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STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

A SPITALULUI ORASENESC ZIMNICEA  

2018 – 2022 

 

    Strategia de dezvoltare a Spitalului  Orasenesc Zimnicea  intre anii 2018-2022 constituie 

documentul intern principal de planificare strategica pe termen scurt, mediu si lung, care 

cuprinde obiectivele de dezvoltare a spitalului pana in anul  2022  si stabileste masurile si 

actiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective.  

  Aceasta strategie apartine echipei manageriale a Spitalului Orasensesc Zimnicea. 

 

I. CONSIDERAȚII GENERALE. 

     Prin planul strategic ne propunem un program realizabil pas cu pas, care să creeze o 

viziune asupra imaginii interne și externe a Spitalului  Orasenesc Zimnicea reprezentând 

aspirațiile echipei de conducere și a medicilor prin:  

    Perceperea imaginii unei instituții pusă în slujba comunității prin servicii medicale de 

calitate centrate pe nevoile pacientului. 

   Evidențierea preocupărilor direcționate spre menținerea unor standarde înalte de 

calitate a serviciilor medicale și hoteliere oferite. 

     Obiectivul fundamental al Strategiei este creșterea continuă a calității actului medical 

acordat în cadrul spitalului nostru, finalitatea acestui obiectiv realizându-se prin asigurarea 

îmbunătățirii calității vieții pacientilor . 

    Elaborarea prezentei strategii de dezvoltare a Spitalului Orasenesc Zimnicea ,în 

domeniul dezvoltării pe termen scurt, mediu și lung, s-a realizat în conformitate cu 

legislația in vigoare: 

 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu completarile si modificarile 

ulterioare; 
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 Ordin MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le 

îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientilor cu completarile si modificarile ulterioare; 

 Ordinul nr 1410/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr 46/2003 

 Ordin MS nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor 

 Ordin nr. 446/2017 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de 

evaluare şi acreditare a spitalelor; 

 Ordin MS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența 

medicală spitalicească precum și pentru modificarea și completarea Ordinului MS nr. 

1771/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 

 Ordin MS nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și criteriilor minim obligatorii 

pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență. 

 Ordinul MSP nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al 

spitalului; 

 

II. Viziune 

   Spitalul Orasenesc Zimnicea urmăreşte îmbunătăţirea calităţii actului medical şi 

diversificarea serviciilor oferite populaţiei, cu respectarea drepturilor pacienţilor şi a 

drepturilor cetăţeneşti. 

III. Misiune 

  Furnizarea de servicii medicale de cea mai bună calitate, care să permită realizarea 

dezideratului nostru principal «vindecarea bolii şi recuperarea totală», sau, în ultima 

situaţie, «ameliorarea simptomatologiei» având în vedere permanent satisfacţia si siguranţa 

pacientului. 

Echipa care a elaborat si care coordoneaza implementarea strategiei este formata din: 

Manager, Director Medical si Director financiar-contabil.  

 

IV. Valori 

  În atingerea scopurilor propuse, Spitalul Orasenesc Zimnicea  porneşte de la următorul set 

de valori: 

 Plasarea pacientului în centrul atenţiei medicale; 

 Respectarea drepturilor fundamentale ale pacienților; 

 Tratament nediscriminatoriu aplicat tuturor pacienților; 

 Garantarea calităţii şi a siguranţei actului medical; 

 Accesul uşor la serviciile medicale oferite; 

 Competenţa profesională a personalului şi încurajarea dezvoltării acestuia; 

 Accesul populaţiei la informaţia cu caracter medical; 

 Creşterea rolului serviciilor preventive si a actului medical; 
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V. Analiza mediului intern 

A.  Structura funcţională a Spitalului Orasenesc Zimnicea  

          - sectia medicina interna                                             = 40 paturi, 

          - comp.medic.interna cronici                                      = 20 paturi; 

           - sectia chirurgie generala                                          = 25 paturi , 

                       din care: 

                    compartiment oftalmologie                               =  6 paturi             

           - compartiment ATI                                                   = 4 paturi ; 

           - compartiment pediatrie                                            = 20 paturi ; 

           - compartiment obstetrica-ginecologie                      = 15 paturi ; 

                 din care 

                    neonatologie                               = 4 paturi 

- camera de garda – 2 linii 

                       o linie interne – pediatrie ; 

                       o linie chirurgie – ginecologie__________________ 

                            T O T A L                                         = 124 PATURI  

- farmacie ; 

- sterilizare ; 

- bloc operator ; 

- laborator analize medicale; 

- laborator radiologie si imagistica medicala; 

- cabinet planificare familiala; 

- dispensar TBC; 

- ambulatoriu integrat cu cabinete in specialitatile : 

              - medicina interna; 

              - chirurgie generala; 

              - obstetrica – ginecologie; 

              - pediatrie; 

              - neurologie; 

              - ORL ; 

              - oftalmologie ; 

              - psihiatrie ; 

              - recuperare,medicina fizica si balneologie             

- aparat functional 

                      Laboratoarele sint unice,deservind atit paturile cit si ambulatoriul integrat. 

