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A. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI GEN „RAL CF
PAŞCANI

lt Prelenlaren spitalului
Spimlul General CF Pascani este o instituţie publică alcstaiâ documentar din anul

1927. care face pane din reteaua sanitara a Ministenilui Transporturilor. asi uranri
servicii medicale preventive, curative, de recuperare si ingrijire a tuturor catcgoriilnr de
pac nti.

Spitalul general CF Paşcani amplasatpe strada Mihail Kogălniceanu nr 24. municipiul
Paşcani, judetul laşl işi desfăşoară activitatea în două construcţii monobloc unite printr-o
estacada de trecere.

spitalul general CF Paşcani functioneaza pe criteriul teritorial ca spital local. după
criteriul Special , ca spiral general iar pe baza prevederilor OMS nr 323/2011privind
aprobarea criteriilorde clasificare in functie de competenta etse un spital de categoria lv.

Spitalul General CF Paşcani are o capacitate de 155 paturi din care lzl de paturi
pentru spitalizare continua acuti, 14 pururi pentru spitalizare continua cronici, to paturi
alocate compartimentului ATl şi 10 paturi sunt pentru spitali7are de zi.

Spitalul General CF Pascani are ca teritoriu principal de desert ii-e municipiul Pascani
si comunele limitrofe situanuu-sc la o distanţă de aproximativ 1 km de Spitalul Municipal
de urgenta Pascani, la 75 km de spitalele clinice şi universitare Iaşi, la 75 km de spitalele
judetene de Lugcnţă Bacau, Suceava Botosan' ' la 30 km tie spitalul municipal Roman si
circa 20 km spitalul orăşenesc Targu Neamt.

în anul 2018. clin totalul de 3618 pacienti extemati la nivelul spitalului 6,38% au fost
clin alte judete, respectiv 6,52% la spitalizare continua acuti şi 5,06% la spitalizare
continuă cronici.

Ambulatoriul de specialitate este situat în strada Gării nr. 12 la circa 3 km distanta de
spital si functioneaza cu o specialita' respectiv: Medicina interna, Chirurgie Generala,
Ohalmologie. ORL. Neurologie, Psihiairie, oferind servicii in contract cu CJAS Iasi şi
activand ca si comisie medicala in siguranta transporturilor efectuand examinare si
eliberare de avize medicale de aptitudini pentru functiile din siguranţa circulaţiei.

z. Misiune sit' iune
M unea Spitalului General CF Paşcani este reprezentata de furnizarea de servicii

medicale de calitate, diversificate, în deplin acord cu necesitatile pacientilor din zona
deservită, intretin mediu sigur şi confortabil.

Viziunea Spitalului General CF Pascani umiâi'eşte imbunatatirea continua a calit
actului medical s implicit creşterea gradului de satisfactie al pacientilor nostri, prin
diversificarea serviciilor oferite in conditiile respectarii in totalitate a drepturilor
pacientilor.



3. Caracterisii relevante ale popul deservite
Pacienţii care s-au adresat Spitalului General cr Paşcani pentru intemare continua, în

decursul anului 2018 prezinta o serie de caracteristici care se reflecta in d' tributia pe
sexe. grupe de varsta si mediu de rezidenta, aşa cum reiese din tabelul de mai jos:

Tabel l Repartitic pacienti
l Ser Vârsln (ani)

* Mediu de rezidenta
Barbati Femei 13.34 3554 55-6471pe51265 Urban anral
44.68% 55.31% 639% 252% 20,03% 46,67% 38.494. l61.54“/u

În ceea ce priveşte morbiditatea, principalele afectiuni diagnosticate şi tratate. in
cursul anului 2018 au fost;

Tabel z Caleguria majoră tie diagnostic

ă: Categoria majori. de diagnostic 34:12;
1

MDC 07 Boli şi tulburari ale sistemului licpatcbiliar şi ale 1454
pancreasului

z MDC DSVBOL itulburari ale sistemului circulator 1006;
i 3 MDC 04 Beli şi tulburări ale sistemului respirator 194 i

4 MDC 0l Boli şi tulburări ale, temniuinervos [55
5 MDC 09 Boli şi tulburări ale pielii tcsutului subcutanat şi sanului J l33

Pacie ' nostri prezinta întrec proporţie de aproximativ gsm—% complicati' i
ccmorbidi i. cu predilectie in sfera patologiei metabolice, iar rata mortalit *

intraspiialiceşni a fost in cursul anului 2018, de 0. 15%.
În anul 2018 din tutalul pacienţilor internati in spitalizaxc continuă acuti un procent de

l3.59% ;… avut criteriul de internare urgenţă medico chirurgicală. Procentul cazurilor
transferate în alte unităţi spitalicesti a fost de (106%

În ceea ce priveşte spitalirarea continua cronici in dccursul anului 2018 nu a fost
trat nici un deces si nici un pacient nu a necesitat transfer în altă unitate
censcn.

