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A. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI GENERAL cr
PAŞCAN'I

1. Prezent-area spitalului
Spitalul General CF Paşcani este o insiiluţie publica atestata documentar din anul

1927 care face parte din reţeaua sanitara a Ministerului Transporturilor, asigurand
servi medicale preventive. curative, de recuperare si ingrijire a tuturor categoriilor de
pacienţi.

spitalul general CF Paşcani amplasat pe strada Mihail Kogălniceanu nr 24, municipiul
Paşcani, judeţul Iaşi isi desfăşoară activitatea in doua construcţii monobloc unite prinrr—o
esiacada de trecere,

Spitalul general cr Paşcani funcţionează pe criteriul teritorial ca spital local, după
criteriul specialitati ca spiral general iar pe baza prevederilor OMS nr 323/2011pn'vind
aprobarea criteriilor de clasificare in functie de competenţă etse un spital de categoria [V .

Spilaiul General cr Paşcani are o capacitate de 155 paturi din care 121 de paturi
pentru spitalizare continua acuţi, 14 paturi pentru spitalizare continuă cronici, 10 paturi
alocate compartimentuluiATI şi li) paturi sunt pentru spitalizare de zi.

Spitalul General CF Pascani are ca teritoriu principal de deservire municipiul rase ni
şi comunele limitrofe situându—se la o distanţă de aproximativ 1 km de Spitalul Municipal
de urgenta Paşcani, la 75 km de spitalele clinicc si universitare Iaşi. la 75 km de spitalele
judetene de urgenta Bacau, Suceava Botoşani „

la 30 km de spitalul municipal Roman si

circa 20 km spitalul orasenesc Targu Neamt.
În anul 2013, dirt totalul de 3618 paeicnti extemaţi la nivelul spitalului 6,38% au fost

din alte judete, respectiv 6,52% la spitalizare continua arcuri si 506% la spitalizare
continuă cmnici.

Ambulatoriul de specialitate este situat in strada Gării nr. 12 la circa 3 km distanţă de
spital si functioneaza cu & speeialit ' respectiv: Medici
Ohalmologie, ORL, Neurologie, Psihiatrie, oferind servi in contract cu CJAS Iaşi şi
activând ca şi comisie medicală în igurunţa transporturilor efectuând examinare şi
eliberare de avize medicale de aptitudini penlm funcţiile din siguranţa circulatiei.

interna, chirurgie Generala,

z. Misiunesivi une
Misiunea Spitalului Gencral cr Paşcani este reprezentata de furnizarea de servicii

medicale de calitate, diversificate, în deplin acord cu necesitatile pacientilor din zona
deservita, inu—un mediu sigur şi confortabil.

Viziunea Spitalului General cr Pascani urmareste îmbunătăţirea continua a calitatii
actului medical si implicit cresterea gradului de satisfac' al pacientilor nostri, prin
diversificarea serviciilor oferite în conditiile respecta in totalitate a drepntrilor
pacienţilor.



3. Caracteristici relevante ale populatiei deservite
Pacienţii care s-au adresat Spitalului General CF Pascani pentru intemare continuă, în

decursul anului 2015 prezintă o serie de caracteristici care se reflecta in distributia pe

sexe. grupe de varsta şi mediu de rezidenta. aşa cum reiese din tabelul de mai jos:

Tabel 1 Repanitie pacienti
i

Sex Vârsta (ani) \ Mediu tie rezidentă \

Barbati Femei lil-34 35-54
* 55-64

*

peste 65 \ Urban \ Rural \

44.68% 55.32% 639% „29% 20,08% 46.o7% i nato—% clov/„l

În ceea ce pr'lvcsle morbiditatea, principalele afecţiuni diagnosticate şi tratate, în

cursul anului ZOlS au fost:

Tabel : Categoria majora ile diagnostic

ă: Categoria majoră de diagnostic garii ,
l

MDC 07 Boli şi tulburări ale sistemului hepatobiliar şi ale ]…
pancreasului

2 \ MDC 05 Boll i tulburări ale sistemului circulator l006
3 MDC 04 Boli itulburări ale sistemului respirator 194

4 MDC Ol Boli itulburarialc sistemului nervos l55
\ 5 MDC 09 Boll i tulburări ale pielii, tesutului subculanat şi sânulul 1 135

