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Stima i membri ai Consiliului administrativ, 
Stima i colegi, onorat  asisten , 

  

    

A r mas în istorie anul de activitate 2013, caracterizat prin munca încordat  

a colectivului nostru, unele succese importante, dar i unele neajunsuri de care 

urmeaz  s inem cont în anul curent. 

 

I.  REZULTATELE ACTIVIT II ECONOMICO-FINANCIARE ALE  

IMSP SCM nr. 1 ÎNREGISTRATE PE PARCURSUL 

 ANULUI 2013 

Conform contractului de colaborare cu CNAM pentru anul 2013, planul 

cazurilor tratate a fost estimat la 23500 cazuri, la tariful mediu de 3231 lei, cu 

Indicatorul Complexit ii Medicale (ICM) mediu de 0,7754 (tariful mediu spre 

achitare 2505,32 lei), sau cu o finan are la nivelul anului precedent în sum  total  de 

60194,6 mii lei. Pe parcurs, în baza Acordului adi ional nr.1 din 27 decembrie 2013, 

suma pentru asisten a medical  spitaliceasc  s-a majorat  cu 3082,2 mii lei , luând în 

considera ie i copiii nou/n scu i externa i. 

Astfel, pentru  anul  trecut, a fost contractat  suma total  de 63276,7 mii lei, 

inclusiv pentru asisten a spitaliceasc  - 62629,7 mii lei i servicii prestate în sec ia 

consultativ  în sum  de 647,0  mii lei. 

De facto, pe parcursul anului curent au fost tratate 25271 cazuri, inclusiv: 

- 23174 cazuri  asigurate,  cu  durata  medie  de  spitalizare  6,2  zile   (cu  224  

cazuri mai mult comparativ cu anul precedent), planul contractat pentru anul 

curent fiind îndeplinit la nivel de 99 la sut ; 

- 171 persoane neasigurate, spitalizate pe urgen  major , cu durata medie de 

spitalizare 1,6 zile-pat; 

- 1926 cazuri tratate contra plat , cu durata medie de spitalizare 3,0 zile.  
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          În cadrul sec iei consultative au fost efectuate 9641 vizite, inclusiv 7212   de 

persoane asigurate, sau cu 1067 vizite mai mult decât în perioada similar  a anului 

trecut.   

      Volumul de servicii medicale raportate a fost posibil de realizat, cu eforturi 

comune ale colectivului, utilizînd resursele umane disponibile i profesionalismul 

angaja ilor. 

Situa ia ce ine de resursele umane este prezentat  în urm toarele tabele: 

 
Dinamica fluctua iei cadrelor medicale 

pe  parcursul  perioadei 2009-2013 
                                                                                  Tabela nr.1 

Angaja i: 
Colaboratori medicali 2009 2010 2011 2012    2013 Devieri 

Medici 21 10 17 10 16 +6 
Personal medical 
mediu 

48 27 31 38 40 +2 

În total: 69 37 48 48 56 +8 
 
Din care tineri speciali ti:  
medici - 9 persoane 
personal cu studii medii speciale - 18 persoane 
 

                                                                                               Tabela nr.2 
Concedia i: 

 
 
 
 
 

 
 
Din care tineri speciali ti: personal cu studii medii speciale 2 persoane. 
 
 

Dinamica instruirii profesionale a cadrelor medicale 
 în perioada  2009-2013 

                                                                                                 Tabela  nr.3 
Anii 

 
2009 

 
2010 2011 2012 2013 

Num rul de salaria i  
Medici 71-46,71% 73-46,8% 52- 33,55% 55-35,6% 47-29,0% 

Personal medical 
mediu 

85-24,70% 84-25% 58 -17,90% 43-13,4% 49-15,0% 

 

Colaboratori medicali 2009 2010 2011 2012 2013 Devieri 

Medici 10 12 18 13 7 -6 
Personal medical mediu 19 30 43 41 34 -7 

În total: 29 42 61 54 41 -13 
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Dinamica cuprinderii cadrelor medicale cu categorii de atestare 
profesional  

 în perioada 2009-2013 
Medici: 

                                                                                                                   Tabela nr.4 
Anii 2009 2010 2011 2012 2013 

Nr. de medici 152 152 155 153 161 
Superioar  90-59,21% 86-56,6%  80-51,61% 85 -55,6% 99 – 61,49% 
Prima 34-22,36% 33-21,71%  31-20,0% 26 – 17,0% 20 – 12,42% 
Doi 16-10,52% 20-13,15%  15-9,68% 25 – 16,33% 21 –13,04% 

Total: 140-92,10% 139-91,44% 126-81,29% 136 – 88,9% 140- 86,95% 
 categorii 12-7,9% 13-8,6% 29-18,71% 17 -11,1% 21 -13,05% 

Din ei pensionari 2 1 1 1  
Personal medical mediu: 

Anii 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Nr. total 344 337 324 320 329 
Superioar  180-52,32% 176—52,2% 173-53,40% 173-54,06% 168 – 51,06% 
Prima 38-11,05% 33-9,8% 34-10,49% 29-9,06% 33 – 10,03% 
Doi 50-14,53% 54-16% 56-17,28% 62–19,4% 79 – 24,01% 

Total: 268 - 77,9% 263-78,04% 263-81,17% 264–82,5% 280- 85,10% 
 categorii 76 - 22,10% 74-22% 61-18,83% 56-17,5% 49- 14,90% 

Rezultatele activit ii concrete a sec iilor curative pe profiluri sunt demonstrate în 

tabela nr.5. Nu s-a reu it îndeplinirea planului cazurilor tratate la profilul ginecologie. 

Analiza cazurilor tratate asigurate pe anul 2013 
                                                                                    Tabela nr. 5 

Nr.  

D/o 

Profilul cazurilor 

tratate 

Volumul 
efectuat 
(Cazuri 
tratate) 

Pre ul unui 
caz tratat  cu 
ICM 0,7754 

(lei) 

Suma cazurilor 
validate  (mii lei) 

1  Terapie 3629 2505,32 9091,8 

2  Chirurgia p/u adul i 1509 2505,32 3780,1 

3  Chirurgia septic  p/u adul i 234 2505,32 586,2 

4  Patologia gravidit ii 2723 2505,32 6821,9 

5  Ginecologie 2461 2505,32 6165,6 

6 Ginecologie septic  866 2505,32 2169,6 

7  Neurologie p/u copii 1699 2505,32 4256,5 

8  Pediatrie 1794 2505,32 4494,5 

9  Obstetric  8259 2505,32 20691,4 

 Acord adi ional  
(pentru copiii nou/n scu i) 

6741  3082,2 

 TOTAL 29915  61957,1 
 p/u persoane asig.nespitalizate   672,6 
 Sec ia consultativ  7212 

vizite  647,0 

 TOTAL   63206,5 
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Bugetul global al spitalului în perioada raportat  a înregistrat suma total  de 

86292,5 mii lei. Ponderea major  în totalul veniturilor acumulate revine mijloacelor 

financiare alocate de CNAM, ob inute de la prestarea serviciilor medicale 

persoanelor asigurate –63206,5 mii lei, ce constituie 73,2% din totalul veniturilor.  