4. Structura organizatorică
Conform OMT din 13/03/2015, Spilalul General CF Paşcani are următoarea structură
organi7alurică:

, Secţia medicină inte-mă 75 paturi;
. Secţia chirurgie generală ac paturi;
, CompartimentATI … patut-i;
- CompartimentBFTR 14 paturi;
, Compartiment spitalizare de zi te paturi.



Pe lângă secţiile şi compartimentelc clinice, unireren dispune de: Camera de gardă,
Laboraror de radiologie si imagistică medicala, Laborator de analize medicale cu punctde recoltare probe biologice in ambulatoriul cic specialirare al spitalului. Farmacie cu
circuit închis, Compartiment rie explorări functionale, Bloc Operator. statie centrală de
sterilizare. Unitate de transfuzie sanguină , neavizata, Camera de gardă, Compartiment
evaluare si srarisrica medicala, Compartiment de supraveghere şi control al intecriilor
asociate actului medical, Aparat functional.

Ambulatoriul de specialitate, are ulmătoarea structură: Cabinet medicină interna,
Cabinet chirurgie generala. Cabinet oftalmologie, Cabinet ORL, Cabinet neurologie,
Cabinet psihiatric, Cabinet medicina muncii. Cabinet dermatologie. Cabinet psihologie.
Punct de recoltare analize medicale, Compartiment s\idcntă medicală, Desetvirc.
curatenie.

5. Situaţia resurselor umane
Din cele I64 de posruri apmbate conform statului de funcţii, Spiralul General cr

Paşcani au fost ocupate un număr de 122 de posturi. restul de 42 fiind vacante.

Tabel 3 Structura de personal pe funcţii la nivelul anului 2018

Z.:
i Culegm'î de personal Aprobat Ocupat % încadrare

Î l Medici " ' 21 13 62%
2 Al! personal sanitar cu studii superioare a 7 88%
3 Personal sanitar mediu 57 52 l 78%
4 1 Personal sanitar auxiliar

,
30 30 l 57%"

5 Tesa \ 18 10 56%
& Administrativ l 20 20

,
100%

i TOTAL
*

l 164 112 74%

6. Situaţia lînanciară a spitalului
Principala sursă de venit a Spitalului General CF Paşcani a fost contr—actul semnat cu

CJAS iasi, reprezentând 62.1 1% din total buget. Din total cheltuieli spital, valoarea cea
mai mare a inregistrat-o cheltuialăde personal. reprezentând75,83% din total buger.

Tabel 4 Structura veniturilor
\ ..„ - 1

Nr. Venimri Valoare
\

(“Zr Valoare grad de
crr U.M. Lei Buget

, „… realizari. realizare 1

i
1 ngmddmmuamle °“ 9,724,195i 52.11% 7702339: 79.2l%
z iVenicuriprolariL 527000 337% 513720 97.48%i

sub“… Pe…“? “(Wma 4,783,104 30.55% 4.733,104 mumu/„Jveniturilor salariale



. . %utnNr. Venituri Valoare …… Valoare grad de
ert U.M. Lei Buget . realizată realizare

* venit '

Subvcntil buget de stat .
a investi… 7622.000 397% 622000 100.00%

Total Venituri 15,656,299 100.00%l 13,621,113 87,00%

Aşa cum reiese din tabelul anterior Veniturile din contractul cu CJAS Iaşi au fost
realizate în procent de 79,21%. Inlal venituri realizate la nivel de spilal au reprezentat
87% din l'aloalea bugetului.

Din loial cheltuieli spital, valoarea cea mai mare a înregistrat-o cheltuială de personal,
reprezentând 753% din total buget.

