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Stimaţi membri ai Consiliului administrativ, 

Stimaţi colegi, onorată asistenţă, 
    

Am  petrecut în istorie anul 2016, un an de muncă încordată,  care colectivul 

instituţiei noastre l-a finisat cu succes. La capitolul rezultatele activităţii economico-

financiare indicatorii obţinuţi reflectă situaţia până la 20 decembrie, privind 

tratamentul pacienţilor asiguraţi, plus copiii nou/născuţi sănătoşi, externaţi la 3-4 zile 

după naştere. 

Rezultatele la capitolul activitatea medicală constituie indicatorii obţinuţi până 

la 31 decembrie, conform dărilor de seamă statistice, prezentate DS şi MS, ce includ 

toate cazurile tratate a pacienţilor asiguraţi şi neasiguraţi contra plată. 

I.  REZULTATELE ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE 

ÎNREGISTRATE PE PARCURSUL ANULUI 2016 

     

Contractul de colaborare cu CNAM pentru anul 2016, iniţial a fost de 73021,9  

mii lei. Pe parcurs, în baza Acordului Adiţional nr.1 din 29 februarie 2016, suma 

pentru asistenţa medicală spitalicească s-a majorat cu 1585,4 mii lei, pentru acoperirea 

cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenţi.  În urma negocierilor cu CNAM 

au fost încheiate Acordurile Adiţionale nr.2 din 19 august 2016  şi nr.3 din 23 

noiembrie 2016,  în urma cărora suma alocată pentru asistenţa medicală specializată de 

ambulatoriu s-a majorat cu 63,5 mii lei, pentru asistenţa medicală spitalicească cu 

20107,0 mii lei, alcătuind suma totală contractată pentru anul curent de 94777,7 mii 

lei.  După semnarea Acordurilor Adiţionale nr.2, nr.3  planul precizat de cazuri tratate 

pe anul 2016 a fost de 31192 cazuri, inclusiv: 

- 30292 cazuri cu finanţare în bază de DRG (29792 cazuri acute şi 500 cazuri 

chirurgie de zi)  

- 900 cazuri cronice (800 cazuri geriatrice şi 100 cazuri reabilitare). 

De facto, pe parcursul anului trecut, au fost trataţi: 

- 31031  persoane asigurate  cu durata medie de spitalizare 6,0 zile-pat; 

- şi 2046 cazuri contra plată  cu durata medie de spitalizare 2,9 zile-pat. 
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Rezultatele activităţii secţiilor curative pe profiluri a cazurilor asigurate 

prezintă următorul tablou: 

- Profilul terapeutic -3017 cazuri, inclusiv 800 cazuri geriatrice, 

- Chirurgie pentru adulţi – 1274 cazuri, 

- Chirurgie septică pentru adulţi – 810 cazuri, 

- Patologia gravidităţii - 2539 cazuri,  

- Ginecologie - 2569 cazuri, 

- Ginecologie septică – 956 cazuri, 

- Neurologie p/u copii -1954 cazuri, inclusiv 100 cazuri reabilitare 

Pediatrice - 1845 cazuri, 

- Obstetrică -16067 cazuri, inclusiv copii nou-născuţi 7429 

În total – 31031 cazuri tratate asigurate,  cu ICM mediu de 0,8381. 

 În cadrul secţiei consultative au fost efectuate 13880 vizite, inclusiv 9337 

asigurate, sau cu 1404 vizite mai mult decât în perioada anului trecut. 

 

 

Dinamica fluctuaţiei cadrelor medicale  
pe  parcursul  perioadei 2011-2016 

Tabela nr.1 

 
Angajaţi: 

Colaboratori 

medicali 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Devieri 

2015-

2016 

Medici 17 10 16 15 13 14 +1 

Personal medical 

mediu 

31 38 40 27 32 38 +6 

În total: 48 48 56 42 45 52 +7 

Din care tineri specialişti: 
medici - 9 persoane 
personal cu studii medii speciale - 10 persoane 

Concediaţi: 

 

Colaboratori 

medicali 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Devieri 

2015-2016 

Medici 18 13 7 6 13 16 +3 

Personal medical 

mediu 

43 41 34 37 38 30 -8 

În total: 61 54 41 43 51 46 -5 
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Dinamica instruirii profesionale a cadrelor medicale  

 în perioada  2011-2016 
Tabela nr.2 

Anii 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Numărul de salariaţi   

Medici 52- 

33,55% 

55-35,6% 47-29,0% 51-29,82% 74-43% 30-

43,78% 

Personal medical 

mediu 

58 -

17,90% 

43-13,4% 49-15,0% 31-9,71% 39-

12,42% 

32-

10,15% 

 
Dinamica cuprinderii cadrelor medicale cu categorii de atestare 

profesională  în perioada 2011-2016 
 

Tabela nr.3 

  
Medici: 

Anii 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nr. de 

medici 

155 153 161 171 172 169 

Superioară 80-

51,61% 

85 -

55,6% 

99 – 

61,49% 

95 – 

55,55% 

105-61,04% 110-

65,8% 

Prima 31-

20,0% 

26 – 

17,0% 

20 – 

12,42% 

30 – 

17,55% 

20-11,63% 16-

9,46% 

Doi 15-

9,68% 

25 – 

16,33% 

21 –

13,04% 

20– 11.7% 25-14,53% 13-

7,69% 

Total: 126-

81,29% 

136 – 

88,9% 

140- 

86,95% 

145 –84,8 150-87,20% 140-

82,4% 

Fără 

categorii 

29-

18,71% 

17 -

11,1% 

21 -

13,05% 

26 – 15,2% 22-12,79% 30-

17,75% 

Din ei 

pensionari 

1 1 - - - - 

Personal medical mediu:  

Anii 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nr. total 324 320 329 319 315 315 

Superioară 173-

53,40% 

173-

54,06% 

168 – 

51,06% 

166 – 

52,04 % 

169-

53,82% 

163-

51,74% 

Prima 34-

10,49% 

29-9,06% 33 – 

10,03% 

34 -  

10,66% 

32-

10,19% 

32-

10,25% 

Doi 56-

17,28% 

62–19,4% 79 – 

24,01% 

80 – 

25,07 

69-

21,97% 

51-

10,15% 
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Veniturile încasate pe anul 2016 au constituit suma totală de  108777,4 mii lei, 

înregistrând o majorare în raport cu anul precedent de +17177,3 mii lei. Ponderea 

principală în veniturile acumulate revine mijloacelor financiare alocate de CNAM 

obţinute de la prestarea serviciilor medicale persoanelor asigurate  –  94655,9 mii lei, 

cu  21180,0  mii lei mai mult decât în anul 2015, ce constituie 87,0 % din venitul total.  

Acestea fiind urmate de veniturile obţinute de la prestarea serviciilor medicale contra 

plată – 4239,8 mii lei, ce constituie 4,0 % din venitul total. Mijloacele financiare 

transferate de către arendaşi pentru serviciile comunale consumate constituie 1098,9  

mii lei sau 1,0 %  din venitul total. Alocaţiile bugetului local (inclusiv: reparaţii 

capitale, servicii funerare, produse lactate p/u nou-născuţi, cheltuieli pentru persoane 

neasigurate) au constituit 2336,6 mii lei  sau 4,0 % din venitul total. O altă sursă de 

venit reprezintă bunurile materiale obţinute sub formă de asistenţă umanitară sau 

primite cu titlu gratuit (sânge, vaccine, medicamente, OMVSD, produse alimentare,)  – 

3448,0  mii lei (3,2%). Utilaj primit cu titlu gratuit - 1218,4 mii lei. Proiect 

investiţional din fondul pentru eficientizarea consumului de energie în sumă de 

1965,1mii lei (1,8%). 

 

Structura comparativă a veniturilor totale acumulate 

pe parcursul anilor 2015 - 2016 

                            Tabela nr. 
Nr. 

d/o 
 Tipurile de venit: 2015  

(mii lei) 

2016 

(mii lei) 

Devieri  

(mii lei) 

Ponderea  

    (%)   

1 Mijloace financiare alocate de CNAM 73475,9 94655,9 21180,0 87,0% 

2 Dobânda bancară 33,8 14,7 -19,1 0,01% 

3 Sursele financiare acumulate în baza 

serviciilor medicale prestate contra plată 
4108,2 4239,8 131,1 4,0% 

4 Mijloace financiare transferate de către 995,2 1098,9 103,7  

Total: 263-

81,17% 

264–

82,5% 

280- 

85,10% 

280 – 

87,77 % 

270-

85,98% 

246-

78,84% 

Fără categorii 61-

18,83% 

56-17,5% 49- 

14,90% 

39 – 

12,23% 

45-

14,01% 

69-

21,9% 
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arendaşi pentru serviciile comunale 

consumate 

1,0% 

5 Alocaţiile bugetului local 
 (inclusiv: servicii funerare, produse lactate p/u nou-

născuţi, achit. chelt. persoane neasigurate) 

188,7 217,5 28,8 
  

 

2,0% 
6 Alocaţiile bugetului local pentru reparaţii 

capitale 
1691,3 1919,1 227,8 

7 Alocaţiile bugetului local pentru procurare 

de utilaj 
3427,6 0 -3427,6 

8 Bunuri materiale recepţionate cu titlu gratuit 

şi ajutor umanitar (vaccine, componente din 

sânge,medicamente, OMVSD, produse alimentare) 

3914,8 3448,0 -466,8 
3,2% 

9 Procurare de utilaj centralizat MS  2333,1 0 -2333,1  

10 Utilaj primit cu titlu gratuit 1431,5 1218,4 -213,1 1,1 % 

11 Proiect investiţional din fondul pentru 

eficientizarea consumului de energie 
0 1965,1 1965,1 1,8 % 

 Total : 91600,1 108777,4 +17177,3 100% 

 

Analizând structura cheltuielilor reale suportate vom menţiona, că cheltuielile  

mijloacelor financiare pe parcursul anului curent, comparativ cu anul trecut au crescut 

cu +14408,6 mii lei, alcătuind suma de 102973,6 mii lei.  S-au majorat cheltuielile vis-

a-vis de anul trecut la următoarele articole: în cea mai mare măsură  remunerarea 

muncii, respectiv contribuţii la asigurări sociale, medicamente, consumul energiei 

electrice, energiei termice, deservirea şi reparaţii curente a utilajului,  inventar moale, 

cheltuieli pentru spălarea lenjeriei  şi la compartimentul reparaţii capitale. 

