedic pentru gaurire si alezare 19.000 

6 Ecograf 109.000 

   

7  Sistem de climatizare centralizata multisplit  42.000 

 2012 
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PERIOADA 2014-2016 

1 Lucrari de reparatii curente Centrala Termica 77.000 

2 Lucrari de reparatii la invelitoare si finisaje interioare si exterioare la 
ateliere si magazie 

83.000 

3 Lucrari de reparatii la fatada si acoperis cladire Izolator  52.000 

4 Frigider de laborator  4.000 

5 Congelator medical 4.000 

6 Centrifuga de laborator 3.000 

7 Ventilator asipiratie mecanica  73.000 

8 Reabilitarea curtii interioare a spitalului si a cladirilor (alei pietonale)   80.000 

9 Ghereta serviciu paza     

10  Termostat    7.000 

11 Sistem de detecti si alarmare in caz de incendiu    18.000 

14 Sistem de supraveghere cu camere video     10.000 

 

15 

Trusa laparoscop 257.000 

16 Sonda liniara + convexa 39.000 

17 Tonometru 30.000 

18 Tablou reductor presiune gaze medicale 17.000 

 2013  

1  Server 25.000 

2 Sursa alimentare electrica continua  26.000 

3 Unit dentar 16.000 

4 Centrifuga cu 24 locuri 7.000 
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 1.Achizitionare aparatura medicala din venituri proprii si 
sponsorizari/parteneriate 

a) achizitionare CT 

Termen :31.12.2016 

Responsabili: : bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

b)Achizitionare aparatura laborator analize medicale 

Termen :31.12.2016 

Responsabili: : bioinginer medical 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de achizitionare 

2.Construirea unei capele 

Termen :31.12.2016 

Responsabili:Comitet director 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de finalizare  

3.Propuneri catre Consiliu Local privind reabilitarea cladirilor monument 

Termen :31.12.2016 

Responsabili:Comitet director 

Achizitii 

Indicator evaluare :Termen de finalizare  

4.Infiintarea unei sectii de ingrijiri paliative 
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Termen :31.12.2015 

Responsabili:sef BRU 

Consiliul Local Husi 

Ministerul Sanatatii 

Indicator evaluare :timp de realizare 

5.Infiintarea unei linii de garda ATI 

Termen :31.03.2016 

Responsabili:sef BRU 

Consiliul Local Husi 

Ministerul Sanatatii 

Indicator evaluare :timp de realizare 

6.Reducerea internarilor continui,evitabile. 

Termen :permanent 

Responsabili:Comitet director 

Medici 

Indicator evaluare :numar pacienti 

7.Cresterea numarului de internari de zi si a adresabilitatii in ambulatoriu 

Termen :permanent 

Responsabili:Comitet director 

Medici 

Indicator evaluare :numar pacienti/servicii medicale 

8.Cresterea calitatii actului medical 

Termen :permanent 

Responsabili:Comitet director 
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Birou de calitate 

Personalul medico-sanitar si de ingrijire 

Indicator evaluare :chestionar satisfactie al pacientului 

 

GRAFIC GANTT 

 

 TIMP 

OBIECTIV 

2014 2015 2016 

Aparatura medicala    

Capela    

Cladiri monument    

Ingrijiri paliative    

Linie garda ATI    

Reducerea internarilor 
continui 

   

Cresterea nr.spitalizare de 
zi si ambulatoriu 

   

Cresterea calitatii actului 
medical 

   

 

 

 

 

 

 OBIECTIVE PROPUSE VALOARE 
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PERIOADA 2017-2020 

1.Mentinerea si intretinerea celor realizate 

Termen :permanent 

Responsabili:Comitet director 

Intreg personalul unitatii 

Indicatori evaluare: chestionar satisfactie al pacientului 

chestionar satisfactie al salariatului 

Plan anual de achizitii 

Valoare 200000 lei 

 

2. Dezvoltarea unui departament de cercetare stiintifica 

 2014  

   