Tabel 5 Structura cheltuielilor
Nr. Cheltuieli Valoare ' % rlintntal ? Valoare grad delg; U.M.Lei Buget cheltuieli realizata irealizare

*
1 Cheltuieli epersonal ll.872,000 75.83%> ?,936240 83.69%

2 Chcit'lfe“.de “f“” 5“
2,947,181 183% 1500306 sumsemen, el… care.

11 M6d19a“'e“t°.$' 525,000 335% 379.793 72.34%materiale sanitare l „3 cheltuieli de capital 750,113 \ 433% 756,118 100.00%
4 &gchelmieli f81,00071 0. % 85,320 105.33%

1 Total Cheltuieli 15,556399 l 100.00% 1253731“ 78.81%

Din total venituri realizare de l3.621.2l3 Lei» valoarea chelmililor a fost de
12.337.984 Lei, înregistrându-seun excedent de [383,219 Lei.

7. Actiiitatea medicală a spitalului General CF Paşcani
Aşa cum am arălal anleriori principala sursă de venit a unităţii noastre 0 consliluie

\enimrile din connactul incheiat cu CJAS lasi ceea ce rcprc7inlă venituri incasate din
seniciile medicale contractate cât şi din sumele primite pentru subvenţionarea de la
FUNASS pentru cresterile salariale ale personalului din sanatate

În anul 2018 nu au fost cazuri reinteruate cu acelaşi diagnostic principal sau aceeasi
patologie. in spital. în 48 de orc de la cxlcmarc, Expresia cuanliGcabilă & activităţii
spitalului se reflecta in urmatorii indicatori:



Tabel 6 Principalii indicatori de rulnj

Sectie/Companii|“… Chirurgie Medicina Total RM Total Tnml
generală internă acuţi cronici spital

mm! 461 751 121 14' 14 , 135
NrPamri active 231 751 98“ 141 14 112

uplim & 67 17 75 12 12 87
7 _ total 444 2838“ 3282 335 336 3,618m…… „

,
\alldale 442 2833 3275 282 1 182 3,557

eruede mm 21911 19426 21517 3977 31177 25594
spina-mari validnle 21801 19391 21571 .2

3334 3334 24905
realizat IAOAS 1.2955 1.31 - . < -ICM
* *

1.1999 . , Î .
realizat 6.84 1 6.59 11.84 1 11.84 7.07DMS national 6465 6.59 6,6 01 . .

[UP 951 2591 2201 2841 2841 228
RUP 26% 70%1 50… 77% 77% 52%

Tabel 7 Indicatori de calitate

\
Sectie/Compnnimem “im…?“ cm…?“ ! RMFB Tom

* 1mema__ generală 1

1 c…ri 1 11521 28381 444 335 3618"
'

.

' Nr 3701 76 - 446
“g“… % 1 13,04%

*
17.12% 000% 953%

7
Nr 1 5 . , »;D…“ % 1 0.18% 000% * 0,00% 044%

Cazuri cu …un. 811 , _- 433 - 433
(DRG.ro) % 000% 97.52% 1 000% 97.52%\
anuri cu Nr , 2,830 415 332 ' 3577'

comorbiditali „„ 09.72% 93.47% 98.81% 9s.s7%
Concordantadginl- Nr 7171“ , 355 329 1411_

g… % 1 2526% 82,21% 979334 39,00%
Cnncnrdanln dg im - Nr „ 85

*

59 - 144
dg ext urgente .

% 22 97% 1 77.53% 000% 322932,
Reinternalinceeasi HNr 1 305 20 — 3251

sectie (311 zile) 1 % 1

* 10.75% 450% 000% ”838%



. Analiza SWOT : spitalului
PUNCTE TARI

,
»] Unitate acreditată in primul ciclu
de acreditare ANMCS in anul 2016:
—/ Unitatea dispune de resurse umane
calificate, cu experienta si implicare în
realizarea de servicii de caliiale;
% Dispune de conditii hoteliere
decente (geamuri şi usi PVC gresie.
faianţă. frigidere şi teleiiz ere. etc—.);
% Lipsă arierate şipl , restante;" Existenţa fondurilor disponibile în
cont trezorerie la 31 decembrie 20I7 şi
2018/ Procent mic al infectiilor asociate
actului rrtedical;
! Spatiul pet—mire
serviciilor medicale;
—/ Baza de tratament mndemiraia;
% Subventie buget de stat pentru
realizarea rezervorului cu apă potabilă.
Acest rezervor poate constitui sursă de

diversificarea

PUNCTE SLABE
% Existcma a doar 2 specialitari de
bază (medicină internă si chiriuxgie
generală/cu adresaoiiirate scazuta a secţiei \

chirurgie):, Lipsa medici angajati cu noimăr
intreaga pentru anumite discipline (ATLl
neurologie, medicină internă, chirurgie
generală); l

