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I. Analiza de situaţie
Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca, cu un număr total de 190 paturi, este unul
din cele cinci centre de cardiologie din România, înființat în baza Ordinului Ministerului
Sănătății nr.394 din 13.04.1993 în temeiul HGR 799/1992, pentru a răspunde nevoilor tot
mai mari de asistenţă medicală şi servicii de specialitate, ţinând seama că mortalitatea prin
afecţiuni cardio-vasculare se afla pe primul loc în regiune. Obiectul de activitate al Institutului
îl reprezintă asistența medicală de specialitate de cardiologie și chirurgie cardiovasculară ,
prestată în regim de spitalizare continuă, spitalizare de zi şi în ambulatoriul integrat.
Conform prevederilor art. 100 alin 2 din titlul IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de
urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, în baza Ordinului nr. 1764 din 22 decembrie 2006, Institutul Inimii „Niculae
Stăncioiu” este o unitate sanitară regională de urgenţă, în subordinea Ministerului Sănătăţii
Publice. În baza criteriilor de clasificare din acelaşi ordin Institutul Inimii Cluj este „Spital
regional de competenţă IB profil Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară”. Din 2008 numele
Institutului este Institutul Inimii de Urgenţă pentru Afecţiuni Cardiovasculare „Niculae
Stăncioiu”.
Din punct de vedere organizatoric, Institutul cuprinde :
a. sector spitalizare
- secţia clinică cardiologie 1 –
50 de paturi
din care
- compartiment de terapie intensivă – 24 paturi
- sectia clinica cardiologie 2 –
25 paturi
- secţia clinică cardiologie 3 –
25 paturi
- sectia clinica chirurgie cardiovasculară –
60 de paturi
din care
- compartiment pentru copii – 10 paturi
- spitalizare de zi –
12 paturi
b. sector ambulatoriu – ambulatoriu integrat
- 9 cabinete medicale de specialitate (cardiologie adulti si copii, chirurgie cardiovasculara)
- un compartiment de radiologie
c. servicii tehnico-medicale de diagnostic şi tratament
Sector de intervenţii – tratamente aferente bolnavilor spitalizaţi:
- bloc operator cu 4 săli de operatie;
- secţia clinică ATI cu
18 paturi;
Sector de investigatii - explorări funcţionale (comun pentru bolnavii spitalizaţi şi ambulatorii):
- laborator de analize medicale;
- laborator de radiologie şi imagistică medicală;
- laborator de explorări neinvazive (echocardiografie, testare de efort, probe funcţionale);
- laborator de explorări şi terapie invazivă (2 săli de cardiologie interventională – angiografie,
coronarografie, dilataţii transluminale, cateterism cardiac);
- compartiment electrofiziologie şi implant stimulatoare cardiace;
- laborator de anatomie patologică;
- laborator de medicină nucleară
Sector de terapie: compartiment urgenţe de specialitate (7 paturi),
Servicii tehnico-medicale auxiliare:
- sterilizare centrală;
- farmacie;
- punct de transfuzii.

2

d. servicii gospodaresti:
- bucătărie;
- servicii tehnico-utilitare;
- birouri administrative.
Serviciile de spălătorie şi curăţenie sunt asigurate prin contract cu terţii.
Resursele umane ale institutului totalizeaza 484 persoane, din care: 58 medici (din care 15
personal de cercetare), 233 personal sanitar mediu și 193 personal auxiliar.
Institutul este dotat cu echipamente necesare desfăşurării activităţii specifice, de urgenţă şi
electivă, incluzând aparatură de înaltă performanţă (echografe doppler, angiografe,
angiograf nuclear).
Programul informatizat de management spitalicesc, implementat din 2003, permite analiza în
timp real a performanţelor clinice şi financiare.
Percepţia beneficiarilor asupra perfomaneţelor Institutului se apreciază calitativ din 2007 prin
utilizarea de chestionare de satisfacţie anonime cu 11 itemi. Chestionarele sunt culese din
„cutiile asiguratului” existente la fiecare nivel, sunt prelucrate de biroul managerului iar
rezultatele sunt comunicate membrilor comitetului director, şefilor de secţii şi asistentelor
şefe. O situaţie anuală, comparativă, se afişează pe site-ul spitalului O situaţie anuală,
comparativă, se afişează pe site-ul spitalului (www.institutulinimii.ro).
În continuare sunt prezentaţi o serie de indicatori ai spitalului.
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GRAFIC 1 – distribuția geografică de origine a pacienților deserviți de Institutul Inimii
(medie anuală 2007-2009)
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Tabelul 1 – Indicatori de activitate a Institutului comparativ între anii 2007 –
2010
Denumire indicator
Număr
bolnavi
asistaţi*