Tot odată s-au micşorat  cheltuielile la apă, canalizare, la reciclarea cadrelor, 

materiale de uz gospodăresc, întreţinerea transportului şi la compartimentul procurări de 

utilaj. 

Astfel, ponderea principală în structura cheltuielilor totale  revine cheltuielilor 

pentru retribuirea muncii, urmate de contribuţiile la asigurările sociale de stat şi 

asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, cheltuielile pentru medicamente,  

cheltuielile pentru resursele termo-energetice, reparaţii capitale. 

 

 

Structura comparativă a cheltuielilor pe parcursul anilor 2015- 2016 

               Tabela nr. 

Tipurile de cheltuieli  2015 

(mii lei) 

2016 

(mii lei) 

Devieri 

(mii lei) 
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Remunerarea muncii 39836,7 50138,8 +10302,1 

Contribuţii la asigurarea socială de stat şi 

asigurarea obligatorie de asistenţă medicală 

10709,4 13660,2 +2950,8 

Medicamente 10376,6 13192,8 +2816,2 

Produse alimentare 3101,1 3189,2 +88,1 

Energie electrică 3344,6 4356,4 +1011,8 

Energie termică 2676,0 3745,6 +1069,6 

Apă, canalizare 1157,6 1107,0 -50,6 

Salubrizare 185,3 185,3 0 

Reciclarea cadrelor 407,9 186,7 -221,2 

Materiale de uz gospodăresc 2206,0 967,1 -1238,9 

Întreţinerea transportului 181,4 163,3 -18,1 

OMVSD 406,1 472,4 +66,3 

Inventar moale  21,9 160,0 +138,1 

Serviciile de telecomunicaţii 63,2 53,7 -9,5 

Materiale de construcţie 82,2 74,9 -7,3 

Reparaţia curentă a încăperilor 1152,9 1118,3 -34,6 

Reparaţia curentă şi deservirea utilajului, 

inclusiv deservirea staţiei de oxigen 

521,7 791,5 +269,8 

Pază 284,5 318,4 +33,9 

Spălarea lenjeriei 558,7 782,1 +223,4 

Achitarea serviciilor medicale performante 261,5 243,5 -18,0 

Procurare de utilaj 8617,8 2512,1 -6105,7 

Reparaţii capitale 1691,3 4583,8 +2892,5 

Alte servicii 720,6 970,5 +249,9 

Total 88565 102973,6 +14408,6 

În afară de aceasta: uzura mijloacelor fixe 7703,2 8498,1 794,9 

 

După cum am menţionat, o cotă considerabilă în structura cheltuielilor revine 

cheltuielilor pentru retribuirea muncii, care au fost executate în sumă de 50138,8 mii 

lei, inclusiv 48973,2 mii lei din contul surselor financiare alocate de CNAM şi 1165,6 
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mii lei din sursele acumulate în urma prestării serviciilor medicale cu plată. 

Comparativ cu anul 2015, cheltuielile efective la salariu s-au majorat cu 10302,1  mii 

lei (+ 25,9 %), care se datorează majorării salariului în conformitate cu HG RM nr.837 

din 6.07.2016 şi achitării salariului medicilor rezidenţi încadraţi în muncă din februarie 

curent. 

La situaţia din 01.01.2017  în instituţie activează  859 persoane fizice, inclusiv 

60 rezidenţi.  Potrivit statelor de personal în instituţia noastră pentru anul 2016 au fost 

aprobate 1204 funcţii, real ocupate 1163 funcţii.  Nivelul asigurării cu cadre la 

numărul de funcţii aprobate pe perioada dată este de 74 %. Din acest motiv, în 

această perioadă, angajaţii au cumulat unele funcţii de personal, respectiv: medici - 

54 funcţii, personalul medical mediu 110 funcţii, personal medical inferior - 96 

funcţii, alt personal – 44 funcţii.  

Salariul mediu lunar la o persoană fizică pe perioada raportată a constituit 4864 

lei,  iar la o funcţie ocupată 3590 lei,  inclusiv: 

 

           Dinamica salarizării angajaţilor spitalului (2015-2016) 

Tabela nr. 

Denumirea  

funcţiei 

Nr de 

persoane 

fizice 

2016 

Salariul mediu   la o 

persoană fizică 

Salariul mediu   la o 

funcţie ocupată (lei) 

Anul 2015 

(lei) 

Anul 2016 

(lei) 

Anul 2015 

(lei) 

Anul 2016 

(lei) 

Medici 229 6069 6292 4618 5240 

Personal 

medical mediu   

327 4300 5044 3169 3749 

Personal medical  

inferior 

222 2363 2999 1636 2055 

Alt personal 81 4039 5211 2764 3377 

Total 859 4098 4864 2961 3590 

 

Pentru plata consumului resurselor termoenergetice şi apei potabile s-au 

cheltuit 9394,3 mii lei, înregistrând  o creştere a cheltuielilor cu 2030,8 mii lei, 

comparativ  cu perioada similară a anului 2015, inclusiv: 
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energia electrică – avem  majorarea cheltuielilor cu  1011,8 mii lei, comparativ  

cu perioada similară a anului trecut, fapt cauzat de creşterea tarifului de la 1,896 

lei/Kw la 2,304 lei/Kw.  

energia termică  - creşterea  cheltuielilor faţă de anul precedent cu 1069,6 mii 

lei, se motivează cu creşterea tarifului la Gkal de la 1184,40 lei la 1281,60 lei, 

   apă, canalizare – comparativ cu anul precedent avem economie de 50,6 mii lei, 

datorită micşorării consumului în valori naturale cu 1,83 mii m
3
; 

 salubrizare – cheltuielile sunt la nivelul anului 2015. 

 

 

 

Analiza cheltuielilor efective la resursele termo - energetice şi apei                 

                                     anii 2015-2016        

 Tabela nr. 

Denumirea 

articolelor 

Anul 2015 

(mii lei) 

Anul 2016 

(mii lei) 

Devieri 

Energia electrică 3344,6 4356,4 +1011,8 

Energia termică 2676,0 3745,6 +1069,6 

Apă, canalizare 1157,6 1107,0 -50,6 

Salubrizare 185,3 185,3 0 

TOTAL 7363,5 9394,3 +2030,8 

   

Cheltuielile pentru produse alimentare pacienţilor sunt în valoare de  3189,2 

mii lei, o majorare de 88,1 mii lei comparativ cu anul precedent.  Cheltuieli reale 

pentru alimentaţie la o zi-pat a fost de 23,84  lei, iar la un caz tratat – 130,10 lei. 

Cheltuielile la medicamente  au constituit suma de 13192,8 mii lei, sau 12,9 % 

din cheltuieli,  inclusiv ajutor umanitar – 1570,9 mii lei, înregistrând o majorare de 

2816,2 mii lei comparativ cu  anul precedent. Cheltuielile reale în mediu la o zi-pat au 

constituit  93,65  lei (în anul 2015 -71,30  lei), iar la un caz tratat – 522,14 lei (în anul 

2015- 414,50 lei).  

Analiza cheltuielilor pentru asistenţa medicală spitalicească a stabilit că costul 

mediu al unui caz tratat a fost în sumă de 4118 lei.  Cheltuielile efective în mediu la o 

zi-pat au constituit 738,69 lei (an.-2015-580,30 lei).  
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Reparaţii capitale s-au efectuat în sumă de 4583,8 mii lei, cu 2892,5 mii lei mai 

mult decât în anul precedent, inclusiv: 

a) conform proiectului investiţional pentru eficientizarea consumului de 

energie s-au efectuat lucrări de reparaţie în valoare de 2470,1 mii lei: 

 -1965,1 mii lei din fondul de eficientizarea a consumului de energie, 

 - 505,0 mii lei – cota parte achitată de către instituţia noastră. 

b) din bugetul local s-au fost efectuat lucrări de reparaţie capitală în secţia 

terapie nr.1 şi sala de conferinţă a instituţiei în sumă totală de 2113,7 mii lei. 

La compartimentul „Procurări de mijloace fixe” au fost utilizate mijloace 

financiare în sumă de 2512,1 mii lei, inclusiv:  

- primite cu titlu gratuit în sumă de 1218,4 mii lei, (colonoscop-1120,6 mii lei, 

cărucior) 

- din mijloace financiare alocate de CNAM şi din suma acumulată de la 

serviciile contra plată 1293,7 mii lei, inclusiv:  

a) - Incubator (termostat) 40 litri (repartizat în secţia de transfuzie a sângelui) 

–     1 buc. x 23574 lei; 

- Incubator (termostat) 80 litri (repartizat în secţia anatomia patologică) –     

1 buc. x 26502,90 lei; 

- Ultrasonograf general (performanţă înaltă) – 1 buc. x 559200 lei; 

- Cântar electronic pentru nou-născuţi – 5 buc. x 1104 = 5520 lei; 

- Autoclav 30 litri (oţel inox) (pentru secţia ginecologia aseptică 1) – 1 buc. 

x 98808 lei; 

- Pompa de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) – 10 buc x 

23520 lei = 235200 lei; 

- Aspirator chirurgical - 7 buc. x 3240 lei = 22680 lei 

- Tub radiologic – 1 buc. x 160 000 lei 

 

c) - Frigider medical, pentru depozitarea vaccinurilor – 1 buc. x 16,1 mii lei 

- Aparat de aer condiţionat pentru secţia de producere a oxigenului – 1 buc x 

14,1 mii lei; 

- Lacăte electronice, pentru limitarea accesului în blocurile instituţiei, în 

valoare de 39,4 mii lei; 

- Sistem de monitorizare a pacienţilor – 78,9 mii lei; 

- Lavoar triplu de inox pentru blocul operator – 15,1 mii lei; 

- Proiector pentru sala de festivităţi (et.5) – 22,4 mii lei; 
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- Barieră de limitare a accesului transportului pe teritoriul instituţiei, precum 

şi cabina pentru postul de la poartă – 55,3 mii lei. 

