INSTITUTULUI INIMII DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE “N. STĂNCIOIU”

RAPORT DE ACTIVITATE
2008
Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare “Niculae Stancioiu”
functioneaza
in temeiul
O.M.S. nr.504 /26.05.1992 furnizând servicii de
specialitate în urgenta, în regim de spitalizare continua, spitalizare de zi, cât şi
ambulatorie integrata.
Institutul Inimii a fost înfiinţat
asistenţă medicală şi servicii de
afecţiuni cardio-vasculare se află
pentru faptul că teritorial se
chirurgicală şi intervenţională de
lungi de aşteptare.

pentru a răspunde nevoilor tot mai mari de
specialitate ţinând seama că mortalitatea prin
pe primul loc în cauzele de deces în regiune şi
impunea rezolvarea cazuisticii cu incidenţă
specialitate, celelalte centre având liste foarte

Rezultatele activitatii anului 2008 fata de anul 2007 prin datele statistice si
economice se prezinta astfel :
1.Indicatori de utilizare a serviciilor
Denumire indicator

2007

Numar
de Spitalizare continua
bolnavi asistati Spitalizare de zi
Ambulator de specialitate
Urgenta (CPU-S)
Durata medie de spitalizare
Rata de utilizare a paturilor
Indice de complexitate a cazurilor(ICM)

6.844
11.411
25.403
9.755
7.14
80.42
1.568

2008
7.436
13.276
25.482
9.367
7.1
82.09
2.1806

Numarul de bolnavi asistati in anul 2008 fata de 2007 a fost mai mare atat
pentru spitalizarea continua cat si pentru spitalizarea de zi.
În CPU-S cazuistica a scazut ca numar de pacienti asistati, fapt datorat, probabil,
unei mai bune trieri a pacientilor de catre serviciile de ambulanta care au dirijat
cazuistica de stricta specialitate spre serviciul nostru.
Creşterea numărului de pacienţi deserviţi a condus la scurtarea duratei medii de
spitalizare şi la creşterea ratei de utilizare a patului. De asemenea a crescut si
indicele de complexitate a cazurilor aspect care a determinat
cresterea
veniturilor pe serviciile de spitalizare continua.
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2. Structura bugetului de venituri şi cheltuieli a spitalului
Arierate

0

Denumire cheltuieli

0

% in total buget

Cheltuieli totale
1.Cheltuieli de personal
2.Cheltuieli materiale si servicii

2007
100%
36,47
46,81

% in total
buget
2008
100%
39,51
50,57

3.Cheltuieli de capital
4. Asistenţă socială

16,72
-

9,73
0,19

Cheltuielile de personal au crescut in 2008 fata de 2007 determinate de efectul
legilor de protectie sociala de indexare a salariilor atat in aprilie cat si in
octombrie, precum si prin acordarea sporurilor dedicate anumitor sectoare de
activitate (ATI , bloc operator, urgenta).
Cheltuielile materiale au crescut si ele prin achizitia unor servicii externe de
curatenie si service si prin efectuarea de lucrari
de reparatii curente si
ambientale impuse de reglementarile igienico-sanitare în vigoare şi de normele
europene in materie.
Cheltuielile de capital au o pondere mai mica in 2008. Aceasta se datoreaza
scăderii finanţării de la bugetul de stat, dar Institutul a triplat suma alocată din
venituri proprii pentru acest titlu bugetar.
Surse venituri

2007

2008

Venituri totale: din care

100%

100%

Contract cu CJAS spitalizare continua
Contract cu CJAS spitalizare de zi
Programe nationale de sanatate (CJAS)
Subventii de la Bugetul de stat si local
Alte surse (contracte cercetare, venituri din
prestări servicii la cerere, sponsorizări, etc.)

48,66
7,34
22,38
14,87
6,75

52,43
6,59
21,30
14,39
5,29

Ca pondere veniturile realizate prin servicii de spitalizare continua au crescut in
2008 fata de 2007, determinat atat de cresterea numarului de bolnavi externati
cat si prin cresterea gradului de complexitate a cazurilor.
Veniturile pentru spitalizarea de zi au scazut ca pondere datorită neplăţii,
începând cu luna septembrie a serviciilor de urgenţă. În fapt, numarul de servicii
este mai mare in 2008 fata de 2007 cu 1865 de servicii.
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Sumele in cadrul programelor nationale de sanatate au crescut cu 41%. Ponderea
mai mică in total buget se datorează creşterii bugetului pe ansamblu in 2008 fata
de anul 2007 (11.037,24 lei adică 31,50 %).
Unitatea a efectuat lucrari de reparatii din fonduri proprii si atrase de la Consiliul
Local si Consiliul Judetean in suma totala de 817,47 mii lei .
Investitiile materializate prin dotarea cu aparatura medicala in anul 2008 s-au
derulat astfel: de la Bugetul de Stat - 940 mii lei, din accize MS - 2.744 mii lei,
venituri proprii şi buget local - 799 mii lei si prin Banca Mondiala pentru
compartimentul de chirurgie pediatrică - 1.504.475 mii lei .
3. Ameliorarea calităţii în Institutul Inimii
Calitatea actului medical:
S-a continuat procesul de creare de protocoale clinice, portofoliul completânduse cu 3 protocoale.
S-a efectuat un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea ambulatoriului prin
accesare de fonduri europene.
Prevenirea infecţiilor nozocomiale: compartimentul de infecţii nozocomiale a
fost completat cu un medic microbiolog; în spital funcţionează o firmă de
curăţenie care utilizează materiale de curăţenie profesionale, după standarde de
calitate adaptate domeniului; s-au achiziţionat echipamente de protecţie pentru
întreg personalul şi s-a asigurat dotarea cu consumabile pentru igienă în cantităţi
corespunzătoare.
Managementul calităţii:
S-au făcut demersuri pentru finalizarea documentaţiei pentru acreditarea ISO a
laboratorului de analize medicale.
In cursul anului 2008 au inceput demersurile pentru certificarea ISO 9001:2008 a
Institutului.
Managementul resurselor umane: s-a asigurat completarea posturilor rămase
libere. De asemenea a existat un plan de pregătire profesională a tuturor
angajaţilor bazat pe nevoia de performanţă a serviciilor oferite.

Dr. Tudor SIMIONESCU
Manager
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