Pacien'i noştri prezinta intr—o proportie de aproximativ 983% complic „
si

cnmorbid '. cu predilecţie În sfera patologiei metabolice, iar rata mortalr tii

'lrltraspitallceşt'l a fosl în cursul anului 2018. de 015%,
În anul 2018 din totalul pacienţilor internati in spitalizare continuă acuţl un procent dc

13.59% nu amt criteriul de internare urgenţă medico chirurgicala. Procentul cazurilor
tronsfctate în alte unităti spitalicesti a fost de (106%,

În ceea ce priveşte spitalizarea continua cronici în decursul anului 2013 nu a fost

înregistrat nici un deces şi nici un pacient nu a necesitat transfer în altă unitate

spitalicească.

4, Structura organizatorica
Conform OMT din 13/03/2015, Spitalul General CF Paşcani are urmatoarea structura

organizatorica:
_ Sectia medicina interna 75 paniri;
. Sectia chirurgie generala 45 paturi;
- Compartiment ATI lo paturi;
. CompartimentBFTR 14 pamri;
. Compartiment spitalizare de zi ltl peturi.



Pe lângă sectiile şi compartimentele clinice. unitatea dispune de: Camera de gardă,
Laborator de radiologie şi imagistică medicală, Labomtor de analize rnedieale cu punct
de recoltare probe biologice în atnbula oriul de specialitate al spitalului. Farmacie cu
circuit inchis. Compartiment de explo functionale, Bloc Operator, Staţie centrala de
sterilizare. Unitate de transfuzie sanguină — neavizată, Camera de gardă, Compartiment
evaluare şi statistică medicală, Compartiment de supraveghere şi control al infectiilor
asociate actului medical, Aparat funcţional.

Ambulatoriul de specialitate. are următoarea structura: Cabinet medicină internă,
Cabinet chirurgie generala, Cabinet oftalmologie, Cabinet ORL, Cabinet neurologie,
Cabinet psihiatrie. Cabinet medicina muncii. Cabinet dermatologie, Cabinet psihologie,
Punct de recoltare analize medicale, Compartiment evidenţă medicală, Deservite,
euraţenie.

5. Situatia resurselor umane
Din cele 164 de posturi aprobate conform statului de funcţii, Spitalul General CF

Paşcani au fost ocupate un numar de 122 de posturi, restul de 42 fiind vacante,

Tabel 3 Structura de personal pe funcţii la nivelul anului 2018

fi Categorii de personal Aprobat Ocupat % ineadrare
l Medici '

, 21 , 13 62%
2 All personal sarutat eu studii superioare a 7 88%

i 3 Personal sanitatmediu 57
_ 5: l 75%

4 Personal sanitar auxiliar 30 20 67%
; iTesa 18 lo 55%
& iAdmlnlslratirvr 20 20 100%

_ TOTAL 154 112 i 75%

&. Situaţia financiară a spitalului
Principala sursă de venita Spitalului General CF paşcani a fost contractul semnat cu

cms lasi, reprezentand 621% din total buget Din total cheltuieli spital. valoarea cea
mai mare a înregistrat-o cheltuialăde personal, reprezentând75.33% din total buget.

Tabel 4 Structura veniturilor
, ., , t ,

Nr. Venituri Valoare 23“ Valoare grad de
crt U.M. Lei Buget venit realizată realizare

ZZ“S““”di“°°““ac'el““ 9,724,195„ 62.ll“/o 7,702339 79.Zl“/a

z venituriproprii 517,000 3,37% "55,720 974%,
'“have“…Penmfmper'm' 4,783.104 30.55%„ 4,783.104 IO0.00%
vcnltunlo salar-tale

»

\
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., - \

Nr. Venituri Valoare (am Valoare grad de
en U.M, Lei Buget . realizata realizare \

VEI!!!
= .S“bV°.“.'.“ bug“ de S““ ' 522000 337% 522,000 100.00%
lmvestllll

Total Venituri 15,656199, 100.00% 13,621,213 87.00%J

Aşa cum reiese din tabelul anterior veniturile din contractul cu CJAS laşi au fost
realizate in procent de 79.21%, Total venituri realizate la nivel de spital au reprezentat
87% din valoarea bugetului.