 

În afară de aceasta sunt achiziţionate şi alte bunuri, OMVSD pentru instituţie: 

- Instrumentar medical – 144,4 mii lei; 

- Inventar moale -  318 mii lei; 

- Calculatoare – 80 mii lei; 

- Mobilier – 211 mii; 

- Cuptoare cu microunde (20 buc) – 25 mii lei; 

- Boilere (15 buc)  – 30 mii lei; 

- Maşini automate de spălat (15 buc) – 79,5 mii lei; 

- Dozatoare pentru săpun (119 buc) – 32 mii lei; 

- Cântare (14 buc) – 39,2 mii lei; 

- Stative pentru perfuzii (100 buc) – 30 mii lei; 

- Frigidere (9 buc) – 40,8 mii lei. 

 

Soldul mijloacelor băneşti la 01.01.2017 constituia suma de 8256,8  mii lei, 

din care: 

-  7887,1  mii lei - sold la mijloacele financiare alocate de CNAM, 

          -  332,8 mii lei din mijloacele financiare, acumulate în urma prestării serviciilor 

cu plată, 

          - 36,9 mii lei – sold la mijloacele financiare, alocate din bugetul local 

           

 Stoc de marfă la 01.01.2017: 

          la medicamente – 5337,1 mii lei, în farmacie – 2905,1 mii lei 

                         la produse alimentare –199,1 mii lei. 

Datoriile creditoare la 01.01.2017 constituie 700,2 mii lei, inclusiv:  

Medicamente – 26,7 mii lei, 

Produse alimentare –69,2 mii lei, 

Energie termică –152,8 mii lei, 

Servicii de comunicaţii – 0,3 mii lei, 

Materiale de uz gospodăresc – 4,4 mii lei, 

Deservirea utilajului, inventarului – 8,0 mii lei, 

Paza – 3,1 mii lei, 
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Servicii medicale performante – 14,5 mii lei, 

Servicii de Spălătoria – 11,6 mii lei, 

                     OMVSD – 21,9 mii lei, 

                     Reparaţii capitale -277,8 mii lei, 

                     Procurare de utilaj – 102,7 mii lei,  

                    Servicii funerare – 4,8 mii lei,           

 Alte cheltuieli –2,4 mii lei. 

 Datoriile debitoare constituie 68,6  mii lei, inclusiv: 

                     Reciclarea cadrelor  – 9,1 mii lei, 

                     Medicamente  - 3,5 mii lei, 

                     Cheltuieli de transport -  8,7 mii lei, 

                     OMVSD  - 19,4 mii lei, 

                     Materiale de uz gospodăresc – 1,8 mii lei,  

                     Alte cheltuieli – 26,1mii lei. 

Suma datoriilor debitoare şi creditoare acumulate  a fost deja achitată integral pe 

parcursul lunii ianuarie curent, cu excepț ia datoriilor creditoare la reparaț ii capitale 

ș i procurări de utilaj, preconizate de achitat din bugetul local . 

        
Concluzii:  

1) Activitatea economico-financiară a spitalului în perioada de referinţă 

poate fi apreciată ca satisfăcătoare  cu dinamică pozitivă, inclusiv din contul CNAM şi 

serviciilor medicale prestate contra plată, cu majorarea respectivă a cheltuielilor la 

„Remunerarea muncii”, „Contribuţii”, „Medicamente”, , „reparaţii capitale”  şi 

„Energia electrică, termică ” din motive obiective,  şi tot odată diminuarea cheltuielilor 

la apă, canalizare;  

2) Datoriile creditoare şi debitoare au valoare mică comparativ cu anii 

precedenţi. Suma datoriilor debitoare şi creditoare acumulate a fost deja achitată 

integral pe parcursul lunii ianuarie curent; 
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3) Cheltuielile efective la salariu s-au majorat cu 10302,1  mii lei (+ 25,9 %). 

Nivelul salariului mediu pe instituţie în perioada gestionată raportat la o persoană 

fizică constituie 4864 lei. 

4)  Soldul mijloacelor băneşti în sumă de  8256,8  s-a format  în urma 

economiei formate la unele articole, parţial din motivul că Acordul Adiţional nr. 3 a 

fost încheiat cu CNAM la 23.11.2016, cea ce a fost imposibil de a utiliza banii până la 

sfârşitul anului, dar acest sold ne dă posibilitatea de a programa pentru anul curent 

procurări de utilaj medical şi cheltuieli la Reparaţii curente şi capitale. 

 

 

II. REZULTATELE ACTIVITĂŢII MEDICALE 
 

Indicii  de  activitate  ai  serviciului  spitalicesc  a.  2016 
Tabela nr.8 

 

 

Nr. 

de 

pat. 

cifre 

abs. 

Durata medie de 

utilizare a patului  

(zile) 

Rotaţia 

patului 

(indice) 

Durata medie  

de tratament 

(zile) 

Bolnavi externaţi 

(abs.) 
Letalitatea (abs./indice) 

2015 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

SCM nr. 1 
Total 

500 305,9 318,3 50,1 50,9 5,8 5,5 25031 25458 227-0,9 218-0,8 

Profil  

terapeutic 
70 317,0 343,8 45,5 42,8 7,3 7,6 3014 3137 113-2,6 108-3,4 

Profil chirurgical 60 294,4 319,0 35,2 38,4 8,4 8,3 2148 2374 66-3,1 66-2,8 

Profil  

obstetrical 
190 284,0 291,1 62,4 59,7 3,9 3,6 10389 11336 - - 

Profil ginecologic 75 277,3 275,4 60,7 63,7 4,2 3,8 4570 4835 3-0,07 - 

Profil 

 pediatric 
105 306,3 329,4 32,5 33,5 8,5 8,9 3633 3776 5- 0,1 17- 0,5 

 

 În perioada de referinţă s-a reuşit cuprinderea cu tratament a 25458 bolnavi 

(fără copiii nou/născuţi). 

 Analiza activităţii serviciului spitalicesc pe parcursul anului 2016 denotă o 

ameliorare continuă a indicatorilor principali, ce reflectă activitatea de bază a 

subdiviziunilor spitalului, comparativ cu anul precedent.  

 Durata medie de utilizare a patului are o tendinţă de creș tere şi a constituit 

în mediu 318,3 zile comparativ cu 305,9 zile în anul precedent. 
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 Indicatorul – rotaţia patului a sporit până la 50,9 faț ă de 50,1 în a. 2015 pe 

fondalul diminuării duratei medii de tratament, ce a constituit 5,5 zile (în a. 

2015 - 5,8 zile). 

 

 

 Letalitatea spitalicească de asemenea a înregistrat o tendinț ă de diminuare de 

la 0,9 a. 2015 până la 0,8 a. 2016. De menț ionat că cele mai multe cazuri de 

decese au fost înregistrate în secț iile de terapie unde se internează bolnavi cu 

vârsta înaintată ș i cu diverse afecț iuni acute ș i cronice în stadii avansate, 

decompensate.  
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Dinamica indicilor  de activitate ai UPUS a  serviciului chirurgical somatic în 

perioada aa. 2015 – 2016 

 

Pe parcursul anului 2016 în cadrul UPUS a serviciului chirurgical somatic au fost 

înregistrate în total 10774  adresări  (în perioada a. 2015 – 11118 adresări), dintre 

care 6556 cazuri (60,8%) au fost internate, iar 4218 (39,2%) au fost refuzate din 

diferite motive.  

Din numărul total de internări, 4354 (66,4%) bolnavi au fost spitalizaţi în mod de 

urgenţă iar 2202 (33,6%) în mod programat.  

 
Tabela nr. 9 

Indicii de activitate Perioada 

 2015  2016 

Numărul total de adresări 11118 10774 

Numărul total de internări 6796 6556 

 Inclusiv: 

În mod programat total: 

În mod de urgenţă: 

          - prin echipele AMU 

          - la îndreptarea СMF 

          - de sinestatător          

 

2017 (29,7%) 

4779 (70,3%) 

2326 (34,2%) 

1761 (25,9%) 

692 (10,2%) 

 

2202 (33,6%) 

4354 (66,4%) 

2137 (32,6%) 

1528 (23,3%) 

689 (10,7%) 

Numărul total de refuzuri 4322 (38,9%) 4132(39,4%) 

Inclusiv, transferaţi în alte 

instituţii medicale 

536 (4,8%) 468 (4,3%) 

 

 În anul  2016 s-a înregistrat ca ș i în anul precedent un număr sporit de adresări 

până la 10774.  
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 Un indicator pozitiv poate fi considerat creşterea numărului pacienţilor spitalizaţi 

în mod programat prin intermediul medicilor de familie - 2202 (33,6%) a. 2016, 

comparativ cu 2017 (29,7%) în a. 2015. 

Cota pacienţilor transferaţi în alte instituţii medicale a constituit 4,3% având o 

tendinț ă de micș orare comparativ cu anul de referinț ă. 

 

 

 

 De menț ionat faptul că ș i în anul de raportare au fost constatate mai multe 

cazuri de transportare a pacienț ilor, de către echipele AMU, cu diverse patologii 

ce nu corespundeau cu profilurile instituț iei noastre, care nu  puteau fi internate în 

condiț iile SCM nr. 1 ș i ulterior au fost transferate în alte instituț ii conform 

profilului.  
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 Marea majoritate  a cazurilor de refuz au fost din contul pacienț ilor terapeutici, 

peste 90,0 la sută (circa 3000 pacienț i) ceea ce ne relatează despre necesitatea 

deschiderii unei secț ii suplimentare profil terapeutic. 

 

Indicii comparativi  de activitate ai serviciului spitalicesc  profil terapeutic,   

aa. 2015 - 2016                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                 

Tabela nr.10 

 

Nr. 

de 

pat. 

cifre 

abs. 

Durata medie de 

utilizare a 

patului  (zile) 

Rulajul 

patului 

(indice) 

Durata medie 

de tratament 

(zile) 

Bolnavi externaţi 

(abs.) 

Letalitatea 

(abs./indice) 

2015 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

SCM nr. 1 
TOTAL: indice 

500 305,9 318,3 50,1 50,9 5,8 5,5 
2503

1 
25458 

227-

0,9 
218-

0,8 

Profil terapeutic: 
indice 70 317,0 343,8 45,5 42,8 7,3 7,6 3014 3137 

113-

2,6 
108-

3,4 

 

                   

1. Pe parcursul  anului 2016 indicatorii de bază ce reflectă activitatea secţiilor 

terapeutice s-au menţinut stabili. 