O alt  surs  de venit acumulat  de la prestarea serviciilor medicale contra plat  

constituie 4057,0 mii lei (4,7%).  Aloca iile bugetului local au fost în sum  de 

3637,4 mii lei , inclusiv:  produse lactate p/u nou-n scu i – 78,0 mii lei, înhumare – 

53,0 mii lei, repara ii capitale - 1506,4 mii lei (542,8 mii lei pentru finalizarea lucr rilor de 

repara ie capital , începute în trimestrul IV al anului 2012), procurarea utilajului – 2877,9 mii 

lei. Gra ie ob inerii prin concurs a proiectului investi ional finan at din fondul de 

dezvoltare i modernizare a CNAM,  a fost posibil  o finan are suplimentar  pentru 

dotare cu utilaj medical performant  în sum  de 3280,8 mii lei, alte procur ri de 

utilaj, ob inute în mod centralizat din   proiectul moldo-elve ian  în sum  de 2952,0 

mii lei. Astfel, procur rile de utilaj medical în perioada raportat  pentru prima dat  

au atins suma record de 9110,7 mii lei, ce constituie 10,3 % din venitul total. O alt  

surs  de venit reprezint  bunurile materiale ob inute sub form  de asisten  

umanitar , sau primite cu titlu gratuit (sânge, vaccine, medicamente,  OMVSD, 

materiale de uz gospod resc )  – 1694,5 mii lei sau 2 % din venitul total. 

Concomitent, prin decizia Consiliului municipal, a fost transmis pentru eviden  

contabil ,  volumul lucr rilor de repara ie capital  din perioada anilor 2010-2012 în 

sum  total  de 6329,3 mii lei (sau 7,4 % din venituri). 

Mijloacele financiare transferate de c tre arenda i pentru serviciile comunale 

consumate 1063,1 mii lei (1,1 %).  Dobânda bancar  a constituit 71,8 mii lei. 

Luând în considera ie cele men ionate putem constata, c  suma veniturilor 

totale în perioada raportat , a înregistrat o cre tere în raport cu anul precedent de 

15661,4 mii lei sau cu +22,0 %, o situa ie rar întâlnit , dar explicabil .  
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Sinteza comparativ  a acumul rii veniturilor 
pe anii 2012- 2013 

                            Tabela nr. 6 

Nr. 
d/o 

Tipurile de venit: 2012  
(mii lei) 

2013  
(mii lei) 

Devieri  
(mii lei) 

Ponderea 
(%) 

1 Mijloace financiare alocate de CNAM 59576,6 63206,5 +3629,9    73,2% 

2 Dobânda bancar  80,4 71,8 -8,6 0,1 % 

3 Sursele financiare acumulate în baza 
serviciilor prestate contra plat  

3558,2 4057,0 +498,8 4,7 % 

4 Servicii comunale achitate de arenda i 995,1 1063,2 +68,1 1,2 % 

5 Aloca iile bugetului local ( pentru produsele 
lactate destinate nou-n scu ilor, servicii 
funerare) 

126,4 131,0 +4,6 0,2 % 

 Aloca iile bugetului local pentru repara ii 
capitale 

2397,3 1506,4 -890,9 1,7 % 

 Aloca iile bugetului local pentru 
procurare de utilaj 1588,7 2000,0 +411,3 

 

9,5 % 

6 Procurare de utilaj centralizat  MS 421,8 0 -421,8 

7 Proiect investi ional din fondul de 
dezvoltare i modernizare (CNAM)- 
dotare cu utilaj medical performant 

 3280,8 +3280,8 

8 Procur ri de utilaj, ob inute centralizat 
din   proiectul moldo-elve ian  2952,0 +2952,0 

9 Bunuri materiale recep ionate cu titlu 
gratuit ( mater. uz gospod resc, OMVSD)  

1088,1 242,9 -845,2 
2 % 

10 Ajutor umanitar (vaccine, componente din 
sânge, medicamente) 798,5 1451,6 +653,1 

11 Aloca ii pentru repara ii capitale de la 
bugetul local  p/u Centrul de socializare a 
persoanelor infectate SIDA 

 6329,3 +6329,3 
7,4 % 

 Total : 70631,1 86292,5 +15661,4 100,0 % 

 

Analizând structura comparativ  a cheltuielilor reale suportate vom 

men iona, c  pe parcursul anului 2013, ele  au constituit 85859,9 mii lei, sau cu 

14289,1 mii lei mai mult decât în perioada anului trecut  (+20,0 %).  
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Structura comparativ  a cheltuielilor pe parcursul anilor 2012 - 2013. 
                 Tabela nr.7 

Cheltuieli 2012 
(mii lei) 

2013 
(mii lei 

Devieri 
(mii lei) 

Remunerarea muncii 31568,9 32906,3 +1337,4 

Contribu ii la asigurare social  de stat i 
asigurarea obligatorie de asisten  medical  

8088,1 8445,3 +357,2 

Medicamente 9935,2 10521,3 +586,1 

Alimenta ia pacien ilor 2728,3 2926,0 +197,7 

Energie electric  2832,2 3140,7 +308,5 

Energie termic  3924,0 3271,9 -652,1 

Ap , canalizare 1356,9 1262,8 -94,1 

Salubrizare 168,5 169,9 +1,4 

Materiale de uz gospod resc 965,3 546,4 -418,9 

OMVSD 540,8 1022,5 +481,7 

Inventar moale  56,8 463,0 +406,2 

Materiale de construc ie 118,1 143,0 +24,9 

Repara ii curente a cl dirilor 996,4 853,2 -143,2 

Repara ia curent i deservirea utilajului 270,6 424,1 +153,5 

Paz  243,6 255,6 +12,0 

Serviciile de telecomunica ii 75,7 68,6 -7,1 

Între inerea transportului 260,6 203,8 -56,8 

Sp latul lenjeriei 727,0 966,0 +239,0 

Reciclarea cadrelor 220,1 233,5 +13,4 

Alte servicii 1030,6 1089,5      +58,9 

Procurare de utilaj 3065,8 9110,7 +6044,9 

Repara ii capitale 2397,3 7835,7 +5438,4 

Total 71570,8 85859,9 +14289,1 

Astfel, cheltuielile efective pentru retribuirea muncii au fost executate în 

sum  de 32906,3, inclusiv 31719,2 mii lei din sursele financiare alocate de CNAM, 

i 1187,1 mii lei din sursele acumulate în urma prest rii serviciilor medicale cu 
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plat . Comparativ cu  anul 2012, cheltuielile efective la salariu s-au majorat cu 

1337,4 mii lei sau cu  4,3 %. 

Cota cheltuielilor la compartimentul „Remunerarea muncii” a constituit 51,2 

la sut  din sursele financiare acumulate în urma prest rii serviciilor medicale 

persoanelor asigurate i 30,0 la sut  din veniturile acumulate în urma prest rii 

serviciilor medicale contra plat . 

Salariul mediu lunar la o persoan  fizic  în perioada  anului 2013 a constituit 

3423 lei. 

 
             Dinamica salariz rii angaja ilor spitalului (2012-2013) 
                                    Tabela nr.8 

Denumirea 
func iei 

Nr de 
persoane 

fizice 
2012 

Nr de 
persoane 

fizice 
2013 

Salariul mediu   la o 
persoan  fizic  

Anul 2012 
(lei) 

Anul 2013 
(lei) 

Medici 152 159  5048  lei 5108 lei 

Personal medical mediu   330 338  3297  lei 3410 lei 

Personal medical  inferior 227 211 1999  lei 2237 lei 

Alt personal 90 93 3156  lei 3240 lei 

Total 799 801 3245  lei 3423 lei 

 
 

Contribu iile la asigur rile sociale de stat i asigur rile medicale 

obligatorii – au fost achitate în valoare de 8445,3 mii lei, ce constituie 10 % din 

cheltuielile totale.   