Din total cheltuieli spital. valoarea ceamai mare a inregistrat-o cheltuială de persnnal,
reprezentand 75.83“/a din total buget.

Tabel 5 Structura cheltuielilur
Nr. Cheltuieli Valoare % dintutal \ Valoare i grad de '

…. U.M. Lei Buget elieltuieli regl' a
. gglizari

] Cheltuieli de personal “872.000 75.83% 9,936 40 83.69%

\ z Chelf“ l*.d°b“ff““$' 2,947,l81 18.82% 1,560,306 52.94%
seme dmcare.

2.1 Mad'Famemîş' 525.000 335% 379793 72.34%materiale sanitare ** .
3 Cheltuieli de capital 756,118 4,83% 756,118 l00.00°/„
4 Alteelieltuieli , 81,000 054%; 85,320 105433%

Total Cheltuieli 15,656,299 100.00%i 12531984 78,81%

Din total venituri realizare de 13,621.Zl3 Lei. valoarea cheltuiliinr a fost de
12,337… Lei, inregistrănclu-se un excedent de 1,283,219 Lei.

7. Activitalea medicală a spitalului General CF Paşcani
Aşa cum am arăta! anterior, principala sursă de veriit a unitatii noastre o constituie

venim 'le din contractul încheiat cu CJAS Iaşi, ceea ce reprezintă venituri incasate din
serviciile medicale contractate cât şi din sumele primite pentru subvenţionarea de la
FUNASS pentru creşterile salariale ale personalului din sănătate.

În anul 2018 nu au fost cazuri reinremate cu acelaşi diagnnslic principal sau aceeaşi
patologie în spital, în 48 de ore de la externare. Expresia cuarrtifrcabilă a activităţii
spitalului se reflectă în următorii indicatori:



Tabel 6 Principalii indicatori de rulaj
\ \

Sectie/Compartimenl cm…?“ …am.” Tm”? RMFB ““Îl. T?“
\

generala Intemn nunţi cronlcl spital

total 46 75 , 121 14 14 135
Nr Paturi active * 23 75 93 141 14 112

\ optim ' 3 67 75 121 12 37

Nr cu…“
\ tatal 444 2838 azszf 3361 336 3,618

1

_ validati „ 442 2333 3275 282 282 3,557
eriiede mm 2191 19426 21517 3977 3971 25594
spitalizare vaiideie 1 21301 19391 21571 3334 3534 24905

realimt \ 1.4048 1295 1.51 . 1 . .ICM
specialitate 1.4356 1,1299 . . j _ _

' 6.847 659 11.84 1134 7.07
DMS 6.59 6.6 0 - »

2591 220 284 284 : ”228
70% 60% „ 773% 77% 62%

Tabel 7 Indicatori de calitate

Sectie ! Compartiment …am…” “…"? RMFB Tominternă generală
Cazuri total 2838 444 336 '

36181

Urgente
Nr „310 jş - 446
% 13.04% 17.12% 000% lZ.33°/u

Decese “' 5 ' ' 5
% 1 018% 000% .

000% 014%
Cazuri cu proc. ch. Nr - 433 , 433 '

Lunara) % 000% 975212 000% 97.52% !

anuri eu Nr 2,330 415 332 3,577
ee…oigiu ati % 99727… 934733 98.81% 93.37%

concordanta dg im - Nr 717 365
_

329
'

1,411
dg 9“ J % 25.25% 82.21% 97.92% 39.00%

Concnrdanln (lg îm . Nr? 35 59 - 144
dg exl urgente % 229794 775312, 000% 32.29%

Reinlemnti aceeasi Nr 305 20 . 325 *

sectie (30 zile) % 10.751/0 450% \ 000% 11,98% |



B. Analia SWOT a spitalului

i PUNCTE TARJ ,lv/ Unitate acreditată in primul ciclu
de acreditare ANMCS în anul 20! 6;, Unitatea dispune de resurse umane
calificate, cu experienţă şi implicare in
realizarea de servicii de caliiate;
% Dispune de conditii hoteliere
decente (geamuri şi uşi PVC, gresie,
faianţă} frigidere si televizoare. etc.);! Lipsă aricrate si plăţi restante;, Existenra fondurilor disponibile in
icon! trezmerie la 31 decembrie 2017 şi
2018
“ Proceni mic al infecţiilor asociate
actului medical;
l/ Spaţiul permite
serviciilor medicale;
t/ Baza de traiamentmodernizată;
! Subventie buget de stat pentru
realizarea rezervorului cu apa potabila.
Acest rezervor poate constitui sursa de
apa in caz de incendiu;
“ Utilizarea unui sistem infomialic ce