2. Durata medie de utilizare a patului profil terapeutic a crescut până la 343,8 zile 

comparativ cu 317,0 în a. 2015, pe fondal de un număr mai mare de pacienţi 

externaţi. Aceasta relatează că patul terapeutic a activat intensiv iar secț iile de 

terapie au fost foarte solicitate pe tot parcursul anului. 

3. În structura morbidităţii terapeutice patologia cardiovasculară mai mulţi ani la 

rând se plasează pe I  loc, patologia pulmonară s-a  menţinut pe locul II şi  patologia  

aparatului digestiv pe locul III.                                                                                                                         

     Structura morbidităţii la bolnavii internaţi  în cadrul  

secţiilor de boli interne: 

 
I  loc   – se plasează patologia cardiovasculară    – 1288  bolnavi    - 44,5%                            

II loc  – se plasează patologia pulmonară,             – 961 bolnavi      - 30,6%    

               Inclusiv pneumonii                                 –  592 bolnavi      - 18,8%     

III loc - se plasează patologia  aparatului digestiv – 361 bolnavi      - 11,5%                               

 

4. Drept o situaţie alarmantă poate fi considerată creşterea depistării cazurilor de 

tuberculoză primar depistată în perioada de referinţă în secţiile terapeutice de la 
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15 cazuri în a. 2015 până la 20 cazuri în a. 2016, fapt ce ne relatează despre o 

situaț ie nefavorabilă la acest compartiment în populaț ia municipiului ș i 

rezerve mari de depistare a acestor maladii, în condiţiile Asistenţei Medicale 

Primare.   

5. Numărul cazurilor de decese în primele 24 ore rămâne a fi crescut ș i în 

anul de referinț ă  care constituie circa 25,0 la sută din totalul decedaț ilor. O 

parte din pacienț ii respectivi sunt spitalizaț i pentru prima dată, 

neexaminaț i ș i frecvent fac parte din categoria social dezavantajată. Despre 

toate cazurile de deces au fost informate Centrele Medicilor de Familie 

teritoriale, pentru analiză şi concluzii adecvate, îndeosebi în cazurile de deces 

în primele 24 ore de la internare.  

 

Dinamica înregistrării cazurilor de deces, inclusiv cu ciroză hepatică şi 

pneumonii în secţiile terapie în perioada aa. 2013-2014 

                                                                                                                                                               
                                                                                          Tabela nr.11  

 

Denumirea unităţii 

nozologice 

 

a. 2015 

 

a.  2016 

Dinamica sporirii  

cazurilor de deces 

în a. 2016  

(Raport procentual) 

Total decese 113 108 - 5,0% 

Patologia cardiacă 54 60 + 10% 

Pneumonie 

comunitară 
20 16 - 20,0 % 

 

Ciroză hepatică  17 14  - 18,0 % 

 

         Analiza structurii letalităţii în secţiile terapeutice denotă un număr sporit de 

cazuri de decese pe motiv de patologie cardiacă, ciroză hepatică şi pneumonii 

comunitare evoluţie gravă. Pacienţii cu ciroză hepatică, în majoritatea cazurilor erau 

spitalizaţi repetat cu diagnosticul precizat anterior, neavând indicaţii medicale directe 

pentru tratament într-o secţie de tratament de scurtă durată. Pacienţii în cauză de fapt 

necesitau îngrijiri medicale la domiciliu, sau periodic într-o secţie paliativă. Cu 

regret, echipele AMU transportau pacienţii respectivi în mod de urgenţă în secţiile de 

terapie, unde la o perioadă scurtă de la spitalizare, ei decedau pe fondalul progresării 

maladiei incurabile. Considerăm necesar, ca pacienţilor cu maladii incurabile  să li se 
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acorde îngrijiri medicale în condiţii de ambulatoriu, sau după posibilităţi în secţiile 

paliative ale IMSP SCM nr. 4. 

      

Indicii  de activitate ai serviciului  

spitalicesc profil chirurgical   aa. 2015 - 2016 

                                                                                                                                                                                          
Tabela nr.12  

 

Nr. 

de 

pat. 

cifre 

abs. 

Durata medie de 

utilizare a 

patului  (zile) 

Rulajul 

patului 

(indice) 

Durata medie 

de tratament 

(zile) 

Bolnavi externaţi 

(abs.) 

Letalitatea 

(abs./indice) 

2015 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

SCM nr. 1 
TOTAL: indice 

500 305,9 318,3 50,1 50,9 5,8 5,5 
2503

1 
25458 

227-

0,9 
218-

0,8 

Profil chirurgical: 
indice 60 294,4 319,0 35,2 38,4 8,4 8,3 2148 2374 

66-

3,1 
66-

2,8 

 

1. Pe parcursul anului 2016, indicatorul - durata medie de utilizare a patului  

profil  chirurgical a înregistrat o creș tere pînă la 319,0 zile, comparativ cu 

perioada a.  2015 – 294,4 zile ceea ce poate fi considerată ca o reuș ită în 

ultimii 10 ani.  

2. În perioada analizată indicele letalităţii  chirurgicale a avut o tendinţă de diminuare 

de la 3,1 a. 2015 până la 2,8 a 2016.  

3. A sporit numărul pacienţilor spitalizaţi cu cancer, inclusiv cancer primar depistat, 

pe motiv de dezvoltarea a diverselor complicaţii, fapt ce a impus aplicarea 

tratamentului chirurgical de urgenţă, (a. 2013 - 45 cazuri de cancer, a. 2016 - 59 

cazuri de cancer). 

4. Cota adresărilor tardive în structura afecţiunilor chirurgicale spitalizate în mod 

urgent rămâne şi în anul 2016 la un nivel foarte înalt şi constituie circa 70,0%, fapt ce 

impune a analiza mai minuţios problema în cauză, la nivelul asistenţei medicale 

primare sau şi  la nivelul DS, cu concluzii adecvate şi întreprinderea măsurilor ce se 

impun.  
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Unii  indici de  bază ai secţiilor de profil chirurgical  aa. 2015 - 2016 
                                                                             Tabela nr.13 

Indicii de activitate 
Chirurgie 

2015 2016 

1. Bolnavi externaţi  + decedaţi 2148 2374 

2. Bolnavi operaţi 1510 1700 

3. Operaţii total  1884 2174 

4. Activitatea chirurgicală 70,3 71,6 

5. Letalitatea postoperatorie 3,1 2,6 

 Indicele letalităţii  postoperatorii a înregistrat o tendinţă de scădere în perioada 

referinţă şi a constituit 2,6 (a. 2015 – 3,1).  

 În perioada respectivă s-a majorat numărul intervenţiilor chirurgicale efectuate, 

cu 290 mai multe comparativ cu a. 2015, fapt ce a influenţat şi creşterea moderată 

a activităţii chirurgicale. 

 

 

Fig. 6 Dinamica activităț ii chirurgicale, perioada aa. 2012 - 2016  

 

 

 

 

 Fig. 7. Frecvenț a spitalizării pacienț ilor cu patologie vasculară în secț iile de 

profil chirurgical în perioada anilor 2012 – 2016. 
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Indicii  de activitate ai secţiei anesteziologie-reanimare  

a  serviciului chirurgical somatic aa.  2013 - 2014 
                                                                                                                    Tabela nr. 14 

 

Nr. 

de 

pat. 

cifre 

abs. 

Durata medie de 

utilizare a 

patului  (zile) 

Rulajul 

patului 

(indice) 

Durata medie 

de tratament 

(zile) 

Bolnavi externaţi 

(abs.) 

Letalitatea 

(abs.) 

2015 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

SCM nr. 1 
TOTAL: indice 

500 305,9 318,3 50,1 50,9 5,8 5,5 25031 
2545

8 

227-

0,9 
218-

0,8 

Profil reanimare a 

serv. chirurgical -

somatic 
6 341,0 345,5 

173,

7 
154,

2 
2,0 2,3 1044 921 

140/ 

13,4 

 

142/ 

13,4 

  

1. Ca o reuș ită a anului 2016 este considerată implementarea sălilor de trezire 

desfăș urate în blocul chirurgical ginecologic unde au fost supravegheaț i 769 de 

pacienț i în perioada postoperatorie. Aceasta a permis diminuarea efortului 

activităț ii secț iei de reanimare si a dat posibilitate de a spitaliza pacienț i cu 

diverse stări extrem de grave ce necesitau monitorizare ș i măsuri de terapie 

intensivă. 

2. Indicatorul – letalitatea spitalicească în secţia reanimare a serviciului 

chirurgical somatic în perioada respectivă s-a menț inut la un nivel constant ca ș i în 

anul 2015.  

3. Pe parcursul anului 2016 nu au fost înregistrate cazuri de complicaţii serioase 

postanestetice, sau decese în timpul intervenţiilor chirurgicale. 

 

Secţia anatomie patologică: Pe parcursul anului 2016 în cadrul secţiei au fost 

efectuate un număr sporit de  investigaţii histologice, în total – 25595 şi 247 necropsii 

la maturi şi copii. 

Toate cazurile de deces au fost examinate în cadrul Comisiilor medicale de profil 

cu concluzii şi măsuri ce se impun. Din numărul total de cazuri de decese s-a stabilit 

divergenţă de diagnostic în 10 cazuri, ce constituie 10,2% (a. 2015 – 6,2%).           
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De menţionat nivelul crescut al cazurilor de decese în rezultatul complicaţiilor 

dezvoltate pe fondalul afecţiunilor oncologice depistate primar, care constituie: an. 

2015 – 14,5% din numărul total de decedaţi, şi în a. 2016 – 19,5%.  

Laboratorul clinico-biochmic 

În cadrul laboratorului clinico-biochimic pe parcursul a. 2016 a fost efectuat un 

volum sporit de investigaţii clinico-biochimice, serologice, etc. 

Analiza argumentării indicării examinărilor de laborator a evidenţiat unele rezerve 

la acest compartiment, fapt din care motiv se produc uneori cheltuieli nejustificate. 

Mă adresez către toţi şefii de secţii şi subdiviziuni! 

Stimaţi colegi! 