1 Aparat ventilatie mecanica 

 

 60.000 

2 Electrocardiograf    12.000 

3 Sistem optic  8.500 

4 Monitor functii vitale 12.000 

 2015  

1 Endoscop   186.000 

2   Instalatie de distributie oxigen medical     50.000 

3 Marmita     22.000 
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Termen :31.12.2018 

Responsabili: 

Director medical 

Consiliul medical 

Farmacist 

Sefi de sectii si departamente 

Valoare 12000 lei 

 

3. Infiintarea de noi sectii sau compartimente 

Termen :31.12.2017 

Responsabili:sef BRU 

Consiliul Local Husi 

Ministerul Sanatatii 

Indicator evaluare :timp de realizare 

Valoare 30000 lei 

 

4.Adaptarea serviciilor medicale  la cerintele MS, CNAS. 

Termen :permanent 

Responsabili: 

Comitet director 

Consiliul medical 

Farmacist 

Sefi de sectii si departamente Valoare 200000 lei 
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5.Trecerea spitalului din gradul IV in gradul III 

Termen :31.12.2020 

Responsabili:Comitet director 

Consiliul Local Husi 

Ministerul Sanatatii 

Indicator evaluare :timp de realizare 

Valoare 250000 lei 

 

 

 

GRAFIC GANTT 

 

 TIMP 

OBIECTIV 

2017 2018 2019 2020 

Mentinerea si intetinerea 
realizarilor 

    

Dezvoltarea unui departament de 
dezvoltare 

    

Infiintarea de noi sectii     

Adaptarea la cerintele MS si 
CNAS 

    

Trecerea spitalului din gradul IV 
in III 

    

  

 

METODOLOGIE DE PREVENIRE ŞI ŢINERE SUB CONTROL A RISCULUI INFECŢIOS 
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Obiectiv     Responsabil  

Elaborarea procedurilor pentru efectuarea 
diverselor manopere la pacient: puncţie venoasă, 

montare sondă urinară, etc 

medic şef secţie şi epidemiolog 

Elaborarea procedurilor pentru efectuarea 
curăţeniei şi dezinfecţiei în diversele spaţii ale 

secţiei 

medic 
epidemiolog 

 

Elaborarea procedurilor pentru prelucrarea 
instrumentarului în vederea sterilizării precum şi a 

celor de sterilizare 

medic 
epidemiolog 

 

Evidenţa accidentelor profesionale 
din secţie 

 medic şef secţie şi epidemiolog 

Stabilirea unui program de activitate al secţiei care 
să cuprindă repere orare pentru diversele 

manopere: schimbare lenjerie, curăţenie, servirea 
mesei, etc. 

medic şef secţie şi epidemiolog 

Stabilirea responsabilităţilor fiecărei categorii de 
personal şi a subordonării acestora în cadrul secţiei 

serviciul RUNOS, medic şef secţie şi 
epidemiolog 

Întocmirea şi verificarea periodică a evidenţelor 
scrise  

medic 
epidemiolog 

 

Prelucrarea instrumentarului în vederea sterilizării 
cu înscriere în registru  

asistenti medicali spital,ambulatoriu 

Prelucrarea instrumentarului 
termosensibil/sterilizare chimică cu înscriere în 

registru  

asistenti medicali bloc 
operator,gastroenterologie 

Sterilizarea instrumentarului şi a materialului 
moale la aparate cu abur sub presiune cu înscriere 

în registru  

asistenti medicali bloc operator,sala 
nasteri,statie sterilizare 
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Autocontrolul privind eficienţa sterilizării prin 
organizarea unei evidenţe a testelor (în registru, 

organizator teste, teste integratoare ataşate foilor de 
observaţie) 

asistenti medicali bloc operator,sala 
nasteri,statie sterilizare 

Verificarea tehnică a aparaturii de sterilizare prin 
înscriere în registrul de evidenţă a sterilizării, 

îndosariere a proceselor verbale de verificare şi/sau 
pe grafic de intervenţii periodice sau la necesitate) 

contract firma autorizata,asistent 
sterilizare 

Verificarea temperaturii în agregatele frigorifice 
unde se păstrează produse farmaceutice sange sau 

alimente şi monitorizare pe grafic zilnic  

personalul bloc alimentar,farmacie,punct 
transfuzie,CPU. 

