
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE MANAGEMENT   

 

 

STRATEGIA MANAGEMENTULUI CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE ÎN 

SPITALUL DE PSIHIATRIE Șl PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ JEBEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mihajloviċ Vidosav 

 



 

CUPRINS                                                                                                                                                   Pagina             

 

PARTEA 1 

Descrierea situației a tuale – prezentarea   spitalului.......................................................................................1 

1.1.Tipul si profilul spitalului..............................................................................................................................2 

1.2.Structura sectiilor clinice.............................................................................................................................3 

. .Resursele u a e și    financiare..................................................................................................................4 

1.4. Servicii oferite  ...........................................................................................................................................6 

1.5 .Analiza SWOT………………………………………………………………………………………………………………………………………..7 

1.6.Identificarea problemelor critice................................................................................................................8 

1.7. Identificare probleme de calitate actuale ale spitalului - edi ale și e edi ale, de la ivelul tuturor 
do e iilor și zo elor de a tivitate....................................................................................................................9 

PARTEA 2. 

2. Dezvoltarea proie tului de a age e t pe tru pro le a prioritară ide tifi ată/pro le ele prioritare 
ide tifi ate, u otivarea alegerii fă ute.......................................................................................................10 

2.1. Obiective strategi e î  do e iul alității 
(spital).............................................................................................................................................................11 

2.2. Pro le a prioritară sele tio ată ………………………………………......................…………………………………………..12 

. . Prioritizarea pro le elor de alitate ide tifi ate, sta ilirea dire țiilor de a țiu e î  do e iul alității 
te e/di e siu i ale alității  

. . Ela orarea ăsurilor de soluțio are a pri ipalelor pro le e de alitate a tivități .............................13 

3. INDICATORI ur ăriți  de stru tură, pro es, rezultat .................................................................................17 

 4.Mo itorizare………………………………………………..............................................................................................18 

5. Concluzii ……….......……………………………………………...…..................................................................................19 

 

Anexe 

Legislație releva ta/ i liografie 



Page | 1 

 

„S n tatea este bunul cel mai de pret al omului, iar du manul cel mai redutabil al 
s n t tii este boala.....Intre acestea intervin spitalul si personalul unitatii.” 

 

1. DESCRIEREA SITUA IEI ACTUALE - PREZENTAREA SPITALULUI 

1.1 . TIPUL SI PROFILUL SPITALULUI 

 Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranța Jebel este o unitate sanitară 
publică cu personalitate juridică, înființată în anul 1962, finanțată integral din venituri 
proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate. Spitalul este 
clasificat în categoria III, acreditat cu nivel de încredere ridicat de către ANMCS și se aflat 
în subordinea Ministerului Sănătății. Spitalul are sediul în comuna Jebel, județul Timiș, la 24 
de km de Timișoara și se întinde pe o suprafață de 20 de hectare. 

 Principalele caracteristici ale pacienților care se adresează spitalului sunt nivelul de 
instruire și socio-economic mediu scăzut, cu condiții medii de locuit sau inexistente, 
rejectați de familie, la care se adaugă patologia psihiatrica invalidantă. 

 Spitalul are 6 secții de psihiatrie, în cadrul cărora se găsește un compartiment de 15 
paturi acuți, un compartiment de 20 paturi de drogodependenta și 180 de paturi pentru 
pacienți cu încadrare juridica cf. art. C.P. 110. 

Este o unitate sanitară de monospecialitate, cu paturi distribuite în sistem pavilionar care 
asigură spitalizare continuă pentru următoarele categorii de bolnavi: 

 

 bolnavi cu patologie psihiatrică, domiciliați pe raza județului Timiș 
 pacienți încadrați în art. 110/114 Cod Penal, în baza unei sentințe penale rămasă 

definitivă și care provin din cele 11 județe arondate spitalului prin ordin al 
Ministrului Sănătății, respectiv: Timiș , Caras-Severin , Hunedoara , Gorj , 
Mehedinți, Vâlcea, Dolj, Argeș, Olt, Dâmbovița, Teleorman 

 pacienți drogodependenți si alcoolici 
 pacienți internați nevoluntar conform Legii 487/2002; 
 pacienți a căror internare este dispusă prin ordonanța procurorului pe durata judecații 

sau urmăririi penale 
 pacienți internați în vederea expertizei medico-legale psihiatrice în urma unei 

dispoziții judiciare 
 Pe lângă cele 6 secții clinice, în structura spitalului mai sunt cuprinse:  

 Laborator de analize medicale 
 Farmacie cu circuit închis 
 Cabinet de Medicina interna în cadrul Ambalatorului integrat 
 Compartiment de Ergoterapie 
 Cabinet de asistență socială 
 Birou Evaluare și Statistică medicală 
 Cabinet stomatologic 

 Ambulatoriul de specialitate al spitalului cuprinde: 

 Cabinet de psihiatrie; 
 Cabinet de medicina interna (Medicul de medicină internă asigură consultații de 

specialitate pacienților internați) 
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În cadrul spitalului există spatii amenajate pentru terapie ocupațională și cluburi în care 
se desfășoară activități de artterapie, meloterapie. 

În ceea ce privește resursele umane, structura de personal cuprinde 237 angajați din 
care personal medical, fiind: 12 psihiatri, 1 medic laborator, 1 medic internist, 1 medic 
stomatolog, 7 psihologi, un medic epidemiolog, 68 asistenți medicali și 88 infirmieri. 

 Spitalului i se adresează următoarele categorii de pacienți: 

 Pacienți încadrați în art. 110/114 Cod Penal, în baza unei sentințe penale rămasă 
definitivă și care provin din cele 11 județe arondate spitalului prin ordin al 
Ministrului Sănătății, respectiv: Timiș , Caras-Severin , Hunedoara , Gorj , 
Mehedinți, Vâlcea, Dolj, Argeș, Olt, Dâmbovița, Teleorman. 

 Pacienți internați prin ordonanță a procurorului pentru tratament pe perioada 
urmăririi penale până la pronunțarea unei sentințe penale. 

 Pacienți internați nevoluntar conform legii 487/2002, care au trimiteri de la medicul 
de familie sau specialist din ambulatoriul psihiatric din Timișoara și jud. Timiș. 

 Pacienți drogodependenți si alcoolici. 
 Pacienți cu patologie psihiatrica obișnuită care vin cu trimitere sau în regim de 

urgență ( cu ambulanta/politia). 
 categorie specială o constituie pacienții rezidenți ai spitalului (cca 50), care au fost 

transferați în anii 60-70 de la Paclisa. Acești pacienți prezinta o patologie de tip 
retard mintal de diverse grade sau schizofrenie grefata pe retard mintal, o parte din ei 
au fost identificați de spital și li s-au făcut dosare de încadrare în handicap pentru a fi 
asigurați medical. 

 Plata serviciilor medicale se face pe tarif-zi de spitalizare pentru pacienții cronici, 
pacienții cu spitalizare prelungita ( peste 365 zile) și pacienții cod penal 110. Pentru 
pacienții acuți, alcoolici și toxicomani plata serviciilor medicale se face pe caz rezolvat. 

Gradul de ocupare a paturilor este de 97,73% iar suma serviciilor medicale realizate în 
perioada ianuarie - decembrie 2017 este de 18.000.479 lei, suma contractata cu C.J.A.S 
Timiș este de 15.683.127,09. 