diversificarea

PUNCTE SLABE
! Existenţa a doar 2 specialităţi de
baza (medicina interna si chiriurgie
generala/cu adresalrilitate scazuta a secţiei
chirurgie):
% Lipsa medici angajaţi cu norma
intreagă pentru anumite discipline (ATI,
neurologie, medicină interna, chirurgie
generală);
% Pondere mica a veniturilor proprii.
altele decât contractul cu CJAS Iaşi;/ Neadaptarea structurii funcţionale
la nevoile reale de servicii medicale din
municipiu;
il Ambulatoriul nu este integral. Prin
integrarea anumitor specialităţi
(neurologie. medicina interna, chirurgie
generala, diabet „lucrat şi boli de nutriţie)
ar creşte adresaoilitaten şi pacientul ar
beneficia de o gamă mai larga de servicii
medicale:
! Lipsa acreditarii conform standard
ISO 15189 & Laboratorului de analize

diabet zaharat şi boli de nutriţie);! Posibilitaea intergrăIi parţiale a
ambulatoriului (medicină imemă,
chirurgie generală);J Posibilimtea
posturilor vacante

de completare &

(medici. asistenre

permite calculul indicaron'lcr specifici; medicale;
% Spilalul asigură în timpul intemarii , Lipsa aparatura de inalta
toate medicamentele şi materialelc“performante—imn RMN. etc.);
sanitare. % Clădiri vechi ce neces reparaţii“

r exterioare irecompartimenlăn interne; *

OPORTUNITATI l AMIENTNTARI \, Posibilitatea obţinerii de finanţarel —/ Concurenta furnizorilor de servicii
din fonduri europene, sponsorizari,

\
medicale de stat si privati, din oraş şi

bugetul de stat; judeţ;
% Posibilitatea diversificarii , Creşterea costurilor asistenţei
serviciilor medicale oferite (neurologie şi medicale prin creşterile salariale,

alimente. nulităţii etc.;J Creşterea aşteptărilor populatiei de
la sistemul dc sănătate, în condiţiile
subfiuanţării segmentului de asistenţă
medicală spitaliceasca;, Migrarea cadrelor medicale



lmedicale, infirmiere), cu personal calificate;
calificat, bine pregatit profesional; —/ lnstabilitate legislativa.
% Dotarea corespunzătoare cu
aparatură modernă. precum şi creşterea
gradului de confort al pacientilor.

C. ldenlilîcarea problemelorcritice
Majoritatea unitatilor sanitare publice se confrunta cu o serie de problemc specifice

întregului sistem sanitar din Romania, Dintre acestea, in conceptia mea, cele mai
importante sunt:
. Lipsa din structura spitalului a unnr specialitati medicale in concordanta cu
nevoile popula arondate, concomitent existenta unor indicatori de utilizare a
servici or, seazu Sectia chirurgie generală;
- Deficienia de personal medical: medici in specialităţile ATI. neurologie, medicină
interna diabet zaharat, boli metabolice si dc nutriţie, pneumologie, asistente medicale si
infirmiere;
. Rata scăzută de utilizare ii paturilorin specialitatea chirurgie generala;
- Necesitatea modernizarii si recompnnimentar spatiului unita noastre, concomitent
cu dotarea acestuia cu aparatura modei-nă.

n. Selectionarea unei probleme prioritare
Lipsa din structum spitalului a unor specialiiăţi medicale in concordanta cu nevoile

pacientilor. concomitent cu existenta unor indicatori de utilizare a serviciilur scazuti la
nivelul sectiei chirurgie generala.

in vederea indeplinirii obiectivelor de creştere a calităţii actului medical şi a gradului
de satisfacţie a pacientilor se propune diversificarea serviciilor oferite de catre spitalul
General CF Pascani.