Necesarul de produse biocide pentru perioade 
determinate (lunar, trimestrial, anual) 

medic epidemiolog,asistent sef  

Efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei în diferitele 
spaţii (formular cu semnătura persoanei care a 

efectuat manopera) în conformitate cu Planul de 
curăţenie şi dezinfecţie elaborat de asistenţii şefi în 
colaborare cu conducerea secţiei şi vizat de către 

SSCIN. 

tot personalul  

Teste sanitatie,sterilitate,aeroflora-
AUTOCONTROL 

medic epidemiolog,asistent sef 
sectie,asistent sef spital 

Autocontrolul personalului teste microbiologie-
exudat 

nazal,faringian,coprocultura,coproparazitologic  si 
alte teste recomandate dupa specificul sectiei 

medic epidemiolog,asistent sef 
sectie,asistent sef spital 

Verificarea modului de colectare a deşeurilor 
rezultate din activităţi medicale şi modul corect de 

evacuare al acestora. 

medic epidemiolog,asistent igiena,asistent 
sef spital. 

Verificarea periodică a manoperelor din 
metodologie 

 toate evidenţele enumerate sunt 
verificate săptămânal sau de 2 ori pe lună 

de către medicul epidemiolog sau de 
asistenţii de igienă din SSPCIN 
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 ACTIVITATI CU RISC INFECTIOS IDENTIFICATE IN MONITORIZAREA INFECTIILOR NOSOCOMIALE 

  

ACTIVITATI CU RISC INFECTIOS OBIECTIV 

Tehnici medicale-punctie venoasa,montare 
sonda urinara,cateterizare venoasa centrala,tub 

dren,pansamente,etc 

Elaborarea procedurilor pentru 
efectuarea diverselor manopere la 
pacient: puncţie venoasă, montare 

sondă urinară, etc 

Toaleta pacientului imobilizat 
Elaborarea procedurilor pentru 

efectuarea corespunzatoare a toaletei si 
mobilizarii pacientului imobilizat.  

Prelucrarea instrumentarului in vederea 
sterilizarii 

Elaborarea procedurilor pentru 
prelucrarea instrumentarului în vederea 

sterilizării precum şi a celor de 
sterilizare 

Sterilizarea instrumentarului si materialului 
moale 

Sterilizarea instrumentarului şi a 
materialului moale la aparate cu abur 
sub presiune cu înscriere în registru  

Sterilizarea instrumentarului si materialului 
moale 

Autocontrolul privind eficienţa 
sterilizării prin organizarea unei 
evidenţe a testelor (în registru, 

organizator teste, teste integratoare 
ataşate foilor de observaţie) 

Sterilizarea instrumentarului si materialului 
moale 

Verificarea tehnică a aparaturii de 
sterilizare prin înscriere în registrul de 

evidenţă a sterilizării, îndosariere a 
proceselor verbale de verificare şi/sau 
pe grafic de intervenţii periodice sau la 

necesitate) 

Spitalizare de pacienti septici Respectarea protocolului privind 
atitudinea medicala fata de cazurile 
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septice internate 

Surse de agenti infectiosi sanatosi sau in 
convalescenta(personal,pacienti,vizitatori) 

Autocontrolul salariatilor(exudat 
nazal,faringian,coprocultura) 

Manipularea deseurilor din activitatea medicala 

Respectarea protocoalelor de 
gestionare deseuri si verificarea 

modului de colectare a deşeurilor 
rezultate din activităţi medicale şi 

modul corect de evacuare al acestora. 