 In ceea ce privește internările, 77,10% se realizează în urgență, 2,45% prin trimitere  
de la medicul specialist, 9,69% prin trimitere de la medicul de familie, restul de 10,76% 
fiind internări prin sentință penală. Internările în urgenta sunt aduse de salvare și poliție. 
Pacienții cu încadrare juridica sunt aduși cu salvarea și politia din județele de domiciliu. 
Faptele pacienților încadrați în CP 110 se prezinta procentual astfel: 22,26%  pentru omor, 
4,79% pentru tentativa de omor , 10,96% pentru furt, 10,96% pentru lovire, 9,93% pentru 
amenințare, 8,90% pentru distrugere, 15,41% pentru nerespectarea tratamentului CP 109 iar 
restul de 16,79% pentru agresiune, incendiere, ultraj, tâlhărie, violență și tulburare a liniștii 
publice. 

 Patologia la internare se prezinta astfel: 26,86% schizofrenie paranoidă, 19% 
tulburări mentale și de comportament datorite folosirii alcoolului, 7,64% tulburare delirantă 
persistentă, 6,66% tulburare afectivă bipolară, 6,22% tulburare depresivă recurentă, 4,69% 
tulburare schizo-afectivă, 4,37% tulburare psihotică acută și tranzitorie, 3,93% retardare 
mentală moderată, 3,28% tulburări ale dispoziției, 2,73% tulburări mentale și de 
comportament datorite folosirii drogurilor multiple și altor substanțe psihoactive, 2,73% 
episod depresiv sever cu simptome psihotice, 1,97% manie cu simptome psihotice, 1,97% 
tulburări mixte de personalitate, 1,86% demență nespecificată și 1,42% tulburare organică 
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de personalitate și comportament datorită unei boli, vătămări și disfuncții cerebrale.                                      
 În laborator se efectuează analizele uzuale, iar în cabinetul de interne consultații și 
tratamente pentru patologia somatică și afecțiuni intercurente. 

 În ceea ce privește situația financiara a spitalului, nu s-au înregistrat arierate (datorii) 
în ultimii ani. 

Gradul de ocupare a paturilor  01.01.2017 - 31.12.2017          97.73 

 

Modul de internare 

urgente 77.10 

BT  -  MS 2.45 

BT  -  MF 9.69 

internare CP 110 10.76 

 

CP  110 

  omor 22.26 

  tentativa de omor 4.79 

  furt 10.96 

  lovire 10.96 

  amenintare 9.93 

  CP 109 15.41   

agresiune, incendiere, ultraj,tâlhărie,violență,tulburare 
a linistii publice, distrugere 8.90   

      Diagnostice  

Schizofrenia paranoida 26.86 

Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii alcoolului 19.00 

Tulburare deliranta persistenta 7.64 

Tulburare afectiva bipolara 6.66 

Tulburare depresiva recurenta 6.22 

Tulburare schizo-afectiva 4.69 

Tulburare psihotica acuta si tranzitorie 4.37 

Retardare mentala moderata alte deficiente ale comportamentului 3.93 

Tulburari ale dispozitiei [afective] organice 3.28 

Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii drogurilor multiple si 
altor substante psihoactive, tulburare psihotica 

2.73 

Episod depresiv sever cu simptome psihotice 2.73 

 
1.2. STRUCTURA SECTIILOR CLINICE 
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Spitalul de Psihiatrie pentru Masuri de Siguranța Jebel are o capacitate de 430 paturi 
organizate în: 

 6 secții cu specialitate PSIHIATRIE 
 Compartiment TOXICOMANIE în cadrul Secției VI 
 Camera de gardă 
 Laborator analize medicale;  
 Farmacie;  
 Compartiment de prevenire si control al infectiilor nozocomiale;  
 Ambulatoriu integrat al spitalului în specialitatea psihiatrie; 
 Aparat funcțional 

1. 3. RESURSELE UMANE și FINANCIARE 

Serviciile medicale sunt oferite de către o echipă de profesioniști capabili și devotați 
profesiei formată din:  

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranţa din Jebel este organizat si 
funcţionează potrivit prevederilor Legii spitalelor nr.95/2006. 

La 31.12.2017 spitalul a funcţionat cu un număr de 430 paturi .  

Cele 430 paturi sunt grupate sub următoarea structura: 

   Secţia I a psihiatrie:     72 paturi 

                         din care: 

– comp. bolnavi art. 110CP  46 paturi 

Secţia a II a psihiatrie :     72 paturi 

din  care: 

    - comp. bolnavi art. 114CP                       41 paturi 

- comp. acuţi    15 paturi 

Secţia a III a psihiatrie:     72 paturi 

din care: 

– comp. bolnavi art. 114CP  46 paturi 

Secţia a IV a psihiatrie:     72 paturi 

din care: 

- comp. bolnavi art. 114CP  46 paturi 

Secţia a V a psihiatrie:     72 paturi 

din care: 

– comp. bolnavi art. 114CP  46 paturi 

Psihiatrie VI drogodependente:    70 paturi 

din care: 

- comp. bolnavi art. 114CP  55 paturi 
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- comp. Toxicomani   15 paturi 

 

Spitalul de Psihiatrie si Pentru Masuri de Siguranţa Jebel are conform statului de 
functii un numar de 299 de posturi aprobate, din care personal sanitar 127 de posturi (medici 
27,5, alt personal superior sanitar 10, personal sanitar mediu 89,5), personal auxiliar sanitar 
tehnic, economic, administrativ, muncitori 172 de posturi. 

 La 31.12.2017 spitalul are contractata cu CJAS Timis suma de 18.000.479  lei, 
din care 841.686  aferent OUG 35/2015 , 15.683.127 aferent contractului cu Casa de 
Asigurări de Sănătate , 124.594 aferent OUG 43/2016, 2.953.805 lei aferent Legii 250/2016, 
2.786.251 lei aferent OG7/2017  din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de 
sanatate pentru acoperirea drepturilor salariale. 

Centralizatorul statului de functii 

la data de 31.12.2017 

Categoria de  

personal 

Nr. posturi 
aprobate 

nr.posturi 

vacante 

Nr.posturi 

existente 

Medici 28,5 13 15,5 

alt personal sanitar superior  

10 

 

1 

 

9 

personal mediu sanitar  91,5,5 23,5 66 

registrator si statisticieni 
medicali 

3  

 

3 

personal auxiliar sanitar 108 20 88 

tesa + comitet director 27 4 23 

muncitori 32 7,5 24,5 

paza/poarta 6  6 

Total 306 69 237 

 

 CREDITE BUGETARE 

 In anul 2017 unitatea a fost finantata , în urma cererilor depuse , cu suma de 
22.823.570  lei. In urma platilor efectuate in anul 2017 , care au fost in suma de 21.468.132 
lei,  au ramas in sold credite in suma de 1.355.438  lei. 

Analiza executiei bugetare a cheltuielilor activitatii finantate din venituri proprii 

Prevederile bugetare la partea de venituri la 31.12.2017 se prezinta astfel: 

 venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Timis, 
sunt in suma de 18.000.479 lei din care din contractele incheiate cu casele de 
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asigurari sociale de sanatate pentru servicii medicale 15.683.127 si venituri din 
subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru 
acoperirea drepturilor salariale 841.686 lei. 

 venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Timis 
aferente serviciilor medicale acordate in luna decembrie a anului anterior si 
programe de sanatate din anul anterior, sunt in suma de 1.475.666 lei, 

   venituri din chirii 15.000 lei, 
 venituri din transferuri de la MS – programe de sanatate 40.000 lei. 

Veniturile incasate la 31.12.2017 sunt in suma de 22.823.570,95 lei din care: 

 venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Timis, 
sunt in suma de 16.885.352,26 lei 

 venituri proprii in suma de 18.569,00 lei 
 venituri din chirii 15.000,00 lei 
 subventii de la bugetul Fondului National Unic de sigurari  5.864.649,69 lei, 
 sume alocate din veniturile proprii ale MS 40.000 lei. 