Cheltuielile pentru alimenta ia pacien ilor au constituit – 2926,0 mii lei, sau 

cu +197,7 mii lei comparativ cu anul precedent. Cheltuieli reale pentru alimenta ie la 

o zi-pat au atins nivelul de 20,00 lei, iar la un caz tratat -120 lei. 

Cheltuielile la capitolul medicamente au  constituit  –  10521,3 mii lei. 

Comparativ cu perioada similar  a anului 2012, cheltuielile s-au majorat.  

Majorarea sumei cheltuite în acest scop se explic i prin cre terea volumului 

de medicamente i consumabile parafarmaceutice recep ionate cu titlu gratuit. 
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Ponderea cheltuielilor la medicamente a fost de 12,3 %. Cheltuielile reale în 

mediu la o zi-pat au constituit suma de 67,0  lei, iar la un caz tratat –413,0 lei.  

Cheltuielile suportate pentru consumul resurselor termoenergetice i apei 

potabile au atins suma de 7845,3  mii lei, sau cu 436,3 mii lei mai pu in, comparativ  

cu anul 2012. Ponderea lor în cheltuielile institu iei constituie   9,2 %, inclusiv:  

energia electric  – s-au efectuat cheltuieli estimate la 3140,7 mii lei.  

Comparativ cu perioada anului precedent, înregistr m o majorare de 162,7 mii kw în 

sum  de 308,5 mii lei. 

energia termic   - cheltuieli în sum  de 3271,9 mii lei. Aici avem o mic orare  

a cheltuielilor fa  de anul 2012  cu 652,1 mii lei, fapt cauzat de mic orarea 

consumului natural cu 551 Gcal la finele anului; 

ap , canalizare  - 1262,8 mii lei pentru 45,8 mii m3 la pre ul de 27,552 lei/m3, 

comparativ cu anul precedent avem o diminuare  în sum  de  94,1 mii lei; 

salubrizare – 169,9 mii lei, înregistrând o majorare de 1,4 mii lei. 

 
Analiza comparativ  a cheltuielilor efective la resursele termo - energetice i apei 

Tabela nr. 9 
Denumirea 

compartimentelor 
Anul 2012 

(mii lei) 
Anul 2013 

(mii lei) 
Devieri 

Energia electric  2832,2 3140,7 +308,5 

Energia termic  3924,0 3271,9 -652,1 

Ap , canalizare 1356,9 1262,8 -94,1 

Salubritate 168,5 169,9 +1,4 

TOTAL 8281,6 7845,3    -436,3 

 

În scopul procur rii utilajului medical au fost utilizate mijloace financiare 

în sum  de 9110,7 mii lei,  sau 10,3 la sut  din cheltuielile totale.  

Drept rezultat, s-a reu it procurarea urm toarelor pozi ii importante de utilaj 

medical performant, cum ar fi: 

- 3 incubatoare pentru nou-n scu i; 

- 2 truse laporoscopice cu sistem video;  

- 2 aparate pentru respira ia artificial  a nou-n scu ilor;  
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- 2 aparate pentru anestezie;  

- 1 trus  videoendoscopic  cu accesorii necesare;     

- 1 fibrohisteroscop; 

- 1 electroencefolograf;  

- 5 mese pentru na tere;  

- 7 fotolii ginecologice.   

Aceste pozi ii men ionate au fost procurate gra ie realiz rii proiectului 

investi ional din mijloacele financiare ale CNAM – 3280,8 mii lei, pentru care  

aducem sincere mul umiri. 

Concomitent, din aloca iile bugetului local, mijloacele financiare ale CNAM 

i mijloace financiare proprii s-a reu it suplimentar de procurat: 

- un aparat radiologic mobil, 

- analizator pentru aprecierea echilibrului acido-bazic, 

- 5 brancarde spitalice ti, 

- 13 l mpi pentru examinare portative, 

- 18 sterilizatoare cu aer cald; 

- un autoclav modern cu capacitatea 70,0 litri, 

- un analizator semiautomat, 

- un electrodermatom, în sum  total  de peste 2877,0 mii lei 

Tot în aceast  perioad  de referin  au fost  primite cu titlu gratuit în sum  de 

2952,0 mii lei, din contul ultimei tran e a proiectului de investi ii moldo-elve ian:         

4 incubatoare, 6 pompe pentru perfuzii, 4 pulsoximetre, un aparat USG neonatal 

portativ, 6 unit i de l mpi p/u fototerapie, 3 aparate pentru respira ie artificial  a 

prematurilor de tip CPAP, 2 monitoare fetale. 

Consider m aceste dot ri cu utilaj medical ca o mare reu it  a an. 2013. 

Pe parcursul anului trecut au fost continuate lucr rile de consolidare i 

modernizare a bazei tehnico-materiale. În aceste scopuri s-a reu it efectuarea 

lucr rilor de repara ii capitale în cadrul sec iei obstetricale nr.3, s lii de producere a 

blocului alimentar. Par ial sec ia internare a serviciului chirurgical somatic,  

obstetrical  nr.1, ginecologia septic ,  principalul s-a reu it schimbarea re elelor 
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termice magistrale în trei blocuri curative, cu un impact benefic, privind  

ameliorarea posibilit ilor de înc lzire în perioada rece a anului. 

Tot în acest context, au fost efectuate i unele lucr ri de repara ii curente în 

suma de circa 900,0 mii lei în condi iile sec iilor de reabilitare medical , anatomie 

patologic , laboratorul clinico-biochimic, farmacia, patologia gravidit ii nr.1 i 

terapie nr.3, etc. 

În rezultatul execut rii bugetului, soldurile mijloacelor b ne ti r mase  la 

conturi, pe toate componentele, la 01.01.2014 au constituit  5305,70 mii lei, 

inclusiv: 

5198,3 mii lei din mijloacele financiare alocate de CNAM, în ultima zi a anului 

trecut, 

43,8 mii lei din mijloacele financiare, acumulate în urma prest rii serviciilor  

medicale cu plat ,  

63,6 mii lei – alte surse. 

 Stoc de marf  la 01.01.2014: 

 produse alimentare – 97,4 mii lei. 

 Medicamente – 1448,3 mii lei. 

La situa ia din 01.01.2014, datoriile debitoare au constituit 994,4 mii lei, 

dintre care: 

27,9 mii lei pentru alimenta ia pacien ilor, 

7,9 mii lei  pentru procurarea medicamentelor, 

2,7 mii lei - salubritate 

31,6 mii lei – reciclarea cadrelor, 

23,5 mii lei pentru achizi ionarea  materialelor de uz gospod resc, 

2,3 mii lei – inventar moale, 

23,3 mii lei – OMVSD, 

10,3 mii lei – deservirea utilajului, inventar, 

2,6 mii lei – cheltuieli de transport, 

777,9 mii lei – procur ri de utilaj medical 

84,4 mii lei – alte cheltuieli. 
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Datoriile creditoare au constituit 1210,2 mii lei, inclusiv: 

151,2 mii lei – pentru alimentarea pacien ilor, 

317,2 mii lei – pentru procurarea medicamentelor, 

463,8 mii lei – pentru energia termic , 

120,3 mii lei – pentru ap i canalizare, 

0,7 mii lei – pentru reciclarea cadrelor, 

7,1 mii lei – pentru servicii de comunica ii, 

1,5 mii lei – pentru achizi ionarea materialelor de uz casnic i gospod resc, 

0,1 mii lei – pentru procurarea materialelor de construc ie,  

0,04 mii lei - repara ii curente a înc perilor, 

5,9 mii lei – pentru serviciile de paz , 

99,4 mii lei – pentru sp larea lenjeriei, 

39,8 mii lei – pentru alte cheltuieli. 