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

. reducerea numărului de paturi aferent sectie chirur e generala de la 46
paturi la 25 si redistribuirea a 21 de paturi pentru diversificarea Serviciilor prin
. înfiintarea următoarelor compartimente la nivelul spitalului:

(: compartimentdiabet zaharat. nutritie şi boli metabolice cu ll paturi,
o compartimentneurologie cu 10 naturi,

- la nivelul secţiei medicină internă din celc 75 de parun' de spitalizare continua
acuti, 10 paturi direcţionate pentru infiintarea unui compartiment bnli cronice,

, iniergrurea urmatoarele cabinete din ambulatoriuiui de specialitate;
Medicina interna, Chirurgie generala. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice,
Neurologie Pneumologie , se iniegrcazzi doar cu spitalizare de Ll.



Astfel, structura organizatorica se modinea după cum urmeaza:
. Secţia medicina interna 75 de paturi din care:

o Medicină intemă 65 paturi;
o Compartiment boli cronice cu la paturi;

- Compartiment diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice 11 paturi:
- Compartiment neurologie 10 paturi;
. Sectia chirurgie generala 25 paturi;
. Compartiment ATI to paturi;
. Compartiment BFTR 14 paturi:
. Compartiment spitalizare de zi in patut .

Ambulatoriul intergrat: medicină internă; chirurgie generală; neurologie;
pneumologie; Diabet zaharat. nutriţie şi boli metabolice ş“ Cabinete neintegmte:
oftalmologie: ORL, psihiatrie, psihologie, medicinamunc'

Consider cât se poate de mntivnlă această propunere, pnrnind de la următoarele
considerente:
. Secţia de medicină internă ce functioneaza in cadrul Spitalului General CF Paşcani se
bucură de o incredere şi o adresanilitate mare a pacientilor, anual fiind diagnosticati si
tratati un domn mare de pacienti, la nivelul anului 2013 reprezentand aproximativ 73%
din numărul total al pacientilor extemati.
- Din pacienţii cxtcmati clin sectia medicina internă, lil-11% sunt pacienti care au
inregistrat io sau mai multe zile de spitalimre.
— Dllmla medie de spitalizare aferentă secţiei medicină internă a fost de 6,84 zile faţă
de 6.59 zile durată înregistrată la nivel naţional.
. Creşterea alarmantaa eidentei diabetul zaharat, nutritie şi boli metabolice atât la
nivelul intregii tari, cai si la nivelul municipiului Pascani, In anul 2018. din pacientii
externati din Spitalul General cr Paşcani un procent de 10% au avut diagnostic
secundar Dil-het mellitus tip 1 sau 2.
» La nivelul municipiului Paşcani activează un singur medic cu specialitatea diabet
zaharat, nutritie si boli metabolice, total insuficient dat fiind procentul mare (de
aproximativ 11%) din totalul patologiei de pacienti diagnosticati si tratati pentru aceste
afectiuni.
- Frecvenţa mare a unor diagnostice precum cardiopatia hipertensiva cu insuficienţa
inimii, hepatite cronice nespecificate, etc„ ce necesită o duratămai mare de spitalizare în
vederea instituirii unei scheme judicioase de tratament. impune infiintarea unui
compartiment de boli cronice, la nivelul căruia decontarea serviciilor medicale prestata
se efectuează pe bază de tarif/zi de spitalizare.
» Având în vedere Ordinul Ministerului Sănătăţii nr 1428/ 04.10.2019 privind
obligativitatea examenului pneumologie pentru categoriile de conducători auto
profesionisti tcategorii c, D, E), atat la admiterea în şcoală cât şi la schimbarea
permisului auto, este imperios necesara angajarea unui medie pneumolog. În
ambulatoriui de specialitate functioneaza Comisiea Medicala in SigurantaTransporturilor

K



iar lipsa specialitatii pneurnologie ar duce la imposibilitatea incheierii Gşelor medicale
pentru admiterea în scoală şi schimbarea permisului auto pentru categoriile de
conducători auto profesionişti ceea ce duce la scăderea adresabilitatii şi implicit la
scăderea veniturilorproprii cu taxă.

In acest mod consider că infiintarea acestor compartimente noi constituie o prioritate
pentru a raspunde nevoilor reale de sen'icii medicale ale populatiei deservite, generând
totodată o creştere a ind'catorilor de performanta ai unităţii conducând implicit la
creşterea veniturilorproprii.