Drepturile constatate de încasat  sunt in suma de 1.131.696 lei. 

Prevederile bugetare la partea de cheltuieli la 31.12.2017 sunt in suma 25.249.507  

lei, din care pentru cheltuieli de personal 17.954.294 lei, pentru bunuri si servicii 7.925.213 

lei  cheltuieli de capital 646.512 lei. 

La 31.12.2017  platile nete de casa sunt in suma de 21.468.132,39 lei , din care 
pentru personal suma de 15.671.075 lei pentru bunuri si servicii suma de 5.670.817,44 lei  
pentru investitii 126.239,95 lei.  

 Unitatea a beneficiat de sume din fondurile proprii ale MS pentru programe de 
sanatate in suma de 40.000 lei din care a s-a cheltuit 39.888,32 lei. 

1. 4. SERVICII OFERITE  pacienților internați: 

 Consultații, tratament si îngrijire de specialitate 
 Testare psihologică 
 Psihoterapie individuală și de grup 
 Ergoterapie 
 Terapie ocupațională 
 Consiliere confesională 
 Consiliere psihologică pentru aparținători 
 Întocmire documentație pentru obținerea certificatului de încadrare in grad de 

handicap și/sau pensiei de boală 
 Consultații de medicină internă și electrocardiografie prin Cabinetul de 

Medicină internă din cadrul ambulatoriului integrat 
 Examene de laborator respectiv: analize medicale de biochimie, hematologie, 

imunologie si toxicologie 
 Servicii sociale prin Cabinetul de asistență socială 
 Servicii de consultanță juridică 

Spitalul mai deține: 

 Laborator de analize medicale 
 Farmacie cu circuit închis 
 Cabinet de Medicina internă în cadrul Ambalatorului integrat 
 Compartiment de Ergoterapie 
 Cabinet de asistență socială 
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 Birou Evaluare și Statistică medicală 
 Cabinet stomatologic 

Alte facilit i: 

 Activități recreaționale în stațiul exterior al  unității (sport, gimnastica, 
plimbări în aer liber, teren de fotbal ) 

 Activități educative și de petrecere a timpului liber  în spații special 
amenajate în cadrul fiecarui  pavilion. 

 Posibilitatea de a primi vizite 
 Transport al pacientului cu microbuzul propriu la instituții de tip IML, 

Tribunal Timișoara, Judecătoria Deta 
Oferă acces la: 

 Servicii religioase organizate în cadrul capelei spitalului 
 Presă și TV prin cablu 
 Magazinul universal din incinta spitalului 
 Frizerie 
 Corespondență 
 Serviciu de telefonie publică 

1.5.  ANALIZA SWOT: 

Prin tehnica SWOT (Strengths / Weaknesses, Opportunities / Threats), pentru o 
analiză  a situaţiei generale actuale a Spitalului de Psihiatrie  și Măsuri de Siguranță Jebel, 
prezentăm punctele forte şi oportunităţile pe care le poate exploata spitalul, punctele slabe, 
dar şi eventualele ameninţări cu care s-ar putea confrunta. Conducerea spitalului apreciază 
că managementul unui spital public ocupă un loc aparte, întrucât presupune gestionarea unor 
activităţi complexe, cu un consum mare de resurse, în aşa fel încât să conducă la servicii de 
sănătate de o calitate înaltă. Aceste activităţi încep cu îngrijirile medicale acordate 
pacienţilor (activitatea clinică), şi continuă cu servicii hoteliere (cazare şi hrană), gestionarea 
eficientă a stocurilor (medicamente, materiale sanitare, reactivi de laborator, etc.) şi a 
resurselor financiare extrem de limitate, dar şi strategii de îmbunătăţire a calităţii actului 
medical (pregătire profesională, investiţii în aparatură medicală performantă,  standarde de 
management a calităţii). De aceea, managementul unui spital se bazează în actul de 
conducere pe decizii luate pornind de la o bună cunoaştere a factorilor interni şi externi, care 
ar putea influenţa activitatea desfăşurată şi obiectivele strategice. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Statutul spitalului de m suri de siguran , 

f cându-l unica unitate de acest gen în 

regiunea de sud i sud-vest a rii 
adresabilitate mare din partea pacien ilor, 
spitalul  deservind 11 jude e. 

 Cre terea num rului de intern ri la 
pacien ii cronici de scurt  durat  i acu i 

 existenta unor speciali ti competen i, 
respectiv personal cu studii superioare   

calificat în domeniul psihiatrie, psihologie 

 personal cu preg tire în domenii diferite 
(atât în domeniul medical cât i în alte 

domenii înrudite sau complementare), ceea 

 Sc derea num rului de cazuri cod penal 
 Alei de acces  – par ial degradate 

 Cl dirile : 
 vechi, degradate, o parte 

 dezafectate distribuite pe suprafa  mare 
(2 ha) 

 Personalul insuficient în toate sec iile i 
compartimentele  

 Terapii ocupa ionale deficitare în 
pavilioane ( lips  personal) 

 Bolnavii : 

 num r mare de pacien i cazuri sociale, 
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ce conduce la cresterea  capacit ii  de 
rezolvare a unor problematici complexe. 

 existenta unui procent important de 

personal tân r, capabil s  se formeze în 
spiritul noilor exigente survenite prin 

aplicarea principiilor de reforma 

prev zute în Legea nr. 95/2006 

 climat organiza ional care favorizeaz   
munca în echip  

 strategie clar  şi articulat  privind 
îmbun t irea sistemului calit ii, în 
conformitate cu cadrul legislativ şi 
normativ.  

 Exist  o preocupare permanent  pentru 
îmbun t irea calit ii şi aclimatizarea 
unor noi strategii de aplicare a principiilor 

de reform  prev zute în noiloe 
reglement ri legislative. 

 Implementarea unei culturi a calit ii se 
realizeaz  la toate nivelurile. 

 Majoritatea activit ilor din spital se 

desf oar  pe baz  de protocoale, 
proceduri opera ionale i regulamente 
interne 

 Indicatori de performanta ai 

managementului foarte buni 

 Condi ii de cazare i tratament adecvate 

 Bun  colaborare cu institu ii din afara 
spitalului: DSP, judec torii, politie,  IML, 
etc. 

 Spitalul are servicii informatizate pentru 

serviciile din Birourile statistic  i 
informatic  medical , Contabilitate, 
achizi ii publice, RUNOS 

 Spitalul a fost acreditat cu nivel de 

încredere ridicat de c tre ANMCS 

 Spitalul este clasificat în categoria III, fa  
de majoritatea celorlalte spitale de 

psihiatrie care se afl  în categoria V. 
 

reziden i ai spitalului   (50 de cazuri) 
 num r mare de pacien i cu suport social i 

material sc zut 
 grad de periculozitate mare din partea 

pacien ilor psihici 
 insuficiente activit i ocupa ionale pentru 

pacien i 
 exces de haine civile ale pacien ilor 

interna i, magazii insuficiente pentru ele 

 num r mare de pacien i fum tori (78% 
din bolnavi dup  un sondaj f cut în spital 
în anul 2008 

 patologie somatic  cronic  i stomatologic  
frecvent  în rândul pacien ilor interna i 

 distan e mari fat  de domiciliu în cazul 
pacien ilor încadra i în CP110  

 Absen a dot rii conform normelor pentru 

transportul alimentelor de la  Blocul 

alimentar la pavilioanele cu bolnavi 

 Sp l torie 

absen a dot rii conform normelor 
pentru transportul lenjeriei între 

sp l torie i pavilioanele cu bolnavi 
 Lipsa unui sistem informa ional integrat 
 Fonduri insuficiente pentru repara ii 

capitale i investi ii 
 Imaginea spitalului afectat  de prezenta în 

num r mare a cazurilor sociale internate 
în spital pe termen lung. 