% pondere mică a veniturilur proprii,
altele decat contractul cu CJAS Iaşi; i

! Noadaprarca structurii functionale
la nevoile reale de servicii medicale din
municipiu,/ Ambulamriul nu este integrat. Prin
integrarea anumitor specialitati
(neurologie, medicina interna, chirurgie
generala, diabet zaharat şi boli de nutritie)
ar creşte adresabilitatea şi pacientul ar
beneficia de o gamă mai largă de servicii
medicale;

diabet zaharat si boli de nutritie);
J Posibiiiraca intergran partiale a
ambulatoriului (medicina internă
chirurgie ge emlă):/ Posib tatea
posturilor vacante

de completare 3
(medici. asistente

apain caz de incendiu; % Lipsa acreditării conform standard
“% Utilimrea unui sistem informatic cellso 15189 a Laboratorului de analize
permite calculul indicatorilorspecifici; medicale;
»/ Spitalul asigură in timpul intcmării ! Lipsa aparatură de înaltă
toate medicamentele şi materialele performanţă (CT, RMN, etc.);
sanitare. % Cladiri vcchi ce necesita reparaţii

exterioare şi recompanimontăriinterne;
QPQRTLWITATI AMENrNfoRl
% Posibilitatea obtinerii de finantare „, Concurenta furnizorilor de servi i

din fonduri europene sponsorizări medicale de stat si privati din Oraş şi
bugetul de stat; judet;
% Posibilitatea diversificării ! Cresterea costurilor asistentei
seniorilor medicale oferite (neurologie si medicale prin cresterile salariale,

alimente, utilităţi. ctci;
% Cresterea aşieplărilor populatiei de i

la sistemul de sănătate, în conditiile
subi'inanţăril segmentului de asistenta
medicală spitalieeasca;
( Migrarea cadrelor medicale



lmedicale, infirmiere), cu persnnal calificate:
calificat. bine pregătit profesional; —/ lnstebilitate legislativă
% Dotarea corespunzătoare cu
aparatură modernă precum şi creşterea
“ adillui de conferi al pacieniilor.

C. Identilîcarea problemelor critice
Majoritatea unităţilor sanitare publice se confruntă cu o serie de probleme specifice

întregului si<lem sanitar din România. Dinire acestea, in concepţia mea„ cele mai
importante sunt:
- Lipsa din structura spitalului a unor specialităţi medicale în concordanta cu
nevoile populatiei arondate. concomitent existenta unor indicatori de utilizare a
serv Ion scăzuti în Sectia chirurgie generală;
- Deficicnta de personal medical: mediei in specialităţile ATI, neurologie, medicina
internă, diabet zaharat, boli metabolice si de nutritie, pneumologie, a 'stcnte medicale si
infirmiere:
- Rata scăzută de mi zare a paturilor în specialitatea chirurgie generală;
. Necesitateamodemizăr şi recompanimentării spaţiului unităţii noastre. concomitent
cu dotarea acestuia cu aparaturămodernă.

o. Selectionarea unei probleme prioritare
Lipsa din structura spitalului a unui specialitati medicale in eoncordan cu nevoile

pacientilor, concomitent cu existenta unor indicatori de utilirat—e a serviciilor scazuti la
nivelul sectiei chirurgie generală.

În vederea indeplinirii obiectivelor de crestere a calităţii actului medical si a gradului
de satisfactie a pacientilor se propune diversificarea serviciilor oferite de către spitalul
General cr Pascani.

În urma unei analize judicioase a indicatorilor de utilizare a serviciilor medicale,
studiind rata morbiditatii spitalizate codificată in 133 grupe DRG, am considerat oportună
necesitatea reorganizării strucnirii spitalului astfel:

— reducerea numărului de paturi aferent sectiei chirurgie generală de la A6
paturi la 25 si redistribuirea a 21 de paturi pentru diversificarea serviciilor prin

- înfiintarea următoarelor compartimente la nivelul spitalului:
o compartiment diabet zaharat. nutritie st boli metabolice cu ] 1 paturi,
e compartiment neurologie cu la paturi.