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identilicatit

1. Scopul
Creşterea adresabilitatii piin diversificarea serviciilor medicale oferite populaţiei şi
creştera veniturilor.

z. Obiectivul propus
Obiectivul principal vizeaza mndiflcări ale structurii functionale a Spitalului

General CF Pascani, cu scopul de a eficientiza activitatea şi de a o diversifica, pasti-and
neschimbat numărul total de paturi şi de posturi nor—mate şi aprobate la data prETEHÎăi

Astfel propun reducereanumarului de paturi aferent Sectiei chirurgie generala de la 45
la 25, datorită realizării unor indicatori de utilizare a serviciilor medicalemult sub media
pe taia (IUP realizat : 47,53 zile; [UP recomandat: 290 zile). În conditiile in care sectia
dc Chirurgie generala ar rămâne cu 25 de paturi, cu aceeaşi adresabilitate, Indicele de
Utilizare al Paturile: (IUP: zile spitalizare/peturi) ar deveni 87,64 zile.

Cele 21 de paturi obţinute prin reorganizare, vor o redistribuite pentru diversificarea
serviciilor medicale oferite după cum urmează
- Compartiment Diabet Zaharat, boli de nun-i. e şi metabolism cu l 1 paturi;
- Compartiment Neurologie 10 paturi.

Această redistribuire estimăm că va conduce la o creştere a ratei de utilizare &

paturilor la nivelul spitalului, cu eficientizarea cheltuielilor în raport cu indicatorii
realizari.

Prin reorganizarea propusă se doreşte:
. creşterea numarului total de pacienti cxtemaţi, prin diversificarea serviciilor
medicale aferente şi îmbunătăţirea IUP la nivel de spital;
escăderea DMS la nivelul secţiei medicină interna - prin orientarea pacientilor catre
compartimentul boli cronice;
, creşterea veniturilor prin diversificarea contractului cu CJAS lasi,
- creşterea veniturilor din taxe , ambulatoriu siguranta circulatiei in transporturi,
»posibilitateu accesarii fondurilor destinate programelor naţionale curative ,
Programul naţional diabet şi Programul naţional de tratament al bolilor neurologice
-posibilitatea accesării fondurilor suplimentare necontmctate initial cu CJAS Iasi
destinate cazurilor cu complexitate suplimentara in ceea ce priveşte comorbiditatea şi



numarul de zile de ingrijiri acordate în cadrul secţiilor/compartimentelor de terapie
intensivă
-atragere a de fonduri in vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale oferite
populaţiei.
Având in vedere că unitatea dispune de spatiile necesare functionarii noilor

compartimente, estimăm faptul că amenajarea structurilor propuse va presupune costuri
ce pol fi susţinute de bugetul unitatii. fără a perturba activitatea sau structura celorlalte
compartimente si sectii existente.

3. AcliviL—iţi necesare

si pentru dovada de evaluare a noii structuri

Deiinire activitati Termen Responsabil

lhăuéliîîănenmea si aprobareabugetului de “311.262agril. Comitet Dire…”

2. intocmirea notei de fundamentare din punct de
' vedere medical privind utilitateamodificărilor de mai 2020

\
Director medical

s\mmură functionala. * ,

are.—253%? modificarilor de structura functionala mai 2020 Comitet mmm
'4. Obtinerea avizului de modincare a structurii . . t

' '
functionale din partea Mlnistentl Sănăl şi ”mgm?” ' Comitet Director *

Mimierul Transportllrilol'f
5. Fundamentareacheltuielilornecesare achizisiel w * dec Comitet Director
de lucrari pentru modificarile propuse si 2'020 ' Com artiment l

introducerea lor in plnul anual de achizttie. '

&. Demararea procedurilor de aclriz ie. fEIÎÎţO—Zl Cnmitel Director

7. Executarea de lucrări necesare modificărilor ' mart. —aprili Compartiment
propuse. 2021 Administrativ

'