 Migrarea personalului medico-sanitar 

c tre alte domenii sau în alte ri UE în 
c utarea unui loc de munc  mai bine pl tit 

 

OPORTUNIT I AMENIN RI 

 Unitatea se afl  în subordinea Ministerului 
S n t ii. 

 Aderarea la UE impune adoptarea unor 

standarde si recomand ri care au ca 
finalitate cre terea eficien ei i calit ii 

 Statutul de membru UE deschide noi 

posibilit i de finan are pe proiecte din 
fonduri europene 

 Proiectarea unui sistem de management 

 Necesitatea alinierii la standarde europene 

în condi iile unor resurse insuficiente. 
 Cre terea num rului de bolnavi psihici 

f r  suport social i neintegra i socio-

profesional (f r  cas , apar in tori, f r  
venit, f r  acte de identitate, f r  educa ie, 
f r  profesie, f r  loc de munc , f r  
dovad  de asigura i) i care vin pentru 
internare   



Page | 9 

 

performant axat pe managementul prin 

obiective, bugete, centre de cost 

 Atragerea unor surse externe de finan are 
(firme private, oameni de afaceri). 

 Sc derea gradului de preg tire 
profesional  al candida ilor care se 
prezint  la concursurile pe posturile 
pentru ocupare cu personal sanitar mediu 

i auxiliar.   
 Libera circula ie a persoanelor si 

facilit ile create dup  aderarea României 
la Uniunea European  pentru ocuparea de 
locuri de munca induc riscul migr rii 
personalului de specialitate, mai ales a 

celui înalt calificat i performant. 
 Îmb trânirea popula iei si migrarea for ei 

de munca tinere. 

 

1. 6. Identificarea problemelor critice 

 În momentul de față  se știe că majoritatea unitatilor sanitare publice din România se 
confrunta cu probleme importante, la care se încearcă să se găsească soluții pentru 
rezolvarea lor.  

Ca urmare nici Spitalul de Psihiatrie și pentru  Măsuri de Siguranță Jebel  din pacate 
nu este ferit de unele probleme, pe care le putem  considera cât se poate de pertinente, și 
care se pot rezuma, fără a se limita la acestea, la:  

 Necesitatea cresterii calitatii serviciilor medicale oferite i a satisfac iei 
pacien ilor;  

 acest lucru nu se poate realiza f r  a cre te num rul de profesioni ti care 
lucreaz  în spital; 

 Personal medical si auxiliar sanitar si administrativ în vederea completarii 

schemei de personal în prezent deficitar ; 
 Diversificarea serviciilor medicale oferite: 

 prin înfiin area i reamenajarea compartimentelor de ergoterapie, 
kinetoterapie si terapie ocupa ional . 

 Înfiin area unor specialit i complementare i în ambulatoriu în 
interdependen  cu specialitatea psihiatrie –De exemplu  geriatria care să 
confere o perspectivă unitară asupra particularităţilor fiziologice, patologice şi 
terapeutice print-o abordare medico-psiho-socială a problematicii vârstnicului.  

 Finalizarea procesului de reabilitare al spitalului prin efectuarea luc rilor de 
reabilitare;  

 Completarea dot rii  
 Re-acreditarea spitalului, care este o problema destul de dificil , atât din 

punctul de vedere al organizarii activitatii, al circuitelor functionale cât i al 
finan rii acestor activitati; 

 Capacitate redus  de adaptare la nevoile populatiei datorit  rigidit ii 
mecanismului de contractare al serviciilor medicale cu  Casa de Asigurari de 

S n tate. 
 

1.7  Identificare probleme de calitate actuale ale spitalului - medicale i 
nemedicale, de la nivelul tuturor domeniilor i zonelor de activitate 
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 Îmbun t irea calit ii şi siguran ei actului medical; 
 Certificarea sistemului de management al calit ii (ISO); 
 Eficientizarea şi modernizarea serviciilor spitaliceşti la standarde europene 

pentru a putea atinge standardul – Spital Regional de Urgen ; 
 Îmbun t irea indicatorilor de performan  şi de calitate a serviciilor. 

 

PARTEA 2. 

2.  Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritar  
identificat /problemele prioritare identificate, cu motivarea alegerii f cute 

La nivel de societate a secolului 21 europeană și intemațională, si în special în urma 
adoptării tot mai frecvente si în tot mai multe domenii a metodelor si conceptelor centrate pe 
beneficiar/pacient (dupa caz), se manifestă preponderent tendința de a implica societatea, de 
a delega, de a aduce totul mai aproape de cei în cauză, de a servi 
/forma/implica/trata/remedia într-un mod cât mai natural si familiar. 

SPMS Jebel nu are cum să evite, mai deveme sau mai târziu, aceste provocari ale mediului 
socio-uman și economic în care crește de la an la an numărul de nevoi ale persoanelor cu 
probleme de sănătate mentală, însâ, aceste demersuri în acest domeniu sunt punctuale, 
nesistematizate si de cele mai multe ori rodul unor initiative focusate pe a remedia și nu a 
acționa preventiv și predictibil.  

Directia urmata în trecut de SPMS Jebel are anumite rezultate a planurilor de 
management anterioare care oferă acum un grad sporit al adresabilitatii pentru oferirea de 
servicii spitalicești integrate relevante și de înaltă calitate . 

Principala preocupare în misiunea mea strategică va fi aceea ca toți  angajații unității 
să satisfacă corespunzător cerințelor pacienților, serviciile medicale prestate să vină în 
întâmpinarea nevoilor lor și să fie  menite să le îmbunătățească starea de sănătate. Pentru 
aceasta trebuie să fie create abordări proactive prin care să cunoaștem permanent nevoile 
populației și să abordăm calitatea din punct de vedere al consumatorului de îngrijiri de 
sănătate, în funcție de asteptările pacienților. 

- competenţa profesională - cunoştinţele/abilităţile/performanţa echipei medicale, 
ale managerilor şi ale echipei de suport;  

- accesibilitatea - furnizarea serviciilor de sănătate nu este restricţionată de bariere 
geografice, sociale, culturale, organizaţionale sau economice; 

 - eficacitatea - procedurile şi tratamentul aplicat conduc la obţinerea rezultatelor 
dorite;  

- eficienţa - acordarea îngrijirilor necesare, corespunzătoare, la costurile cele mai 
mici; - relaţiile interpersonale - interacţiunea dintre furnizori, dintre furnizori şi pacienţi 

(clienţi), dintre manageri, furnizori şi plătitori, precum şi între echipa de îngrijri şi 
comunitate; 

 - continuitatea - pacientul beneficiază de un set complet de servicii de sănătate de 
care are nevoie, într-o ordine bine determinată, fără întrerupere, sau repetarea procedurilor 
de diagnostic şi tratament; 
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 - siguranţa - risc minim pentru pacient de complicaţii sau efecte adverse ale 
tratamentului ori alte pericole legate de furnizarea serviciilor de sănătate;  

- infrastructura fizică şi confortul - curăţenie, confort, intimitate şi alte aspecte 
importante pentru pacienţi;  

- alegerea - pe cât este posibil, clientul alege furnizorul, tipul de asigurare sau 
tratamentul. 

Problemele identificate in anamneza instituțională crează premise unor intervenții 
strategice care să  conducă la o calitate a actului medical perfectibilă prin soluționarea 
lor.Dat fiind faptul că  îmbunătățirea calitatii a serviciilor medicale si de îngrijire furnizate 
este un deziderat si un principiu de baza în domeniul sănătății, consider că ar trebui să fie si 
scopul unui proiect de management. 

