RAPORT DE ACTIVITATE
2010
Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”
funcţionează în temeiul O.M.S. nr.504 /26.05.1992 furnizând servicii de specialitate
în urgentă, în regim de spitalizare continuă, spitalizare de zi precum şi în ambulatoriul
integrat.
Rezultatele activităţii anului 2010 faţă de anii anteriori, prin intermediul datelor
statistice şi economice, se prezintă astfel :
1. Servicii medicale oferite pacienților
Denumire indicator
Număr
bolnavi
asistaţi

Spitalizare continuă
Spitalizare de zi
Ambulatoriu
Urgenţă (CPU-S)
Durata medie de spitalizare
Rata de utilizare a paturilor
Indice de complexitate a cazurilor

2008
7.436
13.276
25.482
9.367
7,1
82,09
2,1806

Anul
2009
7.488
12.802
26.048
10.820
6,88
82,94
2,2855

2010
6.677
12.877
24.589
9.567
7,02
76,28
2,1956

Numărul de bolnavi internaţi în anul 2010 a scăzut în comparaţie cu anii anteriori,
datorită creșterii prețurilor materialelor sanitare și a nedecontării serviciilor de către
CAS (a se vedea tabelul „Arierate”). Numărul de pacienţi deserviţi în ambulatoriu a
scăzut prin pensionarea unui medic cardiolog pediatru din ambulatoriu.
Scăderea numărului de pacienţi deserviţi a condus la creșterea duratei medii de
spitalizare şi la scăderea ratei de utilizare a patului. Indicele de complexitate a
cazurilor a scăzut ca urmare a modificărilor introduse de Școala Națională de Sănătate
Publică în sistemul DRG și nu datorită scăderii complexității patologiei tratate în
Institut.
2. Structura bugetului de venituri şi cheltuieli a spitalului
Denumire cheltuieli
Cheltuieli totale
1. Cheltuieli de personal
2. Cheltuieli materiale şi servicii
3. Cheltuieli de capital

2008
100
39,51
50,57
9,73

% din total buget pentru anul
2009
2010
100
100
46,70
42,63
50,52
56,06
2,78
1,31
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Proporţia cheltuielilor de personal a scăzut în 2010 datorită prevederilor legale care
recomandau plafonarea cheltuielilor de personal la 70% din sumele decontate de CAS.
Cheltuielile de capital au avut o pondere mai mică în 2010 datorită lipsei finanţării de
la bugetul de stat pentru echipamente, sumele fiind obținute doar din venituri proprii
ale spitalului.

Arierate

Anul
2009
663.919

2008
0

2010
924.010

Arieratele din se datorează neîncasării contravalorii facturilor emise către CJASS
pentru serviciile medicale prestate.
Surse venituri
Venituri totale

lei
%

din care:
Contract CJASS spitalizare continuă
Arierate 2010
Contract CJASS spitalizare de zi
Programe naţionale de sănătate
Subvenţii de la bugetul de stat şi local
Alte surse (contracte cercetare, servicii la
cerere, sponsorizări, etc.)

Anul
2008
2009
45.342.020 41.969.250
100%
100%

2010
46.113.260
100%

55,40

54,92

6,59
21,30
14,39

8,69
22,07
11,60

54,01
7,20
7,84
26,57
2,32

2,32

2,72

2,06

Procentul veniturilor realizate prin servicii de spitalizare continuă și spitalizare de zi au
variat puțin față de anul anterior, sumele reale fiind comparabile. În valoare relativă,
datorită modificării cotei TVA, veniturile au scăzut, fapt reflectat și în scăderea
numărului de pacienți deserviți.
Finanţarea prin programe naţionale de sănătate a crescut față de anii anteriori prin
introducerea în anul 2010 a ”Subprogramului de tratament invaziv al infarctului
miocardic acut” în valoare de 1.589.000 lei (chiar în condițiile diminuării cu 7,14% a
bugetului alocat tradițional prin ”Suprogramul de tratament al pacienților cu afecțiuni
cardiovasculare”).
Subvențiile de la bugetul de stat s-au diminuat considerabil în 2010 (Institutul nu a
mai fost finanțat pentru achiziție de echipamente sau pentru programe naționale de
sănătate) iar subvențiile de la bugetul local au fost mai mici cu 43%.
Veniturile obţinute din alte surse au fost comparabile în sumă absolută cu cele din anii
anteriori, chiar în condițiile pauperizării comunității ca urmare a crizei economice
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mondiale.
3. Ameliorarea calităţii în Institutul Inimii
Calitatea actului medical
A continuat procesul de creare de către echipe multidisciplinare interne a
documentelor calității actului medical, portofoliul Institutului conținând 19 protocoale
clinice și 20 de instrucțiuni de lucru.
Prevenirea infecţiilor nozocomiale
Compartimentul de infecţii nozocomiale aplică reglementările în vigoare.
S- au depus eforturi pentru asigurarea cu materialele şi dezinfectanţii necesari pentru
reducerea apariţiei de infecţii interioare.
Managementul calităţii
Laboratorul de analize medicale al Institutului a fost primul laborator public din
regiune acreditat ISO 15189:2007.
Institutul Inimii a fost certificat ISO 9001:2008 pentru integralitatea serviciilor
Managementul resurselor umane
S- a asigurat continuitatea activităţii, mai ales a activităţii de urgenţă, chiar în
condiţiile dispoziţiilor de reducere a cheltuielilor de personal.
Institutul Inimii este singurul centru de cardiologie din România care asigură o linie de
gardă de cardiologie intervenţională pentru a- şi îndeplini rolul de spital regional de
urgenţă de monospecialitate.
Dezvoltarea infrastructurii
Institutul a efectuat lucrări de reparaţii curente din fonduri proprii şi atrase de la
autoritățile locale în sumă totală de 321.395 lei.
Institutul a achiziţionat aparatură medicală din surse proprii în valoare de 139.720 lei.
Dr. Tudor Simionescu
Manager
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