Spitalizare continuă
Spitalizare de zi
Ambulatoriu
Urgenţă (CPU-S)
Pacienţi pe liste de aşteptare
Durata medie de spitalizare
Rata de utilizare a paturilor
Indice de complexitate a cazurilor
Proporţia urgenţelor din total pacienţi
*Valori ponderate, medie lunară

Anul
2007
570
950
2117
813
251
7,14
80,42
1,568
13,01

2008
620
1100
2123
780
294
7,1
82,09
2,1806
43,99

2009
620
1066
2170
901
317
6,88
82,94
2,2
46,30

Tabelul 2 – Structura bugetului de cheltuieli al spitalului
Denumire cheltuieli
cheltuieli pentru anul
Cheltuiala totală
2007
2008
2009
(mii lei)
35.250
46.074
43.643
Cheltuieli totale
% din total buget pentru anul
(%)
2007
2008
2009
100
100
100
1. Cheltuieli de personal
36,47
39,51
46,7
2. Cheltuieli materiale şi servicii
46,81
50,57
50,52
3. Cheltuieli de capital
16,72
9,73
2,78

2010
530
1100
1738
751
316
6,62
69,73
2,225
45,77

2010
43.025
2010
100
45,12
53,56
1,32

Tabelul 3 – Structura plăţilor în funcţie de sursele de venit comparativ între anii
2009 – 2010
2009
2010
Plăţile totale (mii lei şi %)
39.615
100
35.403
100
Venituri proprii din contractul cu CJAS
34.821
87,90
33.470
94,54
Bugetul de stat
3.828
9,66
501
1,42
Buget local
624
1,58
372
1,05
Alte venituri proprii:
342
0,86
1.060
2,99
- donaţii şi sponsorizări
13
0,03
433
1,22
- asocieri investiţionale în domenii
medicale ori cercetare medicală şi
farmaceutică
122
0,31
39
0,11
- servicii medicale la cerere
195
0,49
357
1,01
- servicii medicale hoteliere sau de altă
natură cu confort sporit
0
0,00
0
0,00
- servicii de asistenţă medicală la
domiciliu
0
0,00
0
0,00
- alte venituri proprii (fond dezvoltare)
11
0,03
231
0,65
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II. Misiune, filozofie, scop
Misiune – oferirea de servicii medicale profilactice si curative pacientilor cardiovasculari de
toate vârstele din România pentru scăderea morbidităţii şi mortalităţii prin boli
cardiovasculare
Filozofie - deservirea promptă a pacienţilor ţintă, în concordanţă cu cele mai avansate
cunoştinţe şi practici medicale şi de îngrijire, în condiţii de siguranţă şi cu un grad de
satisfacţie maxime pentru pacienţi, aparţinători şi angajaţi
Scop – Institutul Inimii va deveni un centru de excelenţă în oferirea de servicii medicale şi de
cercetare în zona de NV a ţării, va fi un model de eficienţă şi responsabilitate, va avea
resursele umane şi materiale necesare
Valori – În Institutul Inimii credem în:
• Calitate: „Facem bine ceea ce facem”
• Munca în echipă: „Împreună pentru siguranță și succes”
• Respect: „Pentru pacienți, colegi, instituție și comunitate”
• Managementul inovator: „Schimbăm pentru a îmbunătăți

III. Analiza SWOT a Institutului Inimii
Puncte forte (S)

Puncte slabe (W)

Personal calificat şi în număr suficient
Structură care asigură continuitatea
serviciilor
pentru
afecţiuni
acute
cardiovasculare
• Există
implementate
sisteme
de
management ISO
• Există protocoale clinice
• Un bun renume care conduce la solicitări
de servicii care exced capacitatea
Institutului de a le oferi
• Institutul acoperă prin serviciile pe care le
oferă cheltuielile de funcţionare
Oportunităţi (O)