Conform situa iei la ziua de ast zi, aceste datorii care au purtat un 

caracter curent, sunt deja achitate. 

 
II. REZULTATELE ACTIVIT II MEDICALE 

Dinamica unor indicatori de activitate ai  serviciului  spitalicesc  
în perioada anului  2012-2013                        

                                                                                                                                          Tabela nr.10 

 

 

Nr. 
de pat. 

abs. 

Durata medie de 
utilizare a 

patului  (zile) 

Rota ia 
patului 
(indice) 

Durata medie 
de tratament 

(zile) 

Bolnavi 
externa i  

(incl. deceda i) 
(abs.) 

Letalitatea 
(abs./indice) 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
SCM nr. 1 
TOTAL: 
indice 

515 311,6 308,1 48.1 49.5 6.3 6.2 25352 25365 199-0.8 181-0.7 

Profil 
terapeutic:  90 370.3 353.2 42.6 45.4 8.5 8.1 2535 3788 91-3.4 79-2.0 

Profil 
chirurgical:  60 270.1 282.4 31.9 33.8 8.3 8.3 1879 1981 71-3.6 60-2.9 

Profil 
obstetrical, 
Inclusiv 
patologia 
gravidit ii:  

180 285.9 264.8 53.9 58.7 4.9 4.4 13775 10955 1-0.01 - 

Profil 
ginecologic:  80 307.2 294.5 72.3 63.6 4.2 4.6 3655 5103 - 3-0.2 

Profil neonatal 
pediatric:  105 315.5 314,9 31.1 32.0 9.4 9.3 3508 3538 6-0.2 8-0.2 



13 
 

 Pe parcursul anului 2013 în sec iile curative ale spitalului au fost interna i i 
trata i în total  25365 bolnavi, cu o mic  diferen  (13 bolnavi mai mul i) 
comparativ cu an. 2012.  
 

 Analiza activit ii medicale pe parcursul  anului de referin  denot  men inerea 
la un nivel constant a principalilor indicatori, cum ar fi: rulajul patului – 49,5; 
durata medie de tratament – 6,2 zile, letalitatea spitaliceasc  – 0,7.    

 
INDICII  DE ACTIVITATE AI SEC IEI  INTERNARE A  

SERVICIULUI CHIRURGICAL SOMATIC  
(anii 2012-2013)  

      
Pe parcursul anului 2013 în cadrul sec iei de internare a serviciului chirurgical 

somatic au fost înregistrate în total 10381 de adres ri (în perioada  2012 - 9383 
adres ri ) sau cu 998 (3,4%) mai multe comparativ cu a. 2012. Pacien ii cu indica ii 
medicale (diverse afec iuni cronice i acute) au fost spitaliza i, care au constituit - 
60,1% (6241 cazuri), iar 4140 (39,9%) au fost refuza i din diferite motive. 
     Din num rul total de intern ri, 4576 (73,3%) au fost spitaliza i în mod urgent, 
iar 1665 (26,7%)  în mod programat. 

   DINAMICA INDICILOR  DE ACTIVITATE AI SEC IEI  
INTERNARE A  SERVICIULUI CHIRURGICAL- SOMATIC  

ÎN ANII 2012-2013  
Tabela nr.11 

Indicii de activitate Perioada 
2012  2013 

Num rul total de adres ri 9383 10381 
Num rul total de intern ri 6112 (65,1%) 6241 (60,1%) 
În mod programat total: 
În mod de urgen , 
inclusiv: - prin echipele AMU 

- la îndreptarea 
MF 

- de sinest tor           

1784(29,5%) 
4328 (70,5%) 
2515 (41,0% ) 
1491 (24,3%) 

 
322 (5,2%) 

1665 (26,7%) 
4576 (73.3%) 
2428 (38,9%) 
1671 (26,8%) 

 
477 (7,6%) 

Num rul total de refuzuri 3441 (36,7%) 4140 (39,9%) 
Inclusiv, transfera i în alte 
institu ii medicale 

417 (4,4%) 416 (4,0%) 

 
Pe parcursul anului 2013 a fost înregistrat un num r sporit de adres ri ale 

pacien ilor din sectoarele de deservire cu urgen e hipertensive – 712 cazuri, ceea ce 
constituie 44,6% din num rul total de adres ri terapeutice. Majoritatea adres rilor 
cu urgen e hipertensive au fost transportate prin intermediul echipelor de urgen . 
Pacien ilor respectivi li s-a acordat asisten  medical  de urgen , au fost 
supraveghea i timp de 2-3 ore i ulterior îndrepta i la medicul de familie, pentru 
continuarea tratamentului i supraveghere. 
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DINAMICA INDICATORILOR COMPARATIVI  DE ACTIVITATE 

AI SERVICIULUI SPITALICESC  PROFIL TERAPEUTIC 
ANII 2012 – 2013       

                                                                                                                   Tabela nr.12 

 

Nr. 
de pat. 
cifre 
abs. 

Durata medie de 
utilizare a 

patului  zile (%) 

Rota ia patului 
(indice) 

Durata medie 
de spitalizare 

(zile) 

Bolnavi externa i 
(incl. deceda i) 

(abs.) 

Letalitatea 
(abs/indice) 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
SCM nr. 1 
TOTAL: 
indice 

515 311.6 308.1 48.1 49.5 6,3 6.2 25352 25365 199-0.8 181-0.7 

Profil 
terapeutic:  90 370.3 353.2 42.6 45.4 8.5 8.1 2535 3788 91-3.4 79-2.0 

 
Structura morbidit ii la bolnavii interna i  în cadrul  

sec iilor de boli interne în anii 2012-2013: 
 

I  loc   – se plaseaz  patologia cardiovascular     – 1138  bolnavi    - 45,0%  (1025 –  40,1%    a.2013)                   
II loc  – se plaseaz  patologia pulmonar ,             – 789 bolnavi      - 31,0%   (945–   37,0%   a.2013)         
Inclusiv pneumonii                                               –  625 bolnavi     - 24,5%    (597 –  23,5%   a.2013) 
III loc - se plaseaz  patologia  aparatului digestiv – 292 bolnavi      - 11,5%   (253–    9,9%    a.2013)                            

Dinamica înregistr rii cazurilor de deces  
cu Cardiopatie ischemic , Ciroz  hepatic i Pneumonii 

 în sec iile terapie în perioada anilor 2012-2013      
                                                                                                   Tabela nr. 13 

Denumirea unit ii 
nosologice 

 
a. 2012 

 
a. 2013 

Dinamica sporirii sau diminu rii 
cazurilor de deces în a. 2011  

(Raport procentual) 
Afec iunile 
cardiovasculare 

32 32 0% 

Ciroz  hepatic   16 9 - 43,2 % 
Pneumonie 
comunitar  

6 9 + 33,4 % 
 

 
DINAMICA INDICATORILOR  DE REZULTATE AI SERVICIULUI 

SPITALICESC PROFIL CHIRURGICAL   a. 2012-2013  
                                                                                                                             

Tabela nr. 14 

 

Nr. 
de pat. 
cifre 
abs. 

Durata medie de 
utilizare a patului  

zile (%) 

Rota ia patului 
(indice) 

Durata medie de 
spitalizare 

(zile) 

Bolnavi externa i 
(abs.) 