- la nivelul sectiei medicină interni din cele 75 de paturi de spitalizare continuă
ueuti. 10 paturi directionare pentru înfiinţarea unui compartiment boli cronice,

- intergrarea următoarele cabinete din umbttlutoriului de specialitate:
Medicină internă1 Chirurgie generală, Diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice.
Neurologie, Pneumologie , se integrcere doar cu spitalizare de ri,



Astfel. struetura organizatorică re mod' ica după cum urmeaza;
. Secţia medicină interna 75 de paturi din care:

:: Medicină internă 65 paturi;
o Compartiment boli cronice eu iti paturi;

- Compartiment diabet zaharat. nutritie si boli metabolice l 1 paturi;
- Compartiment neurologie 10 paturi;
» Sectia chirurgie generală 25 paturi;
. Compartiment ATI 10 paturi;
. Compartiment BFTR 14 paturi:
- Compartiment spitalizare de zi 10 paturi.
- Ambulatoriu! intergrnt: mediein internă: chirurgie generală: neurologie;

pneumologie; Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice şi Cabinete neintegrate;
oftalmologie; (nu… psihiatrie. psihologie, medicina muncii.

Consider că! se poate de motivatii această propunere, pornind de la următoarele
cunsiderenle:
, Secţia de medicină internă ce l'u 'onează în cadrul Spitalului General CF Paşcani se
bucură de o incredere şi () adresab te mare a pacienţilor, anual nino diagnosticati si
tratati un numar mare de pacienti, la nivelui anului 2018 reprezentând aproximativ 78%
din numărul total al pacientilor externaţt.
- Din pacientii extcmilti tlin sectia medicina internă, ill-11% sunt pacienti care au
înregistrat 10 sau ma nnlte zile de spitalizare
. Durata medie de spitalizare aferenta sectiei medicină interna a fost de 6484 zile rata
de 659 zile durată inre rată la nivel naţional.
- Creşterea alarmantă & incident ' iabetului zaharat, nutriţie şi boli metabolice atât la
nitelnl intr o" tari. cât şi la mie l municipiului Paşcani. în anul 2018, din pacientii
exterlmţi din Spitalul General (“F Paşcani un procent de 10% au avut diagnostic
secundarDiabet mellitus tip I sau 2.
- La nivelul municipiului Pascani activează un ngur me cu specialitatea diabet
zaharat, nutritie şi boli metabolice, total insuficient dat fiind procentul mare (de
aproximativ ll%) din totalul patologiei de pacienti diagnosticati şi tratati pentru aceste
afectiuni.
, F eeventu mare a unor diagnostice preeum eareliopatia nipenensiva cu insuficienta
tnin i, hepatite cronice nespeciGe-ate, etc ce necesita o duratămai mare de spitalizarein
tcderea instituirii unei scheme jud oase de tratament, impune infiintarea unui
compartiment de boli crnnice. la nivelul căruia decontarea serviciilor medicale prestate
se efectuează pe bază de tarif/zi de spitalizare.
- A\ nd in Vedere Ordinul Ministerului Sân ăţli nr l428/ 04.10.20l9 privind
obligativitate examenului pneumologie pentru categoriile de conducători auto
profesionişti (categorii C D, E). atât la admiterea… şcoală cât şi la schimbarea
pemiisulul auto, este imperios neo sară angajarea unui medic pneumolog. În
ambulatoriul de specialitate functionează ComisicaMedicală… Siguranta Transporturilor

tt



iar lipsa specialitatii pneumologie ar duce la imposibi tatea încheierii fiselor medicale
pentru admiterea in scoala şi schimbarea permisului auto pentru categoriile de
conducători auto profesionisti ceea ce duce la scăderea adresabilitatii si implicit la
scaderea veniturilor proprii cu taxa,

In acest mod consider că infiintarea acestor compartimente noi constituie o prioritate
pentru a răspunde nevoilor reale de servicii medicale ale populatiei deservire, generândtotodată o crestere a indicatorilor de perfomanta ai unităţii, conducând implicit la
creşterea veniturilor proprii.