&. Asigurarea cu personal prin relocare. mart. , aprile . .
redistribuire şi angajare pe posturile vacante 2021 C°“…D…“
9. Depunerea documentatiei pentru obţinerea ASF

april. 2021 Comitet Director
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4. Resurse
Implementareaacestui plan presupune anumite resurse necesare:
Umane: pentru asigurarea resursei umane şi funcţionarea ncilcr structuri, se vor

scoate la concurs 2 posturi de medici specialişti: pneumologie şi diabet zaharat, boli
nutritie si metabolism, iar in ceea ce priveşte cadrele sanitare medii, activitatea va li
asigurată prin redistribuirea din sectoarele in care s-a produs reducerea de paturi, precum
si prin angajare pe posturile vacante existente.
.;. Materiale: spatiul de la etajul 1 în care functiona () parte a Secţiei chirurgie generală…
dotat cu paturi, noptiere, frig'dere, saltele, etc., va fi amenajat pentru funcţionarea noilor
compartimente.
'? Financiare: având in vedere cele indicate mai sus, din punct de vedere financiar am
estimat costurile amenajării noilor secţii şi compartimente astfel:
- Tnlse deteminare glicemie 4 bucati şi consumabile aferente _ 2.000 lei:
' Polisomnograf— 11.000 lei;
- Materiale de reparatii si igienizare ( unde este cazul) - 50.000 lei:
' Alte mijloace fixe - 6.000 lei.
Bugetul eslimat în vederea realizării modificării de structura propuse este de aproximativ
69.000 lei, la care se adaugă cheltuielile lunarc cu personalul nou angajat (60.000 lei).

Luînd in consideratie faptul ca la nivelul Spitalului General CF Paşcani nu se
înregistrează nici arierate, nici plăţi restante, putem considera că toate cheltuielile pot fi
suportate din veniturile unitatii.

Respnnsahilitatez implementării acestui plan va fi in sarcina membrilor
comiietului directnr prin colaboarea cu toate compartimentele din subordine.



5. Rezultate aşteptate
- Creşterea adresabilităţ'ii ca urmare a diversiiic
în functie de nevoi le populatiei deservite:
_ îmbunatatirea finanta… spitalului ca urmare a ameliorarii indicatorilorde utilimrc a
serviciilor medicale: optimizareaDMS: creşterea tndieeiui de Utilizare a Patului;

“ specialitatilormedicale existente,

64 indicatori — evaluare, monitorizare
Comitetul Director şi Consiliul Medical vor efectua evaluarea şi monitorizarea

indicatorilor de performanţă stipulati in contractul de management care va fi incheiat cu
managerul unităţii.

in conditiile in care sectia de Chimrgie generală ar ramane cu 25 de paturi, cu aceeaşi
adresabilitate, Indicele de Utilizare al Patttrilor (IUP : zile spitalizare/paturi) ar creşte
cu 84% iar…? la nivel de spital ar punea creşte cu 20%.

Monitorizare * lunar.
Prin înfiinţarea Compartimentului de boli cronice. estimez ca DMS pe sectia de

Medicina interna va scadea prin orientarea pacientilor ce necesită mai multe zile de
spitalizare către acest compartiment, situându-se astfel sub valoarea realizată in cursul
anului 2018 de 6.85, astfel încât avand in vedere ca ponderea pacientilor extemaţi din
aceasta sectie este de aproximativ 86% din totalul intemarilcr, 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 aceleasi valori
înregistrate în anul 2018, va permite mentinerea acestui indicator la valoarea
aproximativă de 1.3100. ducând la o creştere n contractului cu CJAS pentru
spitalw rea continuă acuţi cu 2%.

Monitorizare — trimestrială.
Scăderea numărului de paturi aferent spitalizarii continue acuti de la 121 la 111. nu va

avea repercursiuni in scaderea valorii contractate, gratie imbunata
speciii respectiv DMS (scadere) şi ICM (creştere) şi datorita politicii CJAS de
finantare a numărului de paturi (au fost contractate 111 paturi din 121 disponibile
conform structurii).

Venituri realizate de cele 10 paturi de boli cronice nou infiintate, luînd în calucul un
l'UP de 320 zile, tarifpe zi de spitalizare 198,29 lei 25 de cazuti pe lună rezultă o valoare
suplimentara de 634,523 lei pe an.

Veniturile din spitalizarea de zi estimez că vor creşte cu aporximativ 25% având
in vedere înfiintarea unor noi cabinete in ambulatoriu care vor ft integrate în activitatea
de spital (pneumologie şi diabet).