Letalitatea 
(abs/indice) 

2012 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
SCM 
nr. 1 
 

515 311.6 308.1 48.1 49.5 6.3 6.2 25352 25365 199-0.8 181-0.7 

Profil 
chirurgical 60 270.1 282.4 31.9 33.8 8.3 8.3 1879 1981 71-3.6 60-2.9 
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DINAMICA UNOR INDICI AI SEC IILOR DE PROFIL 
 CHIRURGICAL  a. 2012-2013         

                                                                                                                             
Tabela nr.15 

Indicii de activitate a. 2012 a. 2013 

1. bolnavi externa i  + deceda i 1950 2041 
2. bolnavi opera i 1283 1363 
3. opera ii total  1530 1613 
4. activitatea chirurgical  66.0 66,8 
5. Letalitatea postoperatorie 2,8 3,0 

  
 
 

DINAMICA INDICATORILOR  DE ACTIVITATE  
AI SEC IEI ANESTEZIOLOGIE I REANIMARE  

A  SERVICIULUI CHIRURGICAL SOMATIC   a. 2012 -2013  
 

Tabela nr.16 

 

Nr. 
de 

pat. 
cifre 
abs. 

Durata medie de 
utilizare a 

patului  zile (%) 

Rota ia patului 
(indice) 

Durata medie 
de spitalizare 

(zile) 

Bolnavi externa i 
(abs.) 

(transfera i) 

Letalitatea 
(abs/indice) 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
SCM nr. 1 
 515 311.6 308.1 48.1 49.5 6.3 6.2 25352 25365 199-0.8 181-0.7 

Profil 
anestezie i 
reanimare  

6 295,3 330,2 158,3 171,0 1,9 1,9 950 1017 101/10,6 108/10,6 

 
Indicii de baz  ai activit ii sec iei anestezie i reanimare în a. 2013  pot fi 

aprecia i ca stabili comparativ cu anul 2012. Se atest  o ameliorarea a func iei 
patului de la 295,3(a.2012) la 330,2 zile în a.2013. Concomitent se înregistreaz  o 
cre tere a indicatorului  rota ia patului pe fondalul unui num r mai crescut de 
pacien i interna i – 1017 (950 în a. 2012).  

Pe parcursul perioadei raportate nu au fost înregistrate careva complica ii 
postoperatorii, postanestetice sau decese în timpul opera iilor.    

 
Serviciul anatomie patologic   
În perioada de referin  în cadrul laboratorului s-au efectuat peste 26000 

investiga ii histologice (a. 2012 - 24687) i 194 necropsii. Divergen ele de 
diagnostic au constituit 9,5% (11 cazuri), fapt ce ne relateaz  despre nivelul înalt 
de stabilire a diagnosticului la etapele precoce i asigurarea asisten ei medicale 
necesare.  
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Concomitent este necesar de apreciat i rezultatele pozitive ale activit ii 
serviciilor specializate cu aportul nemijlocit i realizarea unui volum sporit de 
lucru: al sec iilor reabilitare medical i medicin  fizic , laboratorul clinico-
biochimic i bacteriologic, imagistic , care au men inut stabili indicatorii de baz i 
în anul 2013, comparativ cu a. 2012, iar unii având o tendin  de ameliorare,  fapt  
pentru ce administra ia spitalului le aduce sincere mul umiri. 
 

 REZULTATELE  ACTIVIT II  SERVICIULUI   

OBSTETRICAL-GINECOLOGIC  PE  PARCURSUL  ANULUI  2013  

Utilizarea fondului de paturi pe parcursul anului 2013 
Tabela nr.17 

SEC IA 

Bolnavi 
interna i 

(cifre abs.) 

Bolnavi 
externa i 

(cifre abs.) 

Indicele 
de utilizare 
a patului 

Durata 
medie de 

tratament 
(zile) 

Rulajul 
patului 
(indice) 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Obstetrical   nr.  1  2283 2202 3097 2899 326.9 299.3 3.2 3.1 76.1 73.4 
Obstetrical  nr. 2 1629 1933 2138 2443 258.7 270.7 3.4 3.3 54.3 64.4 
Obstetrical  nr. 3 2723 2547 3083 3000 220.9 195.2 3.2 3.3 54.5 50.9 

Total s lile de na teri  6635 6682 8318 8342 260.1 244.2 3.3 3.2 60.3 60.7 
Patologia  gravidit ii nr. 1 0 1853 0 1146 0 318.5 0 8.3 0 61.8 
Patologia  gravidit ii nr. 2 0 2028 0 1467 0 281.3 0 7.7 0 50.7 

Total patologii 7118 3881 5457 2613 305.4 297.3 7.4 8.0 49.1 55.4 
Profil 
Obstetrical 13753 10563 13775 10955 285.9 264.8 4.9 4.4 53.9 58.7 

Ginecologia aseptic  nr. 1 2098 1876 2104 1866 272.1 266.0 3.2 3.6 83.9 75.0 

Ginecologia aseptic  nr. 2 0 1669 0 1660 0 263.8 0 4.8 0 55.6 

Ginecologia septic   1517 1546 1551 1577 342.3 359.9 5.5 5.7 60.7 61.8 
Profil     
Ginecologic 3615 5091 3655 5103 307.2 294.5 4.2 4.6 72.3 63.6 

 
Principalii indicatori de rezultat în cadrul Centrului Perinatologic  

pe parcursul  anilor 2008-2013 
 

    Pe parcursul  anului 2013, în cadrul maternit ii spitalului au fost înregistrate  8336  
na teri, ceea ce nu difer  mult de anul precedent (cu 12 de nasteri mai mult).                    
S-au n scut  8463   copii, dintre care la termen 8057  copii, pretermen – 406 copii. 
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Diagrama nr.1 

 
 
    Rata na terilor premature s-a stabilizat în jur de 4,2 la sut .  În stuctura acestor 
na teri predomin  nou-n scu ii cu masa mic , foarte mic  si extrem de mic , 
ponderea lor fiind  aproape de 35  la sut , fapt ce a necesitat  eforturi si resurse 
colosale pentru resuscitarea, tratamentul si îngrijirea acestor copii. 
    De men ionat, c   aceste na teri cu copii profund imaturi, preponderent i 
condi ioneaz  decesele perinatale înregistrate. 
  

Diagrama nr.2 

 
 
    Rata opera iilor cezariene în anul trecut a crescut cu 1,2%, fiind de 16,9%, îns  
aceasta se explic  cu nivelul mai mare al na terilor gemilare, sarcinilor în 
prezenta ie pelviana, primigestelor cu vîrst  înaintat , celor cu cicatriciu pe uter i 
gravidelor cu reproducere asistat  – situa ii clinice grave, rezolvarea c rora 
preponderent s-a efectuat pe cale chirurgical . 
    Nec tînd la acestea, consider m, c  rata opera iilor cezariene înregistrat  nu este 
mare pentru complexitatea i nivelul de referire a institu iei noastre. 
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Diagrama nr.3 

 
    Pe acest fondal, rata mortalit ii perinatale pân  la finele perioadei raportate a 
constituit  9,3 ‰ (79 cazuri). 
    Dinamica înregistrat  demonstreaz  o stabilitate în calitatea serviciilor prestate 
în cadrul maternit ii, nec tînd la ponderea mare a deceselor antenatale, ce survin 
la domiciliu i a na terilor premature la copiii cu mas  extrem de mic  – factori ce 
nu pot fi influen i de asisten a spitaliceasc , dar reflect  complexitatea 
problemelor existente pîn  în prezent în unele familii, societate, asisten a medical  
primar i cea social . 
 