 Managementul calit ii totale extinde conceptul managementului calităţii, 
înglobând atât participarea cât şi motivarea tuturor membrilor organizaţiei. Managementul 
calităţii totale este un model organizaţional care implică participare generală în vederea 
planificării şi implementării unui proces de îmbunătăţire continuă a calităţii ce depăşeşte  
aşteptările  clienţilor.  

Acest model pleacă de la premisa că 90% din probleme sunt probleme legate de proces, nu 
de personal. Trei principii guvernează conceptul calităţii totale:  

 focalizarea pe client 
 îmbunătăţirea continuă a calităţii  
 lucrul în echipă. 

De asemenea, acest model de management al calității abordată total este sensibil la 
aspecte externe, cum ar fi, modalitatea de internare, statutul social, terenul genetic al 
pacienţilor etc.Indicatorii prin care poate fi măsurată eficiența lui  sunt cel mai greu 
acceptaţi de profesioniştii din sănătate dat fiind faptul că experienţa pacienţilor poate fi 
cuantificată doar  în urma chestionării acestora sau a observaţiei directe. De multe ori 
rezultatele depind de regiunea geografică, aspecte culturale, etc. 

2.1. OBIECTIVE STRATEGICE ÎN DOMENIUL CALIT II (spital) 

 Asigurarea de servicii medicale de calitate pe principiile prevăzute de Legea 
975/2006, cu scopul participării la asigurarea stării de sănătate a populației 

1. optimizarea terapiei 
2. educația pentru boală 
3. asigurarea suportului psihologic al pacienților 
4. consiliere complexă medicală și socio-profesională a pacienților 
5. siguranța pacienților și angajaților 
6. eficacitatea și eficiența funcționării  
7. fiabilitatea informațiilor interne și externe 
8. conformitatea cu legislația în vigoare, regulamentele și procedurile interne 
9. promovarea imaginii și serviciilor furnizate în unitate 

2.2. Problema prioritar  selectionat  

"Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale" oferite pacientilor care se adreseaza 

unitatii noastre 

Serviciile medicale au caracteristici aparte - nu pot fi testate înainte de beneficiari, 
variază de la un furnizor la altul, producerea şi consumul lor sunt concomitente, se adresează 
unor clienţi cu nevoi şi pretenţii ce variază larg, sunt influenţate de finanţe, tehnologie, 
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ştiinţa medicală. De aceea, trebuie să existe obligatoriu compartimente care să stabilească şi 
să impună măcar standardele minime sub care să nu poată exista posibilitatea furnizării 
acestora. În vederea realizării obiectivului, mai jos sunt prezentate direcţiile de urmat, 
organizate în trei tipuri de activităţi: medicale, legislative, organizatorice. 

 

2.3. Prioritizarea problemelor de calitate identificate, stabilirea direc iilor de ac iune în 
domeniul calit ii (teme/dimensiuni ale calit ii) 

Există câteva priorități în planul de îmbunătățire a spitalului care au ca finalitate 
îmbunătățirea serviciilor de sănătate. Acestea sunt următoarele: 

 Organizarea mai bună a muncii angajaților cu respectarea proceduri/protocoale, 
eficientizarea circuitelor, reorganizarea secțiilor; 

 Creșterea siguranței pacienților; 
 Îmbunătățirea calității condițiilor hoteliere prin atragerea de surse de finanțare din 

fonduri europene. 
 Îmbunătățirea activităților de curățenie/dezinfecție; 
 Creșterea satisfacției angajaților referitoare la mediu de lucru; 
 Dezvoltarea comunicării interne și externe; 

2.4. Elaborarea M SURILOR DE SOLU IONARE A PRINCIPALELOR 
PROBLEME DE CALITATE (activit i); 

  

La nivelul SEC IILOR MEDICALE 

Obiectiv nr.1 

Diversificarea terapiilor ocupaționale la nivel de secție 
M suri/activit i de realizat: 
- angajarea în spital a unei persoane  instruite în domeniul terapiilor ocupaționale integrate care să 
antreneze în activități recreative și ocupaționale pacienții nedeplasabili la atelierele de ergoterapie . 
Responsabili: Manager, Consiliu medical și Comitet director, responsabil achiziții 
Indicatori evaluare: 
-nr. de activități desfășurate în cadrul pavilioanelor 
- nr. de pacienți beneficiari de terapii ocupaționale în pavilioane 

Obiectiv nr.2 

Implementarea standardelor europene de practică medicală 

M suri/activit i de realizat: 
- revizuirea protocoalelor terapeutice și de investigație pentru fiecare afecțiune/sindrom tratat 
în spital,  pe baza ghidurilor clinice de specialitate, a celor de bună practică și a procedurilor 
operaționale. 
- revizuirea și suplimentarea protocoale de bună practică pentru asistenții medicali 
- actualizarea procedurilor operaționale pentru activități procedurabile la nivelul fiecărei secții 
- evaluare  modului de aplicare a protocoalelor și procedurilor interne și a rezultatelor. 
Responsabili: Consiliul medical și echipa medicală, Serviciu managementul calității 
Indicatori de evaluare:  
- nr. protocoale/proceduri elaborate/revizuite până la finalul anului 
- nr. evenimente cauzate de erori de medicație/nr. pacienți/an 
- numărul propunerilor de revizuire venite de pe secțiile medicale 
- rata mortalității 
- număr a proceselor verbale efectuate în urma controlului modului de aplicare 

Obiectiv nr.3 
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Creșterea eficienței personalului medical prin scăderea timpului și a distanței parcurse în 
cadrul secției 
Măsuri: - Scăderea timpului și a distanței parcurse de personalul medical între pavilioanele 
aceleași secții prin reorganizarea lor în cadrul fiecărei secții medicale 
Responsabili: Comitet director, Director medical, medici șefi secție  

Indicatori evaluare:  - Distanța parcursă de personalul angajat 
 

Obiectiv nr.4 

Creșterea gradului de răspuns a întrebărilor din chestionarul de satisfacție a pacientului 
M suri:  - Elaborarea unui nou chestionar de satisfacție pentru pacienți adaptat gradului de 
înțelegere al acestora 
Responsabili: - Biroul Managementul Calității,Comitet director 
Indicatori de evaluare: 
- număr de chestionare completate în procent de peste 50 % (peste 10 din 20 de întrebări) 

 

Obiectiv nr.5 

Informatizarea secțiilor medicale 

M suri: 
- achiziționarea de computere pe fiecare secție 
- introducere a sistemului informatic integrat pe spital , incluzând farmacia cu circuit închis și 
Biroul Evaluare și statistică medicală 
Responsabili: - Comitet director, Birou achiziții 
Indicatori: - nr. secții/comp. dotate cu computere și incluse în sistemul informatic integrat 

Obiectiv nr.6 

Îmbunătățirea sistemului de monitorizare/evaluare a activității medicale 

la nivelul secțiilor 

M suri: 
- monitorizarea lunară a indicatorilor  medicali SMART aplicabili în secția medicală 
- evaluarea în Consiliul med. și Comitetul director a valorilor acestora la finalul anului 
- elaborare rapoarte de activitate lunare ale medicului șef de secție și asistentului șef cu 
analiza lor în CM și CD 
- efectuare de controale interne tematice în secția cu paturi, de către medicul șef de secție       
- controlul lunar prin sondaj al circuitului și modului de completare FOCG 
Responsabili: medici efi sec ie, asisten i efi, comisia de control a FOCG 

Indicatori evaluare:  
- nr. indicatori medicali neconformi la finalul anului 
- nr. FOCG incomplete identificate și remediate în anul  
- nr. deficiențe în secție constatate în urma controalelor efectuate 
- nr. măsuri luate pentru remedierea deficiențelor constatate în anul 