•

•
•

•
•
•

•
•
•

Din structura lipsesc servicii de recuperare
precoce
Spitalul nu este acreditat
Protocoalele clinice nu descriu întreaga
activitate din spital
Absenţa extrasului de carte funciară care
limitează activităţile de extindere

Ameninţări (T)

Există solicitare pentru ocuparea de posturi •
în Institut
Bolile cardiovasculare reprezintă cauza de •
morbiditate cea mai importantă în România
ceea ce asigură solicitări de servicii
Demararea procesului de acreditare a •
spitalelor care conduce la creşterea calităţii
serviciilor medicale

Criza economică care a dus la lipsa
fondurilor pentru investiţii
Schimbările legislative care influenţează
previziunile manageriale ce privesc oferta
de servicii şi management economic
Modul arbitrar de finanţare pentru
decontarea serviciilor medicale
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III. Domenii de acţiune ale planului strategic de dezvoltare
1. Acordarea de servicii medicale
Obiective :
1.1. acordarea întregii game de servicii medicale în domeniul cardiologiei,
cardiologiei intervenționale, electrofiziologiei, chirurgiei cardiovasculare pentru adulți și
specializat pentru copii
1.2. extinderea grupului țintă de pacienți la cei cu asigurări private și la străini (mai
ales din spațiul ex-sovietic)
Implementare :
Nr.
Activități
Termen
Responsabili Indicatori
Crt
limită
1.1.a Angajarea/ specializarea a 07.2011
Directorul
- efectuarea de studii de
cel puțin un medic în
Medical
electrofiziologie
domeniul electrofiziologiei
1.1.b Angajarea/ specializarea a 07.2012
Directorul
- numar de medici care
cel putin doi medici în
medical
asigura
garda
de
cardiologie intervenționalpă
cardiologie interventională
1.1.c Crearea unui serviciu de 07.2011
Managerul,
- decizie de infiintare/
recuperare cardiovasculara
Directorul
neinfiintare a unui astfel
Medical
de serviciu
1.2..a Stabilirea de contracte cu 07.2013
Managerul
- cel putin un contract
firme de asigurări private
semnat
- cel putin 10 pacienti
tratati in sistem privat

2. Acordarea de îngrijiri medicale
Obiective :
2.1. asigurarea numărului corespunzător de personal mediu
politică activă de recrutare și formare profesională
Implementare :
Nr.
Activități
Termen
Responsabili
Crt
limită
2.1.a Realizarea de contracte cu permanent
Asistentele
șefe
școlile de asistente medicale
pentru efectuarea practicii în
vederea selecționării active a
personalului mediu
2.1.b Asigurarea curățeniei în regim permanent
externalizat, prin intermediul
unei firme de curățenie

și de îngrijire printr- o
Indicatori

- contracte/ parteneriate
cu toate scolile de
asistente medicale din
Cluj
- cel putin 5 asistente
angajate anual din aceste
școli
Șef
birou - respectarea normativului
administrativ de personal de îngrijire
prin
trecerea
îngrijitoarelor la patul
bolnavului ca înfirmiere

3. Asigurarea calităţii
Obiective :
3.1. obținerea acreditării Institutului
3.2. crearea unui portofoliu propriu de protocoale clinice și de îngrijire
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3.3. reducerea infecțiilor nozocomiale prin depistare activă și combatere
Nr.
Crt
3.1

3.2

3.3

Implementare :
Activități

Termen
limită
Plan de măsuri pentru 12.2011
adaptarea la cerințele de
acreditare ale spitalului
Dezvoltarea “Cărtii Verzi a permanent
Institutului Inimii” – dosarul
protocoalelor clinice și de
îngrijire
Dezvoltarea ”Cărții Galbene permanent
a Institutului Inimii” – dosarul
documentelor conforme cu
OMS 916/2006

Responsabili Indicatori
Manager

obținerea
spitalului

Directorul
medical

- crearea anuală a minim 3
protocoale noi pentru o
specialitate
(cardiologie,
chirurgie cardiovasculară)
- lipsa creșterii numărului
de infecții nozocomiale