Devine foarte important şi necesar faptul, de a ţine la un control strict indicaţiile 

examinărilor clnico-biochimice efectuate în mod programat, cât şi de urgenţă, cu 

evitarea investigaţiilor neargumentate, în scopul neadmiterii supracheltuielilor 

nejustificate pe parcursul anului.  

Este foarte important şi necesar din partea şefilor de secţii dar şi a tuturor 

medicilor ordinatori de a asigura un control mai strict, privitor la utilizarea 

preparatelor medicamentoase şi a examinărilor clinico-biochimice, instrumentale.   

        Serviciile auxiliare: reabilitarea medicală şi medicina fizică, laboratorul 

bacteriologic, imagistica au menţinut stabili indicatorii de bază în perioada a. 2016, 

comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut  2015, unii având o tendinţă de 

ameliorare.  

                  

   RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SERVICIILE 

MEDICALE SPITALICEŞTI DE STAŢIONAR FINANŢATE 

PE BAZA GRUPELOR DE DIAGNOSTICE 
 

    

                  

    Perioada:  
 

21/12/2015 
 

   20/12/2016 
 

     

            

                  

  Denumirea secț iei Nr. cazuri 

externate 

raportate şi 

validate 

ICM realizat 

pentru cazurile 

validate 

 



 

23 

 

Chirurgia aseptica 1267 1.5839 

Chirurgia septica 810 2.2228 

Ginecologia aseptica nr.1 1210 0.7173 

Ginecologia aseptica nr.2 1229 0.7079 

Ginecologia septica 909 1.0789 

Îngrijire a copiilor prematurilor  847 2.8748 

Neurologie infantila 1014 1.8271 

Obstetricala nr.1 6064 0.5318 

Obstetricala nr.2 4689 0.5492 

Obstetricala nr.3 5314 0.4430 

Patologia graviditatii nr.1 524 0.2049 

Patologia graviditatii nr.2 736 0.2042 

Patologia nou-nascutilor 986 1.2043 

Psihoneurologie 837 1.1693 

Terapie nr.1 862 1.5355 

Terapie nr.2 1338 1.4902 

Terapie nr.3 (pentru gravide) 1235 0.2629 

TOTAL SPITAL 29871 0.8381 
 

  

 O problemă  majoră pentru instituț ia noastră rămâne a fi ICM foarte scăzut 

în secț iile de profil obstetrical care constituie 0,2 – 0,5 ș i diminuează ICM pe spital 

care constituie în mediu pe anul 2016 – 0,83 fiind unul foarte mic comparativ cu ICM 

obț inut de către alte instituț ii medicale municipale. ICM înregistrat mai mic de 1,0 

influenț ează negativ la acumularea veniturilor în bugetul spitalului în rezultatul 

acordării serviciilor medicale pacientelor de profilul respectiv. 

 

 

INDICATORII DE ACTIVITATE AI 

CENTRULUI PERINATOLOGIC AL IMSP SCM NR. 1 

PA PARCURSUL ANULUI 2016 

În cadrul serviciului obstetrical-ginecologic, pe parcursul anului 2016, s-a 

constatat o utilizare raţionala a fondului de paturi. În activitatea secţiilor obstetricale 

nr. zile-pat utilizat mediu a fost 306,7 vis-a-vis de 271,6 în 2015,  cu un rulaj al 
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patului destul de înnalt (71,2), ca rezultat al externărilor precoce din secţiile  

obstetricale şi  durata medie de tratament de 3,2 zile.  

Constant se menţine utilizarea fondului de paturi în secţiile de ginecologie, cu 

un rulaj al patului 63,7 şi o durată medie de tratament 3,8 zile, comparativ cu anul 

2015- 4,2  zile, ca rezultat al implementării practicii chirurgiei de o zi. 

În cadrul secţiilor de patologie a sarcinii rulajul patului a constituit 46,8 zile,  cu o 

micşorare considerabilă a duratei medie de tratament de la 6,7 zile în 2015 pînă la 5,2 

zile 2016. 

Utilizarea fondului de paturi pe parcursul anului 2016        

 

 

 

 

Principalii indicatori de rezultat în cadrul Centrului Perinatologic  

pe parcursul  anului 2016 

 
          Pe parcursul  anului 2016 în cadrul maternităţii Centrului Perinatologic au avut 

loc  8704  de naşteri, cu 467 naşteri mai mult comparativ cu anul precedent.   

Secţiile Au fost petrecute        
zile-pat 

%  îndeplinirii 
planului zile-

pat 

Nr. zile-pat              
utilizat mediu 

Rulajul 
patului 

Durata medie 
de tratament 

  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

TOTAL 140876 145082 101,5 97 318,3 305,9 50,9 50,1 5,5 5,8 

Obstetricală nr. 1 10279 9113 127,4 108,5 356,6 303,8 83,9 74,8 3,1 3,2 

Obstetricală nr. 2 8719 7927 111,3 94,4 311,6 264,2 71,1 58,6 3,3 3,4 

Obstetricală nr. 3 8485 9644 94,3 78,9 264,1 253 61,9 65,1 3,0 3,2 

TOTAL s/n 27483 26684 109,3 91,7 306.1 271,6 71,2 66,1 3,2 3,2 

Patologia grav.1 2859 6917 87,1 88,1 296,3 299,6 34,1 56,3 5,1 6,9 

Patologia grav.2 4389 7460 83,0 91,2 282,3 310 41,3 56,3 5,5 6,6 

Terapia grav. nr3 6356 7842 72,0 85,1 244,9 281,4 65,2 55,7 5,0 6,6 

TOTAL patologii 13604 14377 80,7 89,7 274,5 304,8 46,8 56,3 5,2 6,7 

TOTAL maternităţi 41087 41061 94,4 90,8 291,1 284 59,7 62,4 3,6 3,9 
 Ginecologie asept.1 5417 5887 78,7 78 251,7 249,5 66,8 64,2 3,2 3,6 

Ginecologie asept. 2 5398 55680 83,1 87 265,9 278,2 67,1 53,6 3,2 4,2 

Ginecologie septic 7713 7602 96,4 95,1 308,5 304,1 57,2 64,2 5,3 4,7 

TOTAL ginecologie 18528 19169 86,1 86,7 275,4 277,3 63,7 60,7 3,8 4,2 
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S-au născut  8803 de copii, dintre care: 

- la termen - 8365 copii;  

- pretermen - 438 copii. 

 

 

 
        Rata naşterilor premature s-a stabilizat în jur de 4,7% avînd un caracter stabil pe 

parcursul ultimilor ani. Însă în structura acestor naşteri predomină nou-născuţii cu 

masa mică, foarte mică şi extrem de mică, ponderea lor fiind  de 19,5 %, ceea ce 

Dinamica numărului de naşteri pe

parcursul anilor 2008 -2016 în

cadrul IMSP SCM nr.1
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Dinamica numărului de naşteri pe parcursul

anilor 2008 -2016 în cadrul IMSP SCM nr.1
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implică utilizarea de eforturi şi resurse colosale pentru resuscitarea, tratamentul şi 

îngrijirea acestor copii. 

       In acelaşi timp, aceste naşteri cu copii profund imaturi, preponderent şi 

condiţionează decesele perinatale înregistrate. 

Dinamica naşterilor premature în cadrul IMSP SCM Nr.1  

pe parcursul anilor 2011- 2016 

 

 
 

 

Incidenţa operaţiilor cezariene în cadrul CP SCM nr.1 pe parcursul anului 2016 

a crescut  la 18,6% faţă  de 17,3 % pe parcursul anului 2015, unul din motivele 

creşterii acestui indicator este sistarea activităţii CM şi C pe parcursul a 3 săptămâni 

şi concentrarea a sarcinilor şi naşterilor cu potenţial  în cadrul instituţiei noastre   

Acest indicator este determinat de nivelul mai mare al sarcinilor cu cicatriciu 

pe uter după operaţie cezariană, primigestelor cu vârstă înaintată şi gravidelor cu 

reproducere asistată – situaţii clinice rezolvarea cărora preponderent se efectuează pe 

cale chirurgicală. 

Necătînd la acestea, procentul operaţiilor cezariene înregistrat nu este mare 

pentru complexitatea şi nivelul de referire al instituţiei noastre. 

 

Dinamica ratei operaţiilor Cezariene în cadrul IMSP 

 SCM Nr. 1 pe parcursul anilor 2011 – 2016 
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Cu regret, dinamica ratei mortalităţii perinatale este în creştere comparativ cu anul 

precedent constituind 9,0 ‰ (80 cazuri), faţă de 7,8 ‰  (65 cazuri) în anul precedent, 

dintre care printre prematuri  121,7 ‰  ( 56 cazuri). 

Dinamica ratei operaţiei cezariene (%)

pe parcursul anilor  2010 – 2016 în cadrul 

IMSP SCM nr.1
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   Mortalitatea perinatală înaltă include o creştere a mortalităţii neonatale precoce, 

îndeosebi sporirii nou-născuţilor prematuri cu greutatea la naştere pînă la 1000 g cu 

decesul lor în primele ore de viaţă.  

 
 

 
Rata mortalităţii antenatale pe parcursul anului 2016 se menţine la acelaşi nivel  

4,5‰ comparativ cu 4,4‰   în 2015, la fel cu predominarea deceselor printre 

prematuri (22 cazuri în anul curent ). 

 

Dinamica ratei mortalităţii antenatale pe parcursul anilor 2011 – 2016 

în cadrul CP SCM Nr.1 

 

 

         Analizînd structura mortalităţii perinatale, pe parcursul perioadei raportate, 

putem menţiona că aici predomină mortalitatea antenatală în 50,0% (40 cazuri), 

dintre care 22 cazuri pretermen. 

Dinamica ratei mortalităţii perinatale
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Indicele mortalităţii neonatal - precoce pe parcursul anului 2016 constituie 

4,2% (37  cazuri), dintre care prematuri – 77,6  ‰.  