Obiectiv nr.7 

Inițierea de parteneriate noi cu alte instituții 
M suri: 
- încheierea de contracte de colaborare  cu: Asociația surda-muților din România filiala Timiș, 
Biserici de alte confesiuni, Clinica de Pneumoftiziologie Timișoara, etc. 
- colaborarea spitalului cu instituții de profil asemănător  
- colaborarea cu specialiști voluntari  în domenii precum: psihiatrie, psihologie clinică, 
nutriție, etc. , 
Responsabili: - Comitet director, Consiliu medical 
Indicatori evaluare:  
- nr. pacienți care au beneficiat în urma acestor parteneriate 
- nr. contracte colaborare încheiate /an 

Obiectiv nr.8 
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Îmbunătățirea serviciilor privind cazarea pacienților 

M suri:  
- reparații curente la pavilioanele cu paturi  ,  
- amenajare unui zone externe comune de recreere care să permită organizarea în unor 
activități de socializare și recreative pentru pacienți   
Responsabili: Comitet director, Biroul administrativ, responsabil achiziții 
Indicatori evaluare:  - procentul  pacienților  beneficiari/total pacienți  

Obiectiv nr.9 

 Îmbunătățirea măsurilor de securitate și intervenție în cazul pacienților agitați și 
bolnavilor cod penal 

M suri:  
- achiziționarea unui nou set de echipamente de contenţie pentru fiecare secție cu paturi, 
destinat pacienților cu agitație psihomotorie 
- solicitări de fonduri la MS pentru dotare cu echipamente specifice de supraveghere în incinta 
pavilioanelor; 
- obținere de aprobări MS pentru achiziții servicii de pază și supraveghere în incinta unității 
Responsabili:   - manager, comitet director, medici șefi secție, birou achiziții 
Indicatori evaluare: 
- nr. secții dotate cu echipament de contenţie nou 
- nr. de hetero și autoagresiuni din partea pacienților internați/lună 
- nr. tentative de fugă a pacienților /an 

Obiectiv nr.10 

Îmbunătățirea altor servicii nemedicale acordate pacienților 

M suri: 
- suplimentarea personalului auxiliar în fiecare secție, astfel încât fiecare asistent să fie dublat 
pe tură de personal auxiliar 
Responsabili: Comitet director, Birou RUNOS, Birou administrativ, Birou achiziții  
Indicatori evaluare:   - procentajul  personalului auxiliar angajat suplimentar  

Obiectiv nr. 11 

Creșterea siguranței pacienților și angajaților prin cunoașterea măsurilor de prim 
ajutor 

M suri: 
- cursuri de prim ajutor organizate în cadrul spitalului pentru personal medical mediu și 
auxiliar. 
Responsabili: Manager, Biroul RUNOS, șefi secție 
Indicatori evaluare: - nr. angajați care au participat la cursuri de prim ajutor 

Obiectiv nr. 12 

 Extinderea serviciilor acordate de unitate prin implicarea spitalului în îngrijirea 

pacienților psihici post spitalizare, la domiciliu 

M suri:  
-Afilierea spitalului la un program transfrontalier finanțat cu fonduri europene în domeniul 
îngrijirii și monitorizării pacienților psihici la domiciliu, post externare, care presupune:  
înființarea unei unități mobile formată din echipa de îngrijire (psiholog, asistent medical, 
asistent social), achiziționarea unui autoturism, amenajarea unui sediu în incinta spitalului, 
instruirea personalului implicat privind îngrijirea pacientului psihic la domiciliu, etc., în 
scopul integrării acestuia în comunitate și societate. 
Responsabili: Comitet director, manager 
Indicatori evaluare: - nr. pacienți beneficiari de servicii la domiciliu/an 

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE 

Obiectiv nr. 13  

 Creșterea gradului de acuratețe al testelor de laborator prin lărgirea paletei de 
analize medicale efectuate pacienților internați. 
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M suri: 
- Dotarea cu aparatură modernă a laboratorului de analize medicale 
Responsabili: Comitet Director, medic de laborator 
Indicatori evaluare:  - nr. analize medicale noi introduse 
                                    - nr. pacienți beneficiari de analize medicale/an 

CABINET MEDICIN  INTERN  

Obiectiv nr.14 

Scăderea numărului de consultații interdisciplinare în afara unității 
M suri: - lărgirea gamei de analize de laborator recomandate 
              - extinderea gamei de medicamente utilizate pentru patologia somatică 
Responsabili: medic Medicin  intern , birou achizi ii, Comitet director 
Indicatori: -nr. consulturi interdisciplinare/an 
                 -nr. trimiteri în afara unității la consulturi interdisciplinare 

CPCIN 

Obiectiv nr.15 

Menținerea ponderii infecțiilor nozocomiale sub 0,5%/an 
M suri: - Intensificarea controalelor în secții și compartimente 
              - solicitarea efectuării autocontrolului prin teste de sanitație specifice, de către DSP 
Timișoara 
  - instruirea angajaților din spital pe tema prevenirii infecțiilor nosocomiale    
Responsabili: medici șefi secție, medic epidemiolog 
Indicator:  
- rata infecțiilor nozocomiale /spital 
- nr. rezultate pozitive a testelor de sanitație 
- nr de instructaje cu personalul/an 

Compartiment  ERGOTERAPIE 

Obiectiv nr.16 

Diversificarea terapiilor ocupaționale ale pacienților și creșterea numărului 
pacienților implicați în atelierele de ergoterapie 

M suri: - aprovizionarea atelierelor de ergoterapie cu materiale și echipamente 

- instruirea personalului din atelierele de ergoterapie, în domeniul terapiilor ocupaționale 
Responsabili:  Birou achiziții, Comitet director, instructori ergoterapie 
Indicatori evaluare: nr. pacienți participanți pe lună la terapii ocupaționale   

FARMACIE 

Obiectiv nr.17 

 Îmbunătățirea activității de raportare în SIUI 

M suri:    
- achiziționarea de servicii pentru consultanță și prelucrare a datelor 
- includerea farmaciei în sistemul informatic integrat pe spital  

Responsabili:  Comitet director, Birou achiziții 
Buget estimat: 0,35%  din bugetul spitalului                   
Indicator:  - nr. erori de raportare în SIUI sesizate de către CJAS Timiș 

Obiectiv nr.18 

 Extinderea / diversificarea listei medicamentelor achiziționate prin farmacia 
spitalului 

Responsabili:  Comitet director, Birou achiziții, medic farmacie 
Indicator:  - nr medicamente noi introduse/an 

Domeniul  RUNOS 

      Obiectiv nr. 19 

Creșterea gradului de perfecționare al personalului din spital 

M suri: 
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- elaborarea Planului anual de formare profesională a personalului 
- organizarea de sesiuni/cursuri de instruire a personalului mediu și auxiliar la nivelul 
spitalului 
- trimiterea la cursuri de perfecționare a personalului în funcție de cerințele postului și 
legislația în vigoare (în domeniul managementul calității, gestionării deșeurilor,  achizițiilor 
publice, asistenta socială, etc.) 
Responsabili: Comitet director, responsabil RUNOS,  
Indicatori evaluare:  
- nr. cursuri organizate la nivelul unității 
- nr. cursuri finanțate de spital pentru perfecționarea personalului 

Obiectiv nr. 20 

Actualizarea fișelor postului 
M suri:  
- elaborarea și completarea anuală a fișelor de evaluare a personalului 
- alinierea atribuțiilor personalului la cerințele posturilor, la  legislația în vigoare și cerințele 
ANMCS 
Responsabili:  medic și asistent șef, responsabil RUNOS,  
Indicatori evaluare: nr. fișe post actualizate 