E, Dezvoltarea planului de management pentru problema pri rilură identiiîcată

l. Scopul
Cresterea adresaoilitatii prin diversiticarea Serviciilor medicale oferite populatiei si
cteştera veniturilor.

z. Ohicctivulpropus
Obiectivul principal vizeaza mndilî ări ale structurii functionale & SpitaluluiGeneral CF Pascani, cu scopul de a eficientiza activitatea şi de a o diversinca, pastrandneschimbat numarul total de paturi şi de posturi normatc si aprobate la data prezenta.Astfel propun reducerea numarului de paru i aferent Sectiei chimrgic generală de la 45

la 25, datorită reali i unor indicatori de uti zare & servi ilor medicalemult sub media
pe tara (IUP realizat , 47,63 zile; …? recomandat: 290 7ile). În conditiile in care sectia
dc Chirurgie generală ar rămâne cu 25 de patu . cu aceeasi adrcsubilitate, Indicele de
Utilizare :|] Paturilor (IU'P= zile spitalizare/paturi) tr deveni 87.64 zile.

Cele Zi de paturi obtinute prin reorganizare, vor n redistribuite pentru diversilicarea
serviciilor medicale oferite după cum urmează:
, Compartiment Diabet zaharat, boli de nutritie si metabolism cu 1 1 paturi;
. Compartiment Neurologie lo paturi.

Aceasta redistribuire estimăm ca va conduce la o creştere a ratei de utilizare a
paturilor la nivelul spitalului, cu cflcieniizarea cheltuielilor în raport cu indicatorii
realizati,

Prin reorganizarea propusă se doreşte:
- creşterea numărului total de pacienti extemati. prin diversificarea serviciilor
medicale aferente si îmbunătăţirea l'UP la nivel de spital;
. scăderea DMS la nivelul sectiei medicina interna , prin orientarea pacientilor catre
compartimentul boli cronice;
-creşterea veniturilor prin diversificarea contractului cu CJAS la ',
- creşterea veniturilor din taxe , ambulatoriu siguranta circulatiei tn transporturi
-posibilitatea accesarii fondurilor destinate programelor naţionale curathc —

Programul naţional diabet şi Programul naţional de tratament al bolilor neurologice
—posibilitatea accesarii fondurilor suplimentare noconrractate initial cu CJAS Iasi
destinate cazurilor cu complexitate suplimentara in ceea ce priveşte comorbiditalea si



numarul de zile de ingrijiri acordate in cadrul sectiilor/compartimentelor tie terapie
intenswă.
-atmgcre & de fonduri în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale oferite
populat
Având în vedere că unitatea dispune de spaţiile necesare functionarii noilor

compartimente, estimam faptul că amenajarea structurilor propuse va presupune costuri
ce pot ti sustinute de bugetul unităţii. fara a perturba activitatea sau stmctura celorlalte
compartimente si secţii existente.

3. Activităţi necesare
Definire activitati l Termen [gesponsabil

1. Fundamentareaşi aprobareabugetului tie ian , april.
}
cheltuieli. 2020 Comitet Directur

l 2. Intocmirea ucisi de fundamentare din punct de
\'cdcm medical privind utilitateamodificărilor de mai 2020 Director medical
structm'ă funcţională

î.e/îşlîbărî modificarilorde slmclură funcţionala mai 2020 Comitet Director

4,0btinerea avizului de modificareastruclurii . .
funcţionaledin parteaMinisterulsanatat şi ““““;OZÎŞPL Comitet Director
Ministerul Transporturilor.
5. Fundamentareacheltuielilornecesare achizişlei Comitet Director
de lucrări pentru modificărilepropuse ““'égzgec' Compartiment
introducerea lor in plnul anual de achizitie. Achizitii publice

e . . 4 ian. , . 4o. Demarareaprocedurilor de renume. fcb.2021 \

Comitet Director

7. Executarea de lucrari necesare modificărilor manrfapril. 1 Compartiment
propuse. „ 2021 Administrativ
8. asigurareacu personal pun relocare. \

mai-1, * april. Comitet Director i

i redistribuire şi angajare pe posturile vacante. 2021
9. Depunerea documentatiei pentru ObţmereaASF

4 .. .
A „2 Zl C ll [D, [
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4. Resurse
lmplernentarea acestui plan presupune anumite resurse necesare:

'} Umane: pentru asigurarea resursei umane i functionarea nuilnr structuri, se vor
scoate la concurs 3 posturi de medici specialişti: pneumolagie si diabet zaharat, bull
nutritie şi metabolism, iar în ceea ce priveste cadrele sanitare medii. activitatea va fi
asigurata prin redistribuirea din sectoarele în care sa produs reducerea de paturi, precum
si prin angajare pe posturile vacante existente.
sz— Materiale: spatiul de la etajul I in care funcţiona () pane a Sectiei chirurgie generala,
dotat cu paturi, noptiere. frigidere, saltele. etc., va fi amenajat pentru funcţionarea noilor
compartimente.
*? Financiare: având in vedere cele indicale mai sus, din punct de Vedere Financial am
estimat costurile amenajarii nuilor sectii si compartimente astfel:
' Truse determinare glicemie 4 bucăp si consumabile aferente *LOOO lei;
' Polisnmnograf— 11.0001
- Materiale de reparatii si igienizare ( unde este cazul) - 50.000 lei:
' Altc mijloace fixe - (1.000 lei.
Bugetul estimat în vederea realiuîrii mudii'icărli de stmctură propuse este de aproximativ
69.000 lci. la care se adauga cheltuielile lunare cu personalul nou angajat (60.000 lei),

Luîncl în consideraţie faptul că la nivelul Spitalului General CF Paşcani nu se
inregistreaza nici arierate, nici plati restante, putem considera că mate cheltuielile pct 6
suportate din veniturile unitatii.

Responsabilitalea implemenării acestui plan va Fi în sarcina membrilor
comitetului director prin colaboarea cu toate compartimentele din subordine.

ll



5. Rezultate aşteptate
. Creşterea mlresrririiitatii ca urmare a Llivei'sifi
in functie de nevoile popilhtiei desen' e'
_ îmiimrntii, rea lim… rii spitalului ca urmare a ameliorar indicatorilor de utilizare a
seriiciilnr medicale: optimilarea DMS; creşterea indicelui de Utilizare a Palului;

rii specialităţilormedicale existente,

6. Indicatori , evaluare, munilon'zare
Comitetul Director şi Consiliul Medical vor efectua evaluarea şi monitorizarea

indicilor—ilor de performanţă stipiilaţi in contractul de management care va fi incheiat cu
managerul un" .

în condiţiile … care sectia de Chirurgie generala ar rămâne cu 25 de paturi, cu aceeasi
adresalrilitate. indicele de Uti zare ai Paturilnr (lUP : zile spitalizare/paturi) ar creşte
cu 34%, iar [UP la nivel de spital ar purtea creşte cu 20%.

Monitnrizaie, lunar.
Prin infiintarea Compartimentului de boli cronice, estimez ca DMS pe sectia ele

Medicină miei-na va scadea, prin orientarea pacientilor ce necesită mai multe zile de
spitalizare către acest compartiment, situându-se astfel sub valoarea realizată în cursul
anului 2… de 6.85, astfel incât având in Vedere ca ponderea pacienţilor extemati din
aceasta sectie este de aproximativ 86% din totalul intemărilorv estimez un DMS pentru
sectiile de tip acut de sub valoarea realizată în anul 2018, estimată la valoarea de 6.30.

Mentinerea indicelui de complexitate a cazurilor (ICM) la aproximativ aceleaşi valori
inregistrate in anul 2018, va permite menţinerea acestui indicator la valoarea
uproximathă de i.3 100, ducând la o creştere a contractului cu CJAS pentm
spitalizarea eoni nă acu cu 2%.

Moniinrizarc , trimestrială.
Scăderea numărului de paturi aferent spitalizarii continue acuti de la 121 la l 1 le nu va

utca repercursiuni in scăderea valorii contractate, gratie imbunatatir indicatorilor
specifici: respectiv DMS (scădere) şi ICM (crestere) şi datorită puli i CJAS de
finanţare a numarului de paturi (au fost contractate 111 paturi din 121 disponibile
conform stmcrun'i).

Venituri realizate de cele 10 paturi de boli cronice nou infiintate, luînd în calucul un
l'U'P de 320 zile, iaril'pe zi de spitalizare 198.29 lei, 25 de cazuri pe lună rezultă o valoare
suplimentara de 634,518 lei pe an.

Verii urile din spitalimrea de zi estimez că vor creşte cu apurximativ25% având
in vedere infiintarea unor noi cabinete in ambulatoriu care vor fi integrate in activitatea
de spital (pneumologie şi diabet).