Diagrama nr.4 

 
 

Rata mortalitatii antenatale se men ine la nivel înalt – 5,7 ‰ (48 cazuri), inclusiv  

32 cazuri printre copiii nou/n scu i prematuri.  
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Diagrama nr.5 

 
 
         Ca i în anii preceden i mortalitatea antenatal  predomin  în structura 
mortalit ii perinatale, constituind circa 61%. 
 

Diagrama nr.6 
 

 
   Pornind de la situa ia real  dea lungul anilor, în mod repetat constat m, c  
principalele pîrghii spitalice ti în men inerea nivelului jos a mortalit ii 
perinatale r mîn na terile la termen, conduita ra ional  în patologia obstetrical  
i extragenital  grav , monitoringul minu ios în na tere i rezolvarea la timp a 

sarcinii în cazurile suferin ei fetale, ceea ce s-a reu it în cadrul institu iei. Dar,  
rezerva cea mai mare r mîne la nivelul Asisten ei Medicale Primare, unde las  
de dorit luarea la timp la eviden  a femeilor gravide din teritoriu, examinarea 
lor i monitorizarea dezvolt rii sarcinii. 
   Indicele mortalit ii neonatal - precoce s-a men inut la un nivel constant – 3,7 
‰ (31 cazuri),  dintre care 27 cazuri copii prematuri si doar numai in 4 cazuri 
sarcina a fost matur , to i copiii fiind cu malforma ii congenitale incompatibile 
cu via a. 
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Diagrama nr.7  

 
  
    Drept rezultat, indicatorii deceselor copiilor n scu i la termen sunt mici, iar 
cazurile de decese intranatale în acest an, nu au fost înregistrate. 
 
 

Diagrama nr.8 
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     Diagrama nr.9 

 
 
 
    În cadrul sec iilor ginecologie au primit tratament 5103 ginecopate, inclusiv 

3725 asigurate i 1 378 contra plat . Ponderea pacientelor contra plat  este mai 

mare în sec ia Ginecologie Septic , comparativ cu Ginecologia Aseptic , gra ie 

managementului reu it al efului sec iei, dl Iu.Punga. 

În structura patologiei ginecologice internate în sec ia Ginecologie 

aseptic  nr.1 ponderea cea mai înalt  a revenit metroragiilor disfunc ionale, 

fiind urmate de cazurile de sterilitate primar  sau secundar . În structura 

morbidit ii ginecopatelor tratate în sec ia ginecologie septic  predomin  

procesele inflamatorii ale anexelor, urmate de complica iile postnatale septice, 

tumorile ale uterului i ovarelor. În sec ia ginecologie aseptic  nr.2 prioritate au 

avut pacientele cu avorturi spontane, urmate de chiuretaje diagnostice i 

întreruperi de sarcin  la indica ii medicale. 

Pe parcursul perioadei raportate, în cadrul sec iilor ginecologice au fost 

efectuate 4616 opera ii. Activitatea chirurgical  fiind 88,8 la sut , iar letalitatea 

postoperatorie 0,07%.  
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Cu regret, în anul de referin  nu a fost posibil de evitat unicul caz de 

mortalitate matern , care  s-a înregistrat pe parcursul primelor 2 ore de la 

internare la o l uz , ce a n scut în raionul tefan Vod , fiind transferat  de la 

Spitalul clinic municipal „Sf. Treime” în stare critic . Rezultatele examin rii 

cazului dat la nivelul Ministerului S ii a confirmat inevitabilitatea lui, dar 

în pofida circumstan elor cunoscute dup  statistic  cazul  a revenit spitalului 

nostru. 

Tot  în acest context, merit  apreciere i recuno tin  colaboratorii 

medicali, care  au depus eforturi i au contribuit la salvarea a celor peste 20 

cazuri de complica ii severe i st ri septice la l uzele i ginecopatele, internate 

în sec iile obstetricale i ginecologice. Majoritatea lor au fost din raioanele 

republicii, dar cu  aportul angaja ilor ambelor sec ii de anesteziologie i 

reanimare, iar  în ultimele dou  cazuri cunoscute din lunile decembrie-ianuarie 

i medicilor chirurgi, s-a f cut tot posibilul, pentru evitarea cazurilor 

suplimentare de deces matern. 

    In cadrul sec iei anesteziologie si reanimare a serviciului obstetrical-

ginecologic, pe parcursul anului 2013 au fost efectuate 7628 aplica ii 

anesteziologice, vis-a-vis de 6731 in aceea i perioada a anului trecut. Structura 

pacientelor tratate în saloanele de terapie intensiv  prezint  urm torul tablou:  

1. 1410 paciente dupa operatie cezariana, 

2.  257 ginecopate, dintre care 9 cazuri paciente cu anemie severa pe fon de 

hemoragie uterina,  

3. 13 l uze cu patologii extragenitale grave, dintre care in 9 cazuri cu 

hemoragii severe mai mult de 1 litru,  

4. 52 gravide în stare grav , inclusiv 41 cazuri de preeclampsii, 10 cazuri de 

HEELP sindrom si 1 caz de eclampsie desf urat  la domiciliu. 

In sectia Consultativ , au fost deservite 9641 de paciente, comparativ cu 

8574 în perioada analogic  a anului 2012.   

         Dinamica num rului de vizite ale pacien ilor  înregistrate în sec ia 

consultativ  pentru ultimii 5 ani este prezentat  în urm toarea tabel : 
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Dinamica vizitelor efectuate  
în sec ia  consultativ  (anii 2009-2013) 

Tabela nr.18 
Anul 

 
Num rul de vizite 

(total) 
Din ele, vizite efectuate de paciente 

asigurate de CNAM 
2009 8645 7267 (84,1%) 
2010 9908   8136 (80,7%) 
2011 9133   7849 (85,9%) 
2012 8574 6854 (79,0%) 
2013 9641 7212 (74,8%) 
 

Ponderea pacientelor asigurate constituie 74,8% (în a. 2012 - 79,0%, a. 
2011 - 84,9%). În acela i timp s-a p strat tendin a de cre tere a ponderii 
pacientelor neasigurate - de la 14,1% în anul 2011 la 21,0% în anul 2012 i 
25,2% în anul 2013. 

 

 REZULTATELE ACTIVIT II  

SERVICIULUI NEONATAL-PEDIATRIC PE ANUL 2013  
Pe parcursul anului 2013 pentru activitatea serviciului neonatal-pediatric au fost 

contractate 3480 cazuri, ce in de tratamentul copiilor i nou n scu ilor, de facto 

îndeplinite au fost 3493 cazuri sau 100,4 %.  

Dinamica utiliz rii fondului de paturi 
în sec iile serviciului neonatal pediatric  (an.2012-2013) 

Tabela nr.19 
Sec iile Num rul zile-pat 

utilizate în 
mediu la 1 pat 

Num rul  Rulajul 
patului 

Durata 
medie 

tratament 

Deceda i 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Îngrijirea 
prematurilor 307,5 305 109,8 108,9 30,7 29,4 9,1 9,5 /6 -/7 
Neurologia 
infantil  393,8 368,9 131,3 123 35,8 35,3 9,8 9,7   
Psihoneurologia  
 271,3 308,3 87,5 99,5 25,9 31,2 10,2 9,7   
Patologia nou-

scu ilor 294 283,8 105 101,3 31,9 39,8 8,8 8,5  -/1 
Total copii 
 313,5 314,9 107,3 107,9 31,1 32 9,4 9,3 /6 -/8 
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Comparativ cu perioada precedent , majoritatea indicilor de baz , ce in de 

utilizarea fondului de paturi în sec iile serviciului neonatal-pediatric, au înregistrat  

o dinamica pozitiv . Astfel, a sporit rulajul patului comparativ cu anul precedent 

de la 31,1 la 32, num rul zile lucrate de un pat a constituit 314,9, iar durata medie 

de tratament a variat între 9,4 – 9,3 zile.  