 

 

 

 

 

ECHIPE RESPONSABILE CU EVALUAREA PERIODICA: 

A.Indicatori resurse umane 

Comitet Director 

Sef Resurse Umane 

B.Indicatori dotare aparatura medicala 

Comitet Director 

Bioing.Ciocoiu Radu 

C.Reabilitari 

Comitet Director 

Medici sefi sectii 

Sef serviciu administrativ 
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D.Acreditare RENAR 

Comitet Director 

Sef laborator analize medicale 

E.Cresterea calitatii actului medical 

Comitet Director 

Personalul medico-sanitar si de ingrijire 

Biroul de calitate 

 

VIII.PLAN DE IMPLEMENTARE 2011-2020 

        Procese pentru implementarea strategiei 

 

  Conducerea spitalului are responsabilitatea de a implementa aceasta strategie. 
Planul de implementare va fi folosit pentru a urmari evolutia si pentru a permite 
atingerea obiectivelor strategiei. 

Grupul de implementare a strategiei (comitetul director in special) se va reuni o 
data la trei luni, pentru a studia progresele realizate. 

Strategia stabileste o directie ambitioasa pentru spitalul nostru. 

Pentru a putea fi implementata eficient si cu succes, am identificat o serie de 
factori esentiali pentru implementarea acestei strategii: 

1. Comunicarea intraspitaliceasca 

Comunicarea eficienta este esentiala pentru succesul implementarii acestei 
strategii. Dezvoltarea unei strategii de comunicare eficienta trebuie sa inceapa de 
la nivelul conducerii si trebuie sa includa fiecare membru al personalului. 
Comunicarea de la nivelul Managerului spitalului este vitala pentru: 

-asigurarea ca strategia sa fie transparenta si comunicata tuturor membrilor 
personalului din spital; 
-clarificarea rolului si responsabilitatilor persoanelor mentionate in planul de 
implementare. 
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2. Timp si efort 

Punerea in aplicare si dezvoltarea actiunilor mentionate in planul de 
implementare vor necesita timp si efort semnificativ din partea personalului 
spitalului si din partea conducerii. Credem ca va fi necesara crearea a multiple 
grupuri de lucru pentru a imparti sarcinile de lucru. 

3. Resurse umane si de management 

Resursele umane vor trebui identificate pentru a sustine conducerea spitalului si 
personalul clinic in implementarea acestui plan strategic. Vor fi necesare resurse 
de management dedicate pentru a conduce si coordona activitatile variate legate 
de aceasta strategie. 

4. Fonduri materiale 

Majoritatea actiunilor precizate depind vital de fonduri adecvate, de venituri, de 
capital si uneori de ambele. De aceea, gradul an care actiunile vor fi implementate 
si timpul necesar pentru aceasta implementare va fi determinat in mare masura de 
fondurile disponibile. 

5. Monitorizarea planului de implementare 

Comitetul Director al spitalului va fi responsabil de monitorizarea progresului 
obiectivelor si actiunilor strategice. Pentru fiecare actiune va fi numita o anumita 
persoana, care va fi responsabila pentru: 

 progresul actiunii; 
 sedinte pentru a discuta evolutia actiunii; 
 garantarea finalizarii actiunii an intervalul de timp stabilit. 

La fiecare 6 luni, responsabilul strategiei va realiza un raport al starii obiectivului 
strategic. 

Se vor identifica indicatori ai performantei generale a spitalului, in legatura cu 
obiectivele strategice, care vor juca un rol important in mentinerea concentrarii 
atentiei asupra progresului si performantei. 

Se vor identifica cai suplimentare de furnizare si extindere a serviciilor prin 
monitorizarea si evaluarea performantei financiare. 

Se vor face recomandari pentru utilizarea judicioasa a fondurilor. 

Se va dezvolta sistemului pentru monitorizare si evaluarea performantei 
financiare. 

Se va stimula permanent personalul pentru a fi inovativ in identificarea cailor de a 
furnizare de servicii de calitate cat mai eficiente in raport cu costurile. 