Dinamica mortalităţii neonatal – precoce 

pe parcursul anilor 2011 -2016 
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2015                         2016

57%

1,5%

41,5%

M.antenat

M.intranat

M.neon prec

50%

3,7%

46,2%

M.antenat

M.intranat

M.neon prec

0

1

2

3

4

5

6

2011 2012 2013 2014 2015 2016

5,3 

3,7 3,7 

2,7 
3,2 

4,2 

M. neon prec



 

30 

 

 

 

 

          În cadrul secţiilor de profil patologia gravidităţii şi terapia sarcinii, pe parcursul 

anului 2016 s-au tratat  4216  gravide, cu durata medie de tratament  de 5,1 

comparativ cu anul 2015- 6,7  zile. Preponderent s-au tratat gravide cu patologie 

renală şi infecţii respiratorii, pe cînd în anul 2015 a predominat iminenţa de 

întrerupere a sarcinii la diferite termene de gestaţie. 

Dinamica  mortalităţii perinatale

pe parcursul anilor 2008 – 2016 în cadrul 

IMSP SCM nr.1
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          În cadrul secţiilor de ginecologie au primit tratament  4777 ginecopate, dintre 

care  3222 asigurate  şi 1409  contra plată.  

          În structura patologiilor ginecologice tratate în cadrul secţiilor de ginecologie 

aseptică nr.1 predomină pacientele internate cu sarcini  ectopice tubare, sarcini 

uterine oprite în evoluţie, tumori benigne ale uterului şi ovarelor şi cele cu infertilitate 

primară şi secundară. În structura nozologiilor din Ginecologia Septică au predominat 

procesele inflamatorii ale anexelor. În secţia Ginecologie Aseptică nr.2 structura 

morbidităţii tratate s-a menţinut stabilă. 

   Pe parcursul perioadei raportate, în cadrul secţiilor ginecologice au fost efectuate  

4847  operaţii, activitatea chirurgicală fiind  96,8%. 

 

 

Activitatea chirurgicală (%) în cadrul IMSP SCM nr.1
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Activitatea Secţiei Consultative din cadrul SCM nr.1 pe parcursul anului 2016 

 

         Pe parcursul perioadei raportate se constată o stabilizare relativă a numărului de 

vizite în cadrul secţiei 13180, comparativ cu 12475 în anul 2015. 

Dinamica numărului de vizite in cadrul Secţiei Consultative 

Tabela nr. 15 

Anul Nr. de vizite Nr. de vizite a pacienţilor 

asiguraţi 

2011 9133 7849 (85,9%) 

2012 8574 6854 (79,0%) 

2013 9641 7212 (74,8%) 

2014 12803 9090 (71,0%) 

2015 12475 8329 (66,8%) 

2016 13180 9337 (70,8%) 

 

 

Ponderea pacienţilor asiguraţi de CNAM constituie 70,8% (în anul 2015- 66,8%). În 

acelaş timp se constată o scădere neînsemnată a ponderii pacienţilor neasiguraţi de 
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CNAM comparativ cu anul 2015-29,2% faţă de 33,2%, rămînînd totuşi mai mare 

comparativ cu perioada 2011-2014. 

Structura morbidiţăţii gravidelor consultate de către medicii obstetricieni – ginecologi 

în cadrul secţiei Consultative SCM nr.1: 

- 23,4% paciente cu antecedente obstetricale 

- 4,4% gravide cu risc de infecţie intrauterină 

- 19,7% cu risc de prematuritate 

- 4,9 % polihidramnios 

- 10,6 % uter cicatrizat 

- 6,3% RCIU 

- 6,5% prezentaţie pelvină a fătului 

- 4,8%  Rh-izosensibilizare etc. 

 Din numărul gravidelor consultate şi celor referite din secţiile de patologie a 

gravidităţii, medicii obstetricieni au selectat 83 paciente cu riscuri perinatale severe 

pentru supraveghere în dinamică. Din grupul de femei monitorizat 62 au finalizat 

sarcina, inclusiv 39 – prin operaţie Cezariană, ce constituie 56,5%, 10 femei au 

născut prematur – 16,1 %. Nu s-au înregistrat cazuri de mortalitate perinatală. 

 

La capitolul infecţii nosocomiale, menţionăm o diminuare a numărului de complicaţii 

septice atît la lăuze cît şi la nou-născuţi, cu toate că se atestă o majorare a numărului 

de naşteri şi sporirea activităţii operatorii (majorarea numărului de operaţii cezariene) 
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Date privind infecţiile nosocomiale

înregistrate în cadrul SCM nr.1
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Unităţii de Primire Urgentă Spitalicească  

a serviciului neonatal-pediatric în  

perioada anilor 2015- 2016 

 

 2015 2016 

Numărul total de adresări 3751 3883 

Numărul total de internări  3648 3776 

Inclusiv  

În mod programat 2746-7,3% 2714-71,9% 

În mod de urgenţă 902-24,7% 1062-28,1% 

Prin echipa AMU 886-24,3% 1035-27,4% 

La îndreptarea CMF 2746-75,3% 2714-71,9 

De sinestătător  16-0,4% 27-0,7% 

Numărul total de refuzuri 103-2,7% 107-2,8% 

Transferaţi în alte instituţii  48-1,3% 62-1,6% 

 
Concluzii: 

1. Pe parcursul anului 2016 în Unitatea de Primire Urgenţă Spitalicească a 

serviciului neonatal pediatrică sa înregistrat o creştere uşoară a 

adresărilor -  3883, cu 132 mai multe comparativ cu anul 2015. 

2. Cota pacienţilor spitalizaţi în mod de urgenţă (prin intermediul AMU) a 

avut o tendinţă de creştere cu 160 pacienţi mai mulţi ca în anul precedent. 

 

Indicii comparativi de activitate al serviciului spitalicesc, profil 

neurologic anii 2015-2016 

 

 
 

 Nr. 

patu

ri 

Durata 

medie de 

utilizare a 

patului. 

Rulajul 

patului 

Durata 

medie de 

tratament 

Bolnavi 

externaţi 

Letalitatea 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Neurologia 

infantilă 

25 347,2 343,3 35,8 35,3 8,6 8,3 1003 1002 0 1 

Psihoneurologi

e  

25 307,1 337,2 28 38 9 8,8 718 1050 0 0 

Profil 

neurologic  

50 327,2 335,8 31,9 36,7 8,8 8,6 1721 1952 0 1-0,05 

 

1. Pe parcursul anului 2016, indicatorul - durata medie de utilizare a patului a 

sporit pînă la 335,8 zile, comparativ cu 327,2 zile în comparaţie cu anul 
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2015, concomitent a sporit indicele de rulaj a patului care a constituit 31,9 

în anul 2015 şi 36,7 în anul 2016. 

2. Durata medie de tratament a înregistrat o descreştere uşoară de la 8,8 zile la 

8,6 zile în anul curent.  

3. În perioada analizată indicele letalităţii a înregistrat 0,05 (deces 1 copil), 

transferat pe linia AVIASAN din oraşul Bălţi, cu diagnoza Traumă 

obstetricală. 

 

                    Structura morbidităţii practic ani la rînd rămîne neschimbată. 

 

Indicii de activitate  

a secţiilor neonatale 

 (patologia nou- născuţilor şi îngrijirea nou-născuţilor prematuri) 

anii 2015-2016 

 
 Nr. 

paturi 

Durata medie 

de utilizare a 

patului. 

Rulajul 

patului  

Durata 

medie de 

tratament  

Bolnavi 

externaţi  

Letalitatea  

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Patologia nou-

născuţilor 

30 30,4,5 300,6 36,1 30,9 8,1 8,6 1123 978 2 5 

Îngrijirea nou-

născuţilor 

prematuri 

25 266,6 304,2 29,3 33,8 8,4 8,99 790 846 3 11 

Profil neonatal  55 285,6 302,4 32,7 32,4 8,3 8,8 1913 1824 0,3 0,8 

 

1. Pe parcursul anului 2016 sau menţinut o stabilitate a indicilor de activitate 

neonatal pediatrice. 

2. Pe perioada raportată a anului 2016 vădit a sporit letalitatea, de la 0,3-0,8%, 

motivul fiind că pe parcursul lunii august, au fost spitalizaţi, copiii transferaţi 

din republicaă pe linia AVIASAN şi naşterile din republică. 

Pe parcursul anilor în secţia de îngrijire a copiilor prematuri se îngrijesc nou-

născuţi cu greutate extrem de mică la naştere > 999,0 gr. şi au fost externaţi la 

domiciliu: 

      2014              2015            2016 

        4                     5                 8 
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În ultimii ani se denotă o creştere vădită a copiilor născuţi cu greutate mică la 

naştere de la 1000-1499,0 gr. 

            2014                                 2015                     2016 

      29 (3 decedaţi)               30 (3 decedaţi)         52 (4 decedaţi) 

 
 

În secţiile reanimare nou-născuţi nr. 1 şi nr. 2 pe parcursul anului 2016 au 

primit tratament  815 copii, comparativ cu anul precedent 798 copii.  

   Din numărul copiilor spitalizaţi 85-10,4 % au fost cu greutate mică şi extrem 

de mică la naştere faţă de 58 copii-7,3% în aceiaş perioadă a anului precedent. 

    Prin intermediul Asistenţei Medicale de Urgenţă anul acesta au fost 

internaţi148-18,2%, pe linia AVIASAN din Republica spitalizaţi 27-3,3%. 

   Din numărul copiilor internaţi în secţiile de reanimare nr. 1 şi nr. 2-44-5,3% 

copii au decedat. 

    38 nou-născuţi-86,4% au decedat în perioada neonatal precoce, din ei 9 copii 

maturi- 23,7% şi 29-76,3% copii prematuri. 
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Structura cazurilor de deces 

în dependenţă de masa corporală şi durata vieţii 

pe parcursul anului 2016 

 

 

500-750,0 – au decedat 9 copii, ce constitue 20,5%,  

care au necesitat îngrijiri paleative.  