Obiectiv nr.21 

 Măsurarea gradului de satisfacție al angajaților 
M suri: - elaborare și aplicare anuală a unui chestionar de satisfacție, tuturor  

              angajaților  
Indicatori evaluare: - nr. chestionare de satisfacție aplicate personalului pe an 
Responsabili: Comitet director, birou RUNOS, Serviciul managementul calității                                
Indicatori: - procent angajați care au completat chestionarul 

BIROUL ADMINISTRATIV 

Obiectiv nr.22 

 Îmbunătățirea condițiilor la locurile de muncă și a infrastructurii spitalului 
M suri:   
- încheierea contractului anual pentru evaluare a angajaților de către serviciul Medicina 
Muncii 
- reparații la infrastructura unității 
- reparații la rețeaua de alimentare cu apă potabilă, rețeaua de canalizare, rețeaua electrică 
Responsabili: Birou achiziții, Birou admin. , Comitet director 
Indicatori: 
- nr. angajați care au beneficiat de serviciul de Medicina Muncii 
- gradul de satisfacție a angajaților cu privire la condițiile de muncă 
- nr. evenimente legate de utilități raportate 

Obiectiv nr.23 

Creșterea siguranței angajaților și pacienților prin îndepărtarea câinilor vagabonzi 
din curtea spitalului 

M suri:  - încheierea unui contract cu o firma de ecarisaj 
Responsabili: Birou achiziții, Birou administrativ, Comitet director 
Indicatori:-  nr. câini vagabonzi din curtea spitalului 

Obiectiv nr.24 

Îmbunătățirea calității serviciilor în spălătoria unității 
M suri:   
- achiziția de echipamente de lucru moderne la nivelul spălătoriei (sistem automat de 
alimentare a mașinilor de spălat cu detergenți și dezinfectanți) 
- finalizarea amenajării noului spațiu al uscătoriei 
Responsabili: Birou achiziții, Birou administrativ, Comitet director 
Indicatori:  
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- gradul de satisfacție al pacienților privind calitatea spălării lenjeriei 
- nr. sancțiuni aplicate pentru deficiențe privind calitatea spălării 

Obiectiv nr.25 

Îmbunătățirea calității serviciilor în Blocul alimentar și magazia de alimente 
M suri: 
- actualizarea certificării  HACCP 
- reparații curente (amenajare tavane, igienizare, faianțare cameră legume și miniutilaj trasfer  
aliment către secții, reamenajare boxă de curățenie)   
Responsabili: Birou administrativ, Birou achiziții, Birou financiar-contabil 
Indicatori: - procent satisfacție a pacienților legat de alimentație 

Obiectiv nr.26 

Îmbunătățirea rețelei de comunicare internă 

M suri:  
-îmbunătăţirea eficienţei în activitatea de zi cu zi prin accelerarea procesului de comunicare, 
permiţînd angajaţilor să ofere şi să primească mai rapid documente şi reacţii de răspuns. 
- înființare posturi telefonice în birourile care nu beneficiază în prezent de acestea 
Responsabili: Comitet director, Manager, Biroul RUNOS, șefi secție 
Indicatori: - procent de compartimente care au posturi de telefon/total compartimente 
                  -nr. de sesizări referitoare la deficiențe de comunicare internă. 

BIROUL FINANCIAR-CONTABIL 

Obiectiv nr.27 

 Creșterea bugetului spitalului pentru investiții și reparații capitale 

M suri:   
- solicitarea de fonduri de la Ministerul sănătății pentru investiții 
- găsire surse pentru fonduri proprii 
- accesare programe cu fonduri europene 
Responsabili: Director financiar contabil, Comitet director 
Indicatori:  - procentul veniturilor proprii/venituri totale 
                    - execuția bugetară  față de bugetul de cheltuieli aprobat  

EVALUARE I STATISTIC  MEDICAL  

Obiectiv nr.28  

Îmbunătățirea activității și scăderea numărului de erori de raportare către CJAS 
M suri:  -achiziționarea unui program informatic mai performant 
Responsabili:  Comitet director, Birou RUNOS 
Indicator:  - nr. erori sesizate/an de CJAS 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALIT II SERVICIILOR MEDICALE 

Obiectiv nr.29 

Creșterea gradului de perfecționare a personalului Biroului Managementul Calității 
serviciilor Medicale 

M suri: Educația medicală continuă a personalului medico-sanitar în domeniul calității 
serviciilor medicale. 
Responsabili: Manager, Comitet director, Serviciul RUNOS 
Indicator: - nr. sesiuni de informare/instruire a personalului privind calitatea/an 
             - nr. persoane din departament care participă la instruiri/an 

Obiectiv nr.30. 

Creșterea eficientizării fluxului de documente interne vehiculate în cadrul fiecărui 
compartiment/secție/birou 

M suri: -conceperea unui  instrumen de planificare, gestiune şi arhivare a documentelor 
interne prin realizarea unui registrul unic electronic  al  procedurilor de sistem scrise și 
procedurilor operaţionale scrise.  
Responsabili: Manager, Comitet director, Biroul MCSM 
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Indicatori- procent consemnat în registru din nr. total de proceduri vehiculate 

Obiectiv nr.31 

 Creșterea calității informațiilor externe/interne a spitalului prin pagina proprie de 
internet 

M suri: - actualizarea și completarea informațiilor lipsă a paginii de internet 
Responsabili: Manager, Comitet director, Biroul RUNOS, Biroul Managementul Calității, 
Birou Statistica 
Indicator: - nr. erori în cadrul paginii de internet 

SERVICIUL PROTEC IA ŞI SECURITATEA MUNCII 

Obiectiv nr.31 

 Creșterea siguranței angajaților la locul de muncă 
M suri: - achiziționarea de echipamente de protecție pentru salariați, respectiv 
halate/costume separate pe culori pentru personalul mediu, auxiliar și medici, farmaciști, 
precum și pentru angajații de la Blocul alimentar și Spălătorie.   
Responsabili: - Comitet director, responsabil SSM 
Indicator: procentaj angajați beneficiari de echipamente/total angajați 

Obiectiv nr. 32 

Reabilitare imprejmuire si sistematizare pe verticala incinta spital; 
M suri: Imprejmuire cu gard protector  și sistematizare a incintei  
Responsabili: Manager, Comitet director 
Indicatori: nr.de sisteme de sistematizare 

 

3. INDICATORI urm ri i  (de structur , proces, rezultat) 

- pacienti reinternati in primele24 de ore de la externare - se estimeaza cavascadea ca urmare 
a tratamentului adecvat; (indicator proces) 

 -  pacienti reinternati 30 de zile de la externare - se estimeaza ca va scadea ca urmare  a 
tratamentului adecvat ; (indicator proces) 

- cost/ pacient - se estimează ca vă scadea ca urmare a scăderii cheltuielilor cu investigatiile 

 - nr. de sesizari din partea pacientilor - se estimează că vor scădea ca urmare a îmbunătățirii 
condițiilor de cazare și masă și a prezenței tratamentului adecat; (indicator rezultat) 

 - nr pacientilor satisfacuti - rezultat din analiza chestionarelor de satisfactie, se estimează că 
va crește ca urmare a îmbunătățirii condițiilor de cazare și masă și a prezenței tratamentului 
adecat  (indicator rezultat) 

 - se estimează că va crește ca urmare a îmbunătățirii condițiilor de muncă si a creșterii 
nivelului de instruire. 