Veniturile din ambulatoriu! estimăm că vor creşte cu apnrximativ 30% având in
vedere infiintarea unor 1101 cabinete (diabet, pneumologie) precum şi creşterea numărului
de ndresanti datorat cresterii numărului de medici speciali, 'e acordă consultatii.



Tabel 8 Estimarea cresterii veniturilnr
Nr. 1

. . . Valoare Valoare osibil % cre tc
cit, ]

T'P “…“… realizata 2013
\

ide realizat estimsalage

1 r Sp'ralizare continuă acnti 6.097,186 \ 5495394 \ 555%
2

, Spitaiizare continua cron 657.828 \ 1292355 \ 95.45%
3 \ Spiralizare de zi 135,917 \ ' 132,447 \ 25,05%
4 \ Ambulatoriu 195,532 1 254,257 30.00%
5 \ Venitori propui 509,875 r 615,975 100%

Tugui VENITURI 7555390 s,791,419 [457%
,

Scăderea numărului de paturi aferent spitalinîrii continue scuti de la 121 la 111, nu
va a a repercursiuni in scăderea valorii contractate, gratie îmbunătăţirii indicatorilor
spec' respectiv DMS (Scădere) şi ICM (creştere) şi datorită politicii CJAS de
iirrantare a numărului de paturi (au fost contractate 111 paturi din 121 disponibile
conform suucrurii).
Sc=Pxnr.patxllÎP xlCMxTCP= 70x lll x290x 1.3103 x 1.475 :6,496,394lei,

DMS Spital 6.59
Venituri realizate de cele 10 picturi de boli cronice nou înfiintate. luînd in calucul un

IUP de 320 zile. tarifpe zi de spitalizare 198.29 lei, 25 de cazuri pe lună rezultă () valusre
suplimentară de 534,528 lei pe un, respectiv o creştere de 95%.

Ca1u|u1 valorii eslinate pentru splmllzaren continui cron
Sc : Nr cazuri x DMS (10.58 zile) x tarirpe zi de spitalizare.
Nr cazuri : [ IU'P (320 zile) x nr naturi (10paturi)]/ DMS norme (10.58 zile

Veniturile din spitalizarea de zi estimez că vor creşte cu apnrximativ 25% având
in vedere înfiintarea unor noi cabinele în ambulatoriu care vor fi integrate in activitatea
de. spital (vneumologie şi diabet)
Simulare cazuri şi valori posibil de realizat:

! 12 cazuri — Diagnosticareaapneei in Somn » 238 lei, respecriv 12 X 238 : 2,856 lei

! 12 cazuri E 11.65 Diabet mellltus (zaharat) tip 2 cu control slab respectiv 12 :(
341.86 : 4,l02.32 lei

- 54 cazuri El 1.9 Diabet menitus (zaharat) rip 2 fara complicaţii respectiv 54 x
305.8] = 19,57l.84 lei

Veniturile … ambulatoriul estimăm că vor creşte cu aproximativ 30% având in
vedere înfiinţarea unui nou cabinet (diabet) precum şi creşterea numărului de adresanti
datorat creşterii numâmlui de medici specialişti cc acordă cunsullaţii.

Un medic Specialist care este normei in ambulatnr cu 2 ore pe zi 5 zile pe Săptămână
poare consulta 5 maxim 5 pacienti pe zi si poate oferi servicii in valoare de maxim 43

puncte. Valoarea punctului fiind de 2.8 lei, luând în calcul atâl punctele aferente
consultatiilor cât si punclele aferente Seniciilor de diagnostic şi / sau rerapeutice (EKG,
deteminarea indicelui de presiune gleznă/brat, respectiv deget/brat, ieste de sensibilitate:
lestul fllamentului. testul diapazonului testul sensibili tii calorice şi [estul sensibili '

discriminatorii evaluarea cantirariva :: răspunsului ga ianic al pielii) se pot realiza
servicii in valoare de aproximativ 58,675 lei.

ll



În concluzie reorganizarea propusă în vederea optimizării slmclur Spitalului
General CF Paşcani are drepl scop creşlerea eficienţei. implicit a veniturilor, dar nu
reprezinlă un scop in sine si are doar rolul de a asigura o eficacitate înaltă prin
creşterea complexităţii invesligaţiilur oferire pacientului precum ş' prin abordarea
pluri disciplinura : flecămi … cu adâncă reverenţă datorată vieţ şi demnităţii
umane

lnmcmit:

Data: 02.09.2020