 

de la 750 -999,0 gr, au decedat 7 copii – 15,9% 

de la 1000-1499 gr au decedat 12 copii – 27,3% 

de la 1500-2500 gr au decedat 3 copii – 11,9% 

          de la 2500 gr au decedat 11 copii – 25% 

          Din numărul copiilor decedaţi 20 au decedat pînă la 24 de ore 45,5% 

 

 

Structura cazurilor de deces a copiilor 

pe perioada anilor 2015-2016 

 

2015 2016 

I loc- Asfixii cu HIV 9-33,3% I loc- SDR 10-22,6% 

II loc- SDR 7-25,9% II loc- Malformaţii 

congenitale 

9-20,5% 

III loc- Infecţii 

intrauterine 

6-22,3% III loc- Asfixii cu HIV 8-18,2% 

IV loc- Altele 5-18,5% III loc- Infecţii 

Intrauterine 

8-18,2% 

  IV loc- Altele 9- 20,5% 
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CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE PRESTATE  

 
În conformitate cu Strategia de dezvolatre a IMSP SCM nr. 1, unde accentul este  

preponderent axat pe calitatea serviciilor medicale acordate şi pe procesele de 

management al calităţii, în cadrul instituţiei  este instituit Consiliul Calităț ii, care are 

în subordinea sa 14 comitete având ca obiectiv de bază asigurarea şi îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor prestate în cadrul  instituţiei  medicale.   

 Obiectivele prioritare ale Consiliul Calităţii sunt următoarele: 

 Intensificarea procesului de autoevaluare în cadrul   subdiviziunilor 

spitalului. 

 Aprecierea continuă a gradului de satisfacţie a pacientului, rezervele 

existente, măsurile de ameliorare în cadrul   subdiviziunilor (chestionarea 

pacienţilor lunar). 

 Elaborarea continuă a protocoalelor şi procedurilor clinice instituţionale. 

 Elaborarea strategiilor de audit intern. 

 Formarea, instruirea profesională continuă a colaboratorilor instituţiei. 

 

Implementarea managementului calităţii în cadrul IMSP SCM nr.1 a condus la 

crearea unor noi metode de gândire şi de comportament, la îmbunătăţirea continuă a 

tuturor proceselor şi activităţilor medicale din instituţie, ameliorarea continuă a 

calităţii  serviciilor medicale prestate.  

 

Pe parcursul anului  comitetele au activat conform unui plan de activitate   aprobat 

de către preşedintele Consiliului Calităţii.  În cadrul Consiliului Calităţii au fost 

organizate 7 şedinţe, la care au fost discutate 12 chestiuni privind rezultatele 

activităţii comitetelor pe parcursul anului. În urma chestiunilor discutate au fost 

elaborate unele concluzii şi propuneri cu  înregistrarea acestora în  proiectul de 

decizie al fiecărei şedinţe şi respectiv  repartizarea  deciziilor  în  subdiviziunile 

instituţiei. 

Acţiuni  similare, dependent de profil, au fost întreprinse în cadrul celor 14 comitete, 

unde au fost discutate 147 chestiuni, incluzând activităţi de instruire, de evaluare şi de 

analiză, cu înaintarea propunerilor către Consiliul Calităţii. Pe parcursul anului 2016, 



 

41 

 

au fost realizate 75 de instruiri cu medicii şi personalul mediu pe diverse tematici, 

corespunzător planului de activitate al comitetului ,,Instruirea şi aprecierea nivelului 

profesional al personalului medical,,. De asemenea pe parcursul anului,  au fost 

aprobate şi implementate 53 de protocoale clinice instituţionale şi a locului de lucru.   

Au fost efectuate 6 şedinţe de audit medical intern a unor subdiviziuni din cadrul 

instituţiei privitor la: 

- nivelul de organizare şi asigurare a activităţii cabinetului de radiologie;  

- nivelul calităţii completării fişei medicale a bolnavului de staţionar, conform 

cerinţelor ord. MS nr. 265 din 03.08.2009 cu evidenţierea rezervelor existente; 

- evaluarea activităţii blocurilor de operaţii, concluzii şi măsuri de ameliorare; 

- activitatea secţiilor de reanimare neonatală nr.1,2, obstetricale nr.1,2,3, 

patologia sarcinii nr.1,2; 

- evaluarea cazurilor de respitalizare în primele 24 ore de la externare; 

- corectitudinea codificării diagnosticelor şi procedurilor medicale în 

conformitate cu sistemul CASE-MIX DRG; 

 

  În cadrul activităţii comitetului ,, Controlul satisfacţiei pacienţilor,, au fost 

supuşi anchetării 900 pacienţi privitor la condiţiile hoteliere, alimentare şi curăţenie, 

integritatea profesională, consilierea lor despre riscurile complicaţiile şi beneficiile 

procedurilor medicale efectuate. În rezultatul evaluării chestionarelor s-a determinat o 

stabilitate a răspunsurilor pozitive 73% privitor la condiţiile hoteliere şi o rată de 94 

% a răspunsurilor pozitive privitor la respectarea  asigurării  calităţii asistenţei  

medicale de către personalul medical, în comparaţie cu 2015 (82%).  

O mare contribuţie la procesul de evaluare a asistenţei medicale în cadrul 

instituţiei are comitetul ,,Analiza proximităţilor de deces matern’’, în rezultatul 

activităţii căruia au fost înregistrate mai multe cazuri de proximitate, elucidate în 

tabelă. 

Preeclampsie 

severă 

sindrom  

HELLP 

Hemoragii 

obstetricale 

Stări septice 

puerperale 

Ruptură de 

uter 

Total cazuri de 

proximitate de deces 

matern 
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2016 

31 11 46 2 1 91 

2015 

54 13 48 1 1 117 

  

Un aport vădit  asupra promovării imaginii instituţiei pe parcursul anului 2016 

a avut Comitetul - formarea imaginii instituţiei prin menţinerea  relaţiei cu presa 

locală şi naţională, organizarea conferinţelor de presă şi evenimentelor de comunicări 

ştiinţifice, postarea pe pagina web a instituţiei a informaţiilor de interes public. De 

asemenea, pentru o cât mai bună informare a publicului cu privire la activitatea SCM 

nr.1, au fost trimise spre publicare, comunicate de presă prin intermediul cărora au 

fost promovate realizările unităţii noastre. 

Unele succese au fost realizate şi de către membrii altor comitete prin efectuarea a 

multiple evaluări în cadrul subdiviziunilor spitalului privitor la: 

- respectarea indicaţiilor şi îndeplinirea documentelor pentru testarea HIV/SIDA; 

- vaccinarea nou-născuţilor şi analiza refuzurilor; 

- pregătirea secţiilor către sezonul de vară; 

- amenajarea secţiilor spitalului cu informaţii vizuale privind profilaxia şi 

combaterea BDA, holerei şi infecţiilor toxico-alimentare; 

- eficacitatea investigaţiilor bacteriologice în diagnosticul maladiilor sexual-

transmisibile; 

- evaluarea respectării ordinelor în vigoare privind informarea administraţiei 

spitalului despre depistarea cazurilor de boli infecţioase acute, 

-  selectarea cazurilor de deces perinatal pentru discuţii cu organizarea şedinţelor 

de audit lunar; 

- evaluarea subdiviziunilor instituţiei privitor la respectarea  normativelor de 

evidenţa păstrării şi livrării medicamentelor şi articolelor farmaceutice, rezerva 

de medicamente,corectitudinea  prescrierii medicamentelor în foile de indicaţii 

ale pacienţilor.  

- evaluarea condiţiilor pentru spălarea mâinilor, a întreţinerii mâinilor şi 

aprecierea corectitudinii în domeniul spălării şi prelucrării chirurgicale a 

mâinilor de către personalul medical etc. 
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REZULTATELE ACTIVITĂȚ II SERVICIULUI  

 GOSPODĂRESC 

 
Pe perioada anului 2016 atât pe teritoriul instituț iei cât ș i în 

blocurile curative s-au efectuat următoarele lucrări: 

 Pe teritoriul instituț iei au fost plombate găurile din asfalt cu o 

porț iune echivalentă a 300 m
2
 ceea ce nu a fost executat o perioadă 

îndelungată. 

 Acest fapt a adus la buna funcț ionare a căilor de acces spre blocurile 

curative, atât pentru ambulanț e cât ș i pentru pacienț i. 

 

  
 

 Cu suportul Direcț iei Sănătăț ii instituț ia a obț inut autorizare de 

la primăria mun. Chiș inău, pentru a deschide o nouă cale de acces din 

partea bd. Dacia (Viaduct) ș i amenajarea unei parcări noi la intrare, care o 

dată deschisă a adus la un mare privilegiu pentru primirea ambulanț elor, 

pacienț ilor ș i vizitatorilor. 

 Datorită deschiderii noii căi de acces, am obț inut o deservire mai 

rapidă a pacienț ilor atribuiț i sectorului nostru. 
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 Din momentul  deschiderii noii căi de acces a fost blocată intrarea de 

pe strada Melestiu, care a adus la stabilizarea securităț ii spitalului, 

bunăstarea ș i liniș tea pacienț ilor, deoarece s-a restricț ionat trecerea pe 

teritoriul instituț iei a locatarilor din partea străzii Melestiu, care 

permanent disturbau ș i încălcau ordinea publică pe teritoriu, trecând în 

stare de ebrietate sau tulburând ordinea publică în blocurile curative.  

 

 Tot pe parcursul acestui an pe teritoriul instituț iei s-au instalat alte 

10 corpuri de iluminare, astfel a fost mărită securitatea de pe teritoriul 

spitalului ș i pacienț ii pot să se deplaseze fără frică ș i pericol. 
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 Cu ajutorul financiar al Consiliului Municipal ș i Direcț iei Sănătăț ii, au 

fost reparate capital 2 secț ii: Terapia nr. 1 din blocul curativ chirurgical-

somatic – ”E” ș i patologia gravidităț ii nr. 2 din blocul obstetrical-

ginecologic ”A”. 

 

Secț ia terapie nr. 1 
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Secț ia patologie gravidităț ii nr. 2 

  
 

 Mai mult ca atât a fost reparată capital ș i Aula (sala de ș edinț ă din 

blocul ”E”). 

 

 Secț iile reparate, menț ionate anterior,  dispun de servicii sanitare 

corespunzătoare celor europene: fiecare salon a fost amenajat cu lavoar, 

duș , veceu. La fiecare pat din salon s-au instala butoane cu sonerie la 

pupitrul central al secț iei, pentru a facilita chemarea de către pacient a 
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medicului. Astfel s-au creat condiț ii foarte bune pentru pacienț ii 

spitalului nostru. 

 

 De asemenea în blocurile susnumite, cu finanț area FEE au fost 

înlocuite ferestrele ș i uș ile vechi cu cele de termopan, ceea ce a dus la 

conservarea energiei termice în aceste 2 blocuri curative. 