Veniturile din ambulatoriu! estimăm că vor creşte cu aporximativ 30% având in
vedere infiintarea unor noi cabinete (diabet. pneumologie) precum şi creşterea numarului
tie adresanti datcral creşterii numarului de medici specialişti ce acordă consultatii.



Tabel 8 Estimarea creşterii veniturilor
Nr. . . . Valoare 1 Valoare posibil % crestere
cn, T'p “…”… realizată 2013 l de realizat estimata

1 Spitalizare continuă acuti 6,097,186 ] 6496394 655%
2 Spitalizare continua cronici 657,828 l 1.292.356 96.46%
3 şpitalilare de zi 105,917 4 132447 25,15%
74 VAAmfbrulator—iu 195,582 254,257 30.00%

*
5 Venituri proprii 609,876 615,915 ,

100%
TOTAL VENITURI 3666591] li,791,4z 14.67%

Scăderea numărului de paturi aferent spitaliză | continue anul de la 121 la 111. nu
va avea repercursiuni in scăderea valorii contractate. yatle îmbunătăţirii indicatorilor
specifici: respectiv DMS (scadere) şi ICM (creştere) şi datorită polit ii CJAS de
finanţare a numărului de paturi (au fost contractate l l l paturi din … disponibile
conform structurii).
Sc :P x ni, pat x TU'P x ICMXTCP: 70 x 111 x 290x1.3103 x 1.475 16,496394 lei.

DMS spital 6.59
Venituri realizate de cele 10 paturi de boli cronice nou înfiinţate. luînd în calucul un

…? de 320 zile, tarifpe zi de spitalizare 198,29 lei, 25 de cazuri pe lună rezultă o valoare
suplimentare; de 634,518 lei pe an, respectiv o creştere de 96%.

Calului valorii estirrate pentru spitalizarea continuă ernnici:
Sc :Nr cazuri ): DMS (10.58 zile) x tarifpe zi de spitalizare
Nr cazuri : [ …? (320 zile) x nr paturi (] 0patuti)]/DMS norme (10,51; zile

Veniturile din spitalimren de zi ustimez că vor creşte cu aporximativ 25% având
în vedere infiintarea unor noi cabinete in ambulatoriu care vor ii integrate in activitatea
de spital (pneumologie şi diabet),
Simulare cazuri şi valori posibil de realizat:

o 12 cazuri - Diagiosticarea apneei în somn * 238 lei, respectiv 12 x 238 = 2,856 lei
. 12 cazuri E 11.65 Diabet mellirus (Laharat) tip 2 cu control slab respectiv 12 x

341.86 : 4.102.321ei
. 64 cazuri E11.9 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicatii respectiv 64 x

305.81 : 19,571.84 lei
Veniturile din umbulatnrlul esti ăm că vor creşte cu aproximativ 30% având in

vetlere infiintarea unui nou cabinet (diabet) precum şi creşterea numarului de adresanti
datorat creşterii numarului de medici specialişti ce acorda consultatii.

Un medic specialist care este numiat in ambulator cu 2 ore pe zi 5 zile pe săptămână
poate consulta 5 maxim 6 pacienti pe zi si poate oferi servicii in valoare de maxim 43
puncte. Valoarea punctului fiind de 2.8 lei, luând în calcul arăt punctele aferente
consultatiilor cat şi punctele aferente serviciilor de diagrostic şi / sau terapeutice (EKG.
determinarea indicelui tie presiune glezna/brat, respectiv deget/brat, teste ele sensibilitate:
testul filamentului, testul diupuzonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilită,
discriminatorii, evaluarea cantitativa a raspunsului galvanic al pielii) se pot realiza
sen/leii in valoare de aproximativ 58,675 lei.



În concluzie renrgauizaren propusă in vederea optimizăr“ structurii Spitalului
GeneralCF Paşcani are drept scop ereşterea eficienţei. implicit a veniturilor, dar nu
reprezintă un scop î 'ne ei are doar rolul de a asigura n eficacitate inalia prin
creşterea complexilă invesligaţiilor oferire pacientului precum şi prin abordarea
pluri disciplinară a lîecănll caz cu adânci reverenia datorata vicţu şi demnilăţii
umane.

Lutocmit:
Dr Roşca Cătălina Yamdaxa

Semnatura:

Data: 02.09.2019