      În sec ia de îngrijire a nou-n scu ilor prematuri num rul copiilor spitaliza i 

este în descre tere de la 852 la 805 în anul de referin . 

Pe parcursul perioadei raportate din maternitate au fost transfera i 13 nou-n scu i 

cu masa pîn  la 999 gr. 

În compara ie cu anul precedent a crescut v dit num rul copiilor cu greutatea mic  

la na tere 1000-1500 gr, de la 32 nou-n scu i la 42 nou-n scu i. 

   De men ionat, c  din num rul total al copiilor interna i în sec ia de îngrijire a 

nou-n scu ilor prematuri, 33,1 % au fost copii transfera i din sec iile de reanimare, 

scu i în stare grav i prematuritate adînc . 

Dinamica structurii morbidit ii nou-n scu ilor prematuri (anii 2012-2013) 
Tabela nr.20 

Anul 2012 Anul 2013 

I loc - Infec iile intrauterine-420-49,3% I loc  - Prematuritate 279-34,7% 

II loc - Boala hemolitic - 62- 7,3% II loc - Infec iile intrauterine-218-27% 

III loc - Icterele- 55-6,5% III loc - Icterele- 66-8,2% 

IV loc - Altele-315- 36,9% IV loc - Altele-242- 30% 

   Comparativ cu perioada similar  a anului precedent  în anul trecut num rul nou-

scu ilor spitaliza i în sec ia patologia nou-n scu ilor a r mas constant - 1000. 

     Marea majoritate a copiilor interna i   o constituie copiii n scu i în maternitatea 

SCM nr. 1- 685 nou-n scu i 68,5 %, de la Maternitatea Municipal  nr. 2- 125 

copii-12,5 % i IC DOSM i C-155-15,5%, altele maternit i – 35-3,5%. 

    Din num rul total al copiilor interna i 554 copii -55,4 % au fost spitaliza i de 

asisten a medical  de urgen , vis-a-vis de anul precedent 676-67,2 % i numai 348 

nou-n scu i-34,8% la îndreptarea medicului de familie,  iar 98-9,8 % au fost 

transfera i din maternitatea spitalului nostru.  
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Dinamica structurii morbidit ii nou-n scu ilor  spitaliza i  
în sec ia patologie a nou-n scu ilor în perioada anilor 2012-2013 

Tabela nr.21 

Anul 2012 Anul 2013 

I loc-Pneumoniile acute-576 -57,3 % I loc- Pneumonii acute- 372- 37,2% 

II loc- Infec ii intrauterine -188-18,7 % II loc- Icterele- 191-19,1%  

III loc- Icterele- 70- 7,0 % III loc- Insuficien a respiratorie- 95- 9,5% 

IV loc- Altele-172-17,0 % IV loc- Altele- 342- 34,2% 

 

     În sec ia neurologie infantil  pe parcursul anului 2013 au primit tratament- 947 

copii, comparativ cu anul 2012-998 copii. 

Cei mai mul i copii au fost interna i  în primele 6 zile de via - 448 nou-n scu i sau 

47,3 %. Prin intermediul echipei de urgen - sau spitalizat 181 copii-19,1 %, la 

îndreptarea medicului de familie 318 copii-33,6 %. 

Structura morbidit ii copiilor interna i în sec ia neurologie infantil  
 în anii 2012 - 2013 

Tabela nr.22 
Anul 2012 Anul 2013 

I loc-Ischemiile cerebrale       - 451-45,2 % I loc-Ischemiile cerebrale       - 342-36,1 % 

II loc- Deregl ri de tonus muscular- 345-

34,6 % 

II loc- Deregl ri de tonus muscular- 239- 

25,2 % 

III loc- Traumatism obstetrical    70-7,0 % III loc- Tulbur ri de dezvoltare motorie     

                                                   159-16,8 % 

IV loc- Altele                         - 132-13,2 % IV loc- Altele                         - 207- 21,9 % 

 

    În sec ia psihoneurologie v dit sa m rit num rul copiilor spitaliza i de la 661 

anul precedent la 793 copii anul curent cu 132 copii mai mult. 

 Marea majoritate a copiilor interna i o constituie  copiii de vîrsta 3 luni - 12 luni -

694 copii-87,05 %. Din num rul copiilor spitaliza i pe parcursul anului, s-a dublat 

num rul copiilor spitaliza i prin intermediul asisten ei medicale de urgen , de la 

68-10,3% în 2012 la 145 – 18,3% în 2013. 
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Structura morbidit ii  copiilor interna i  
în sec ia psihoneurologie  în anii 2012-2013 

Tabela nr.23 
Anul 2012 Anul 2013 

I loc-Tulbur ri de tonus muscular  
                                                  - 350-53 % 

I loc - Deregl ri de dezvoltare psihologic    
                                                  478- 60,3% 

II loc- Tulbur ri neurotice      - 115-17,4 % II loc - Tulbur ri emo ionale i de 
comportament                         - 113-14,2 % 

III loc- Epilepsiile                    - 59-8,9 % III loc - Encefalopatie toxic     - 80-10,1 % 
IV loc- Altele                         - 137-20,7 % IV loc - Altele                         - 122-15,4 % 

 
Pe parcursul anului 2013 în sec iile de reanimare nou-n scu i nr. 1 i nr. 2 au primit 
tratament 758 copii. Din ei au decedat 30 copii, comparativ cu 31 copii  în 2012. 

 

Dinamica num rului copiilor deceda i anii (2012- 2013) 
Tabela nr.24 

2012 2013 
Total           Deceda i- 31, inclusiv Total           Deceda i- 30, inclusiv 

Neonatal-precoce  27-87,1 % Neonatal-precoce  24- 80 % 

Neonatal-tardiv   2-6,5 % Neonatal-tardiv   5-16, 7% 

Perioada infantil  2-6,5 % Mortalitate infantil  1-3,3 % 

 

Dinamica cazurilor de deces pîn  la 24 ore 
Tabela nr.25 

2012 2013 
11-35,5 % 10-33,3 % 

 

Dinamica num rului copiilor deceda i cu masa corpului pîn  la 999,0 gr. 
Tabela nr.26 

2012 2013 

20-64,5 % 17-56,7 % 

Din num rul copiilor deceda i 10 nou –n scu i au decedat pîn  la 24 ore i 
au fost înregistrate 17 decese la nou-n scu i cu greutatea pîn  la 999,0. 
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Stima i colegi ! 

Rezultatele activit ii colectivului nostru în perioada anului 2013 nu ar fi fost 

la nivelul respectiv, f  aportul i contribu ia  tuturor serviciilor auxiliare, care au 

realizat un volum enorm de lucru pentru  diagnosticarea  patologiilor,  aplicarea 

tratamentului de baz i reabilitare medical : 

 În special m  refer la serviciul de laborator clinico-biochimic i 

bacteriologic, sec ia anatomie patologic , sec ia reabilitare medical i medicina 

fizic , farmacia institu iei.  