 

 

 

Pe perioada acestui an, cu finanț area din partea Direcț iei 

Construcț ii Capitale a fost reparat blocul ”H” în care a fost amplasat tot 

serviciul gospodăresc. La moment în acest bloc toț i colaboratorii ș i 

inginerii serviciului gospodăresc dispun de birouri noi bine amenajate, cu 

condiț ii sanitare foarte bune. 
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Obiectivele de bază ce urmează a fi realizate pe parcursul anului 2017 de către 

serviciul gospodăresc 

 

- Schimbarea ț evilor de apeduct ș i canalizare în subsolul blocului E1, care sunt 

în stare deplorabilă ș i nu mai pot fi exploatate. Cheltuielile estimative pentru 

materialele necesare efectuării  acestor lucrări se ridică la 120 mii lei; 

- Schimbarea reț elei de canalizare în subsolul blocului O. Costul estimativ al 

materialelor – 50 mii lei; 

- Schimbarea a 4 ț evi verticale ș i robinetelor la fiecare etaj în blocul O de 

diametrul 50 cm, care alimentează panourile anti incendiare. Cost estimativ al 

materialelor – 30 mii lei; 

- Schimbarea a 36 de coloane verticale de apeduct a blocului K. Suma estimativă 

a materialelor – 80 mii lei; 

- Amenajarea teritoriului ș i anume: 

1. Vom crea un landș aft cu amenajarea a peste 10 clumbe cu flori; 

2. Vom instala scaune cu design modern pe teritoriul instituț iei; 

3. Pe unele porț iuni de teren vom sădi iarbă. 
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Stimaţi colegi ! 

    Rezultatele activităţii colectivului nostru în perioada anului 2015 nu ar fi fost 

la nivelul respectiv, fără aportul şi contribuţia  tuturor serviciilor auxiliare, care au 

realizat un volum enorm de lucru pentru  diagnosticarea  patologiilor,  aplicarea 

tratamentului de bază şi reabilitare medicală: 

 În special mă refer la serviciul de laborator clinico-biochimic şi bacteriologic, 

secţia anatomie patologică, secţia reabilitare medicală şi medicina fizică, farmacia 

instituţiei.  

 Tot în acest context, merită apreciere la justa valoare şi eforturile enorme, 

depuse la acordarea asistenţei medicale calitative de către colaboratorii secţiilor 

anesteziologie, reanimare şi terapie intensivă, atît pentru adulţi cît şi cele 2 pentru 

copiii nou-născuţi, imagistică, cabinetul diagnostică funcţională, cabinetul  transfuzie 

a sângelui, radiologie, informatică şi statistică medicală, blocului alimentar, 

serviciului economico-financiar, serviciului resurse umane şi cel administrativ-

gospodăresc.  

În pofida multor greutăţi, neajunsuri şi probleme administraţia spitalului 

consideră, că majoritatea serviciilor şi subdiviziunilor instituţiei au făcut faţă şi au 

contribuit în măsură maximală, la realizarea cu succes a obiectivelor de bază, 

înaintate pentru anul 2015 şi aduce sincere mulţumiri întregului colectiv, în persoana  

reprezentanţilor, prezenţi în sală, la actuala şedinţă a Consiliului Administrativ. 

In concluzii îmi permiteţi să menţionez următoarele: 

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

referinţă a depus eforturi considerabile, asigurând o activitate stabilă, atât economico-

financiară, cît şi cea medicală, realizând cerinţele de bază  stipulate în contractul de 

prestare a serviciilor medicale, precum şi acorduri adiţionale semnate cu CNAM 

pentru anul 2016. 

2. Indicatorii principali ce caracterizează activitatea instituţiei    s-au menţinut 

stabili la majoritatea compartimentelor, cu unele tendinţe evidente de ameliorare a  

duratei medii de tratament, letalităţii spitaliceşti,  graţie gestionării eficiente a 

mijloacelor financiare disponibile, monitorizării permanente a procesului curativ-
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diagnostic, fapt confirmat prin analiza demonstrată, cu achitarea maximală a 

cheltuielilor suportate şi evitarea posibilă a acumulării datoriilor nejustificate. 

3. Majorarea veniturilor acumulate din contul mijloacelor financiare alocate  

de CNAM şi celor obţinute în baza serviciilor medicale prestate contra plată, au 

oferit posibilitatea sporirii în dinamică a cheltuielilor suportate pentru  procurarea 

utilajului medical, medicamentelor, produselor alimentare,  altor obiecte şi bunuri 

materiale de mică valoare şi  nu în ultimul rând pentru „Remunerarea muncii”, care a 

sporit cu 25 la sută comparativ cu an.2015. 

4. Conlucrarea reciprocă, adecvată şi eficientă, care s-a soldat cu  achitarea la 

timp de către CNAM a serviciilor medicale prestate populaţiei, a permis finalizarea 

anului cu un sold pozitiv de peste 8,0 mln. lei, care urmează a fi utilizat pentru 

acoperirea unor cheltuieli importante în anul curent, inclusiv procurări suplimentare 

de utilaj medical, reparaţii curente, consumabile, fapt pentru ce aducem mulţumiri 

suplimentare  CNAM şi Agenţiei Teritoriale Chişinău. 

5. Recunoştinţă şi sincere mulţumiri aducem şi fondatorului – Consiliul 

municipal Chişinău şi Direcţiei sănătăţii pentru susţinerea asigurată din contul 

bugetului local, unor organizaţii donatoare de asistenţă umanitară, colaboratorilor, 

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

peste 8,0 mln. lei, un lucru foarte important, ce a permis  stimularea materială 

suplimentară, continuarea procesului de consolidare a bazei tehnico-materiale 

existente, prin efectuarea unor lucrări de reparaţii curente, procurări de utilaj 

medical, mobilier, alte bunuri materiale necesare activităţii spitalului nostru. 

 

Obiectivele de bază, ce urmează a fi trasate astăzi faţă de colectivul spitalului  

pentru anul 2017 sunt orientate la: 

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

indicatorului  complexităţii lor, în mediu pe instituţie, până la 0,88-0,90 în 

condiţiile finanţării după principiul DRG (inclusiv pentru secțiile de patologie 

a gravidității de 0,3; ginecologie aseptică 0,8; secțiile obstetricale nr.1 și 2- 
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0,7; secție obstetricală nr.3 - 0,5; patologie noi-născuți-1,1; psihoneurologie-

1,2). 

2. Desfășurarea acțiunilor corespunzătoare pentru utilizarea rațională a fondului 

de paturi cu asigurarea la finele anului 2017 a folosirii patului de 320 de zile, 

cu durata medie de tratament nu mai mare de 5,5 de zile ( inclusiv 7,2 zile 

secţiile de terapie; 8,2 zile secţiile de pediatrie; 2,8 zile secţiile obstetricale). 

3. Continuarea dezvoltării în cadrul asistenței medicale spitalicești a chirurgiei de 

o zi (serviciul ginecologic 1150 cazuri, serviciul chirurgical 150, reabilitarea 

pacientilor pediatrici 250 cazuri, tratamentul bolnavilor cronici 900).  

4. Rămâne actuală problema acumulării mijloacelor financiare extrabugetare care 

pentru anul 2017 este programată de 5 mln lei, cu intensificarea acestei 

activităţi în cadrul secției consultative (150000 lei), serviciului de 

ultrasonografie (cabinetul blocului chirurgical somatic 90000), cabinetului 

endoscopic al serviciului chirurgical (70000lei), consultațiilor a pacientelor de 

ambulator de către medicii spitalului (obstetricieni-ginecologi 150000 lei, 

ginecologie septică 30000 lei, chirurgi 60000, interniști 40000, neonatologi-

pediatri 30000 lei). 

5. Întreprinderea măsurilor de fortificare şi modernizare a bazei tehnico - 

materiale a spitalului pentru ameliorarea condiţiilor de lucru a colaboratorilor 

medicali  şi îngrijire a pacienţilor, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii 

capitale şi curente în secţiile Terapia nr.2, Chirurgia aseptică şi septică, 

Ginecologia aseptică nr.1, Secţia de internare a blocului chirurgical - somatic.  

Procurări posibile de utilaj medical performant destinat serviciilor: obstetrical-

ginecologic, neonatal-pediatric, chirurgical şi altor bunuri materiale acut 

necesare. 

6.  Sporirea continuă a nivelului calităţii asistenţei medicale spitaliceşti  şi 

satisfacţiei pacienţilor conform Normelor Metodologice de aplicare în anul 

2016 a Programului unic al asigurărilor  obligatorii   de   sănătate, cu 

autoevaluare permanentă a situaţiei reale. 

7. Perfecţionarea formelor existente de control şi monitorizare a calităţii 
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serviciilor medicale prestate în secţiile spitalului, prin implementarea în 

practica şi raportare trimestrială a indicatorilor de calitate. 

8. Respectarea necondiţionată şi oportună a drepturilor pacienţilor. Promovarea 

unei atitudini grijulii și respectabile faţă de pacient, contracararea cazurilor de 

condiționare şi consilierii insuficiente. Respectarea principiilor 

confidenţialităţii în cazul secretului medical, colectării şi utilizării datelor cu 

caracter personal, eticii şi deontologiei medicale, obligaţiunilor profesionale şi 

drepturilor lucrătorilor medicali, în conformitate cu actele legislative în 

vigoare, în scopul evitării permanente a situaţiilor de conflict,  compromiterii 

profesiei de lucrător medical,  ameliorării imaginii instituţiei în comunitatea 

medicală municipală şi naţională. 

9. Continuarea procesului de elaborare asigurarea auditului medical intern şi 

implementare a noilor  Protocoale clinice instituţionale, în practica cotidiană de 

diagnosticare şi tratament a pacienţilor spitalizaţi. 

 

În final, îmi permiteţi să aduc încă o dată sincere mulţumiri la toţi colaboratorii 

spitalului, catedrelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemitanu", 

pentru eforturile comune depuse, conlucrare şi rezultatele bune obţinute în anul de 

referinţă, dorindu–Vă la toţi multă sănătate, prosperare  şi performanţă, optimism, 

stimă reciprocă şi noi succese în anul care deja s-a început. 

 

 

 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 

         

Directorul IMSP SCM nr.1      Iurie Dondiuc 

 

 

 