Manager,
Medic
epidemiolog

4. Cercetarea ştiinţifică
Obiective:
4.1. managementul informatizat al proiectelor de cercetare
informatic a echipamentelor utilizate în cadrul institutului;
Implementare :
Nr.
Activități
Termen
Responsabili
Crt
limită
4.1.a Stabilirea obiectivelor de 12.2012
Director
medical
cercetare
4.1.b Finanţarea
sistemului 12.2013
informatic integrat

Manager

acreditării

şi intefaţarea cu sistemul
Indicatori
- document master cu
obiectivele de cercetare,
avizat de comitetul director
- cerere de finanţare
depusă

5. Dezvoltare arhitecturală
Obiective :
5.1. reabilitarea termică, funcțională și estetică a Institutului
5.2. creșterea gradului de confort prin extinderea spațiului de cazare pentru serviciile
furnizate în Institut
Implementare :
Nr.
Activități
Termen
Responsabili Indicatori
Crt
limită
5.1.a Completarea
anvelopării 12.2013
Șef
- ameliorarea gradului de
clădirilor
compartiment confort validat de opiniile
tehnic
pacienţilor
5.1.b Efectuarea
de
reparații 12.2013
Șef
- ameliorarea gradului de
curente în Institut
compartiment confort validat de opiniile
tehnic
pacienților
5.2.a Reglementarea situaţiei de 07.2012
Manager
- înscrierea în cartea
carte funciară a clădirilor
funciară a clădirilor şi
Consilier
Institutului
Juridic
terenului Institutului
5.2.b Realizarea
documenta
ției
12.2012
Șef
există
documentele
pentru extindere
compartiment necesare
solicitării
de
tehnic
fonduri și
demarării
achizițiilor publice pentru
extindere
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5.2.c

Realizarea
spațiilor de
institut

extinderii 12.2013
cazare din

Șef
- obținerea de venituri în
compartiment baza unui grad suplimentar
tehnic
de confort

6. Comunicare
Obiective :
6.1. crearea instrumentelor de prezentare a Institutului
6.2. dezvoltarea unui plan de marketing pentru clienții din sectorul privat și străini
Implementare :
Nr. Activități
Termen
Responsabili
Indicatori
Crt
limită
6.1 Prezentarea activităţii prin permanent Manager
- număr de accesări ale
înnoirea
continuă
a
Compartiment paginii web
informaţiilor pe pagina de web
informatica
- număr de reacţii la
medicala
informaţiile apărute pe
pagina web
6.2 Plan de marketing implementat 12.2012
Manager
- cel puţin 10 clienţi solicită
pentru clienţii privaţi
serviciile Institutului până
în decembrie 2013
Tabelul 4 : Grafic Gantt cu tipul activităţilor, responsabilii cu implementarea şi încadrarea în
timp
Activitatea
Durata
Resp
An
2011
2012
2013
1. Acordarea de servicii medicale
1.1. acordarea întregii game de servicii 18 luni DM, M
medicale
1.2. extinderea grupului țintă de pacienți
30 luni M
2. Acordarea de îngrijiri medicale
2.1. asigurarea personalului
P
AS
3. Asigurarea calităţii
3.1. obținerea acreditării Institutului
18 luni M, RMC
3.2. protocoale clinice și de îngrijire
P
M
3.3. reducerea infecțiilor
P
4. Cercetarea ştiinţifică
4.1. managementul proiectelor de 36 luni M, DM
cercetare
5. Dezvoltare arhitecturală
5.1. reabilitarea Institutului
36 luni ȘCT
5.2. creșterea gradului de confort
29 luni ŞS
6. Comunicare
6.1. instrumente de prezentare a P
M
Institutului
6.2. plan de marketing
24 luni M
Prescurtări folosite în tabel: AS: asistente șefe; DM: Director Medical; M: manager; P:
termen permanent; Resp: responsabil cu implementarea; RMC: responsabil cu
managementul calității; ŞS: şef de secţie; ȘBA: șef birou administrativ; ȘCT: șef
compartiment tehnic
MANAGER
DR.TUDOR SIMIONESCU
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