- distanta parcursă de personalul angajat/tură (indicator proces) 

- timp petrecut pentru a ajunge la un alt pavilion al secției (indicator proces) 

- gradul de satisfacție al angajaților cu privire la locul de muncă (indicator rezultat) 

4.MONITORIZAREA rezultatelor proiectului se face începând cu prima lună de la 
implementare. Monitorizarea rezultatelor proiectului în primele şase luni se face prin 
evaluări de etapă cu scopul de a sesiza o eventuală necesitate a intensificării eforturilor de 
realizare a obiectivelor propuse. 

 La sfârşitul celor şase luni se face evaluarea finală a proiectului şi, în funcţie de rezultatele 
obţinute se va decide continuarea, modificarea sau reconfigurarea acestuia.  
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Eventualele ajustări post monitorizare  ale proiectului se vor face în funcţie de sugestiile 
tuturor celor implicaţi. În paralel se va monitoriza şi gradul de satisfacţie a pacienţilor, cu 
scopul de a preveni o eventuală degradare a calităţii serviciilor. 

5. CONCLUZII 

 Implementarea Managementului calitati totale in cadrul acestei unități  este utila echipei 

manageriale pentru o mai eficientă gestionarea a resurselor disponibile și ajută la atingerea 
obiectivelor  pe termen scurt si pe termen lung. 

 Principiile de management al calitatii determină orientarea activitații SPMS Jebel 
catre pacient, dezvoltă abordarea operațională bazată pe proces, dezvoltă relațiile cu 
partenerii din lumea medicală, ONG-uri si institutii publice, crește gradul de satisfacție al 
pacientului si ajută orientarea către rezultate a întregii echipe.. Evaluarile periodice a tuturor 
activităților din instituție  se va face trimestrial de către echipa managerială  conform ROF . 

În concluzie implementarea unui sistem continuu de Management al Calitatii: 

 - va determina stabilirea obiectivelor calitatii pe termen scurt, mediu si termen lung si 
atingerea acestora, 

 - va ajuta la respectarea regulilor de securitate sanitară si identificarea riscurilor, prevenirea 
si înlăturarea abaterilor de la acestea; 

 - implica si o reducere a costurilor; 

 - creste claritatea procesului decizional si ajuta la o standardizare a actului medical, prin 
implementarea procedurilor la nivelul intregului persona 

Schimbările complexe şi accelerate produse în mediul de acţiune al instituţiilor 
organizaţionale impun un răspuns adaptiv al acestora. Ritmul cu care o instituţie învaţă în 
vederea anticipării şi adaptării la evoluţia mediului ambiant, constituie o sursă de avantaj 
competitiv. Managerul trebuie să ştie să dezvolte „abilităţile adaptive” fundamentale ale 
unităţii respective. Acestea se manifestă prin: - iniţiere de programe de organizare; - 
îmbunătăţirea competivităţii prin implementarea managementului calităţii; - încorporarea 
sistemelor informaţionale în strategia generală a spitalului; - crearea unei atitudini şi 
mentalităţi centrate pe asigurarea unor servicii de calitate; - dimensionarea forţei de muncă 
în funcţie de cerinţele interne şi externe; - dezvoltarea unei strategii de resurse umane 
flexibile şi adaptabile la nevoile individuale.  

Dacă comunicarea între manager şi salariaţi este continuă, prin munca în echipă, se 
pot realiza proiecte ce permit adaptarea la nou, dar pentru aceasta oamenii trebuie motivaţi 
şi pregătiţi în mod continuu. 
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7. Legislație relevanta/ bibliografie 

 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificărilor și completările 
ulterioare 

- Legea nr. 487/2002 republicata 2012, legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu 
tulburări psihice 

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu 

modificărilor și completările ulterioare 

- Ordinul MS/CNAS nr. 196/139/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a 
Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a 

medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2016-2017 

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare 

- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificărilor și completările ulterioare 

- Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), republicată, cu modificărilor și completările ulterioare 
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Planificarea în timp a tuturor măsurilor/activităților 

 

Activități/ Obiective 2018 2019 2020 2021 
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1 

trim 
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3 

trim 

4 
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1 
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2 
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3 
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4 

trim 

1 

trim 

2 

trim 

3 

trim 

4 

Obiectiv nr.1 

Diversificarea terapiilor ocupaționale la nivel de 
secție 

               

Obiectiv nr.2 

Implementarea standardelor europene de practică 
medicală 

               

Obiectiv nr.3 

Creșterea gradului de răspuns a întrebărilor din 
chestionarul de satisfacție a pacientului 

               

Obiectiv nr.4 

Informatizarea secțiilor medicale 
               

Obiectiv nr.5 

Îmbunătățirea sistemului de monitorizare/evaluare 
a activității medicale 

la nivelul secțiilor 

               

Obiectiv nr.6 

Inițierea de parteneriate noi cu alte instituții                

Obiectiv nr.7 

Îmbunătățirea serviciilor privind cazarea 
pacienților 

               

Obiectiv nr.8 

Îmbunătățirea măsurilor de securitate și 
intervenție în cazul pacienților agitați și bolnavilor 

cod penal 

               

Obiectiv nr.9 

Îmbunătățirea altor servicii nemedicale acordate 
pacienților 

               

Obiectiv nr. 10 

Creșterea siguranței pacienților și angajaților prin 
cunoașterea măsurilor de prim ajutor 

               

Obiectiv nr. 11 

Extinderea serviciilor acordate de unitate prin 

implicarea spitalului în îngrijirea pacienților 
psihici post spitalizare, la domiciliu 

               

Obiectiv nr. 12 

Creșterea gradului de acuratețe al testelor de 
laborator prin lărgirea paletei de analize medicale 

efectuate pacienților internați. 

               

Obiectiv nr.13 

Scăderea numărului de consultații 
interdisciplinare în afara unității 

               

Obiectiv nr.14 

Menținerea ponderii infecțiilor nozocomiale sub 
0,5%/an 

               

Obiectiv nr.15 

Diversificarea terapiilor ocupaționale ale 
pacienților și creșterea numărului pacienților 

implicați în atelierele de ergoterapie 

               

16.Îmbunătățirea activității de raportare în SIUI                

Obiectiv nr.17 

Extinderea / diversificarea listei medicamentelor 
               



 

achiziționate prin farmacia spitalului 
Indicator: - nr medicamente noi introduse/an 

Obiectiv nr.18 

Creșterea gradului de perfecționare al 
personalului 

               

Obiectiv nr.19 

Actualizarea fișelor postului                

Obiectiv nr.20 

Măsurarea gradului de satisfacție al angajaților 
               

Obiectiv nr.21 

 

Îmbunătățirea condițiilor la locurile de muncă 

               

Obiectiv nr.22 

Îmbunătățirea calității serviciilor în spălătoria 
unității 

               

Obiectiv nr.23 

Îmbunătățirea calității serviciilor în Blocul 
alimentar 

               

Obiectiv nr.25 

Îmbunătățirea rețelei de comunicare internă 
               

Obiectiv nr.25 

Creșterea bugetului spitalului pentru investiții și 
reparații capitale 

               

Obiectiv nr.26 

Îmbunătățirea activității și scăderea numărului de 
erori de raportare către CJAS 

               

Obiectiv nr.27 

Creșterea gradului de perfecționare a personalului 
Biroului Managementul Calității serviciilor 

Medicale 

               

Obiectiv nr.28 

Creșterea eficientizării fluxului de documente 
interne vehiculate în cadrul fiecărui 

compartiment/ 

secție/birou 

               

Obiectiv nr.29 

Creșterea calității informațiilor externe/interne a 
spitalului prin pagina proprie de internet și alte 

canale social media 
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Imaginea 1: Spaghetti chart -  distribuția actuală a pavilioanelor în cadrul secțiilor. 

 

Imaginea 2: Spaghetti chart -  distribuția a pavilioanelor în cadrul secțiilor după 
reorganizare. 

 