Tot în acest context, merit  apreciere la justa valoare i eforturile enorme, 

depuse la acordarea asisten ei medicale calitative de c tre colaboratorii sec iilor 

anesteziologie, reanimare i terapie intensiv , atît pentru adul i cît i cele 2 pentru 

copiii nou-n scu i, imagistic , cabinetul diagnostic  func ional , cabinetul  

transfuzie a sângelui, radiologie, informatic i statistic  medical , blocului 

alimentar, serviciului economico-financiar, serviciului resurse umane i 

bineîn eles cel administrativ-gospod resc, inclusiv i pentru preg tirea c tre  

evaluare i acreditare repetat  a institu iei, to i cei care au muncit cot la cot  pe 

parcursul anului trecut. 

In pofida multor greut i, neajunsuri i probleme, ce in de uzura sporit  a 

bazei tehnico-materiale, insuficien a tehnologiilor medicale moderne, 

administra ia spitalului consider , c  majoritatea serviciilor i subdiviziunilor 

institu iei au f cut fa i au contribuit în m sur  maximal , la realizarea cu succes 

a obiectivelor de baz , înaintate pentru anul 2013 i aduce sincere mul umiri 

întregului colectiv, în persoana  reprezentan ilor, prezen i în sal , la actuala edin  

a Consiliului Administrativ. 

In concluzii îmi permite i s  men ionez urm toarele: 

1. Colectivul  Spitalului  clinic municipal nr.1 pe parcursul perioadei de 

referin  a depus eforturi considerabile, asigurând o activitate stabil , atât 

economico-financiar , cît i indiscutabil cea medical , realizând cerin ele de baz   

stipulate în contractul de prestare a serviciilor medicale, precum i acordul 

adi ional semnate cu CNAM pentru anul 2013. 
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2. Indicatorii principali ce caracterizeaz  activitatea multilateral  a 

institu iei    s-au men inut stabili la majoritatea compartimentelor, cu unele 

tendin e evidente de ameliorare a  duratei medii de tratament, letalit ii spitalice ti, 

mortalit ii perinatale,  gra ie gestion rii eficiente a mijloacelor financiare 

disponibile i monitoriz rii permanente a procesului curativ-diagnostic, fapt 

confirmat prin analiza demonstrat , cu achitarea maximal  a cheltuielilor suportate 

i evitarea posibil  a acumul rii datoriilor nejustificate. 

3. Majorarea veniturilor acumulate din contul mijloacelor financiare alocate  

de CNAM i celor ob inute în baza serviciilor medicale prestate contra plat , au 

oferit posibilitatea sporirii în dinamic  a cheltuielilor suportate pentru  procurarea 

utilajului medical performant, medicamentelor, produselor alimentare, 

mobilierului, altor obiecte i bunuri materiale de mic  valoare i  nu în ultimul rînd 

pentru „Remunerarea muncii”, care a sporit cu 4,3 la sut  comparativ cu an.2012. 

4. Conlucrarea reciproc , adecvat i eficient , care s-a soldat cu  achitarea 

la timp de c tre CNAM a serviciilor medicale prestate popula iei, a permis 

finalizarea anului cu un sold pozitiv de peste 5,0 mln. lei, care urmeaz  a fi utilizat 

pentru acoperirea unor cheltuieli importante în anul curent, inclusiv procur ri 

suplimentare de utilaj medical, repara ii curente, consumabile, fapt pentru ce 

aducem mul umiri suplimentare  CNAM i Agen iei Teritoriale Chi in u, în 

persoana dlui director Nicolae Tafuni. 

5. Recuno tin i sincere mul umiri aducem i fondatorului – Consiliul 

municipal Chi in u i Direc iei s ii pentru sus inerea asigurat  din contul 

bugetului local, unor organiza ii donatoare de asisten  umanitar , colaboratorilor, 

care au contribuit la acumularea mijloacelor financiare la cont special, în volum de  

peste 4,0 mln. lei, un lucru foarte important, ce a permis  stimularea material  

suplimentar , continuarea procesului de consolidare a bazei tehnico-materiale 

existente, prin efectuarea unor lucr ri de repara ii curente, procur ri de utilaj 

medical, mobilier, alte bunuri materiale necesare activit ii spitalului nostru. 
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Obiectivele de baz , ce urmeaz  a fi trasate ast zi fa  de colectivul 

spitalului  pentru anul 2014 sunt orientate la: 

1. Îndeplinirea planului anual al cazurilor tratate, contractat cu CNAM i 

sporirea indicatorului  complexit ii lor, în mediu pe institu ie, pân  la 0,90-0,92 în 

condi iile finan rii dup  principiul DRG. 

2. Continuarea m surilor de fortificare i modernizare a bazei tehnico - 

materiale a spitalului pentru ameliorarea condi iilor de lucru a colaboratorilor 

medicali  i îngrijire a pacien ilor, prin efectuarea lucr rilor repara ii capitale i 

curente în sec iile obstetrical  nr.2, anesteziologie i reanimare a serviciului 

obstetrical-ginecologic, ginecologie septic , neonatal-pediatrice, sterilizare i 

dezinfec ie, schimbarea magistralelor interne de aprovizionare cu gaze medicale a 

blocurilor de opera ii, sec iile anesteziologie i reanimare, procur ri posibile de 

utilaj medical performant destinat serviciilor: obstetrical-ginecologic, neonatal-

pediatric, chirurgical, radiologic, laboratoare, sterilizare, mobilier i altor bunuri 

materiale acut necesare. 

        3. Sporirea continu  a nivelului calit ii asisten ei medicale spitalice ti  i 

satisfac iei pacien ilor conform Normelor Metodologice de aplicare în anul 2014 a 

Programului unic al asigur rilor  obligatorii   de   s tate, cu autoevaluare 

permanent  a situa iei reale. 

         4. Perfec ionarea formelor existente de control i monitorizare a calit ii 

serviciilor medicale prestate în sec iile spitalului, prin implementarea în practica i 

raportare trimestrial  a indicatorilor de calitate institu ionali aproba i. 

5. Respectarea necondi ionat i oportun  a drepturilor pacien ilor, 

principiilor confiden ialit ii în cazul secretului medical, colect rii i utiliz rii 

datelor cu caracter personal, eticii i deontologiei medicale, obliga iunilor 

profesionale i drepturilor lucr torilor medicali, în conformitate cu actele 

legislative în vigoare, în scopul evit rii permanente a situa iilor de conflict,  

compromiterii profesiei de lucr tor medical, amelior rii imaginii institu iei în 

comunitatea medical  municipal i na ional . 
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6. Continuarea procesului de elaborare i implementare a noilor  Protocoale 

clinice institu ionale, în practica cotidian  de diagnosticare i tratament a 

pacien ilor spitaliza i. 

7.  Pentru to i conduc torii de subdiviziunii, implica i în prestarea serviciilor 

medicale contra plat , de comun acord cu colaboratorii catedrelor clinice ale 

USMF „N.Testemi anu”, r mîne actual  problema acumul rii mijloacelor 

financiare extrabugetare în volumul programat, ce urmeaz  a fi aprobat ast zi în 

cadrul edin ei actuale a Consiliului Administrativ. 

În final, îmi permite i s  aduc înc  o dat  sincere mul umiri la to i 

colaboratorii spitalului, catedrelor Universit ii de Stat de Medicin i Farmacie 

„N. Testemitanu", pentru eforturile comune depuse, conlucrare i rezultatele bune 

ob inute în anul de referin , dorindu–V  la to i mult  s tate, prosperare  i 

performan  , optimism, stim  reciproc i noi succese în anul care deja s-a 

început. 

 

 

 

 mul umesc de aten ie! 
        Directorul IMSP SCM nr.1     Victor Savin 
 