 

  Ambulatoriul de specialitate  are in structura aprobata  9 cabinete, in prezent din cauza 

lipsei de personal medical  functioneaza doar 2 cabinete , ceea ce ingreuneaza situatia 

financiara a spitalului. 

  Spitalul functioneaza cu doua linii de garda : medicina interna – pediatrie si chirurgie – 

obstetrica-ginecologie.  
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B. Patrimoniu  si dotare 

Inventarul patrimoniu – Aparatura medicală deţinută de spital. 

 

1.Sectia Medicina Interna, Compartiment Medicina Interna Cronici   

Nr. Crt 

Denumire aparat/ dispozitiv 

 Numar 

aparate  

 

1 ASPIRATOR PORTABIL  1 

2 CONCENTRATOR OXIGEN  1 

3 ELECTROCARDIOGRAF 12 CANALE 1 

4 MONITOR FUNCTII VITALE  1 

5 NEGATOSCOP 1 

6 TROLIU MEDICATIE  1 

7 EKG 1 

 

2.BLOC OPERATOR 

Nr. Crt 

Denumire aparat/ dispozitiv 

 Numar 

aparate  

 

1 
MONITOR FUNCTII VITALE  

2 

2 
APARAT ANESTEZIE GENERALA  

1 

4 
ASPIRATOR VACCUM  

1 

5 
LAMPA SCIALITICA  

2 

6 
ELECTROCAUTER  

2 

7 
ELECTROCAUTER  

2 

8 
LAMPA GERMICIDA  

2 

9 
MASA OPERATII  

2 

10 
LAVOAR APA STERILA 

2 

11 
APARAT ELECTROCHIRURGIE  

1 

12 
MASINA DE SPALAT CU ULTRASUNETE  

1 
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3.Compartiment ATI  

Nr. Crt 

Denumire aparat/ dispozitiv 

 Numar 

aparate  

 

1 ASPIRATOR VACCUM  1 

2 DEFIBRILATOR  1 

3 ELECTROCARDIOGRAF 12 CANALE  1 

4 INJECTOMAT  2 

5 MONITOR FUNCTII VITALE  3 

6 PULMOMAT 1 

7 TRUSA RESUSCITARE  1 

 

4.Compartiment Pediatrie  

Nr. Crt 

Denumire aparat/ dispozitiv 

 Numar 

aparate  

 

1 ASPIRATOR PORTABIL  1 

2 CONCENTRATOR OXIGEN  1 

3 APARAT AEROSOLI  2 

4 TROLIU MEDICATIE 1 

 

5 .Compartiment Obstetrica –Ginecologie  

Nr. Crt 

Denumire aparat/ dispozitiv 

 Numar 

aparate  

 

1 COLPOSCOP 1 

2 MASA GINECOLOGICA  2 

3 LAVOAR APA STERILA , 2 POSTURI  2 

4 LAMPA GERMICIDA  1 

5 ECOGRAF STATIONAR 1 

6 CARDIOTOPOGRAF 1 
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7 
INCUBATOR STANDARD 

 
1 

 

 

6.Camera de garda 

Nr. Crt 

Denumire aparat/ dispozitiv 

 Numar 

aparate  

 

1 
DEFIBRILATOR CARDIAC 

1 

2 
EKG 3 CANALE 

1 

3 
GLUCOMETRU 

1 

4 
NEGATOSCOP 

1 

5 
PULSOXIMETRU  

1 

6 
TRUSA RESUSCITARE  

1 

7 
INJECTOMAT 

1 

8 
ASPIRATOR CHIRURGICAL 

1 

   

9 
MONITOR FUNCTII VITALE  

1 

 

 

7.SECTIA  CHIRURGIE GENERALA 

Nr. Crt 

Denumire aparat/ dispozitiv 

 Numar 

aparate  

 

1 INJECTOMAT 1 

2 
APARAT NARCOZA 

1 

3 
ASPIRATOR CHIRURGICAL 

1 

4 
DEFIBRILATOR 

 
1 

5 
ECOGRAF MULTIDISCIPLINAR STATIONAR DOPPLER 

1 

6 
NEGATOSCOP 

1 
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8.COMPARTIMENT  OFTALMOLOGIE  

Nr. Crt 

Denumire aparat/ dispozitiv 

 Numar 

aparate  

 

1 
AUTOKERATOREFRACTOMETRU 

1 

2 
BIOMICROSCOP DIGITAL 

1 

3 
TRUSA LENTILE OFTALMOLOGICA 

1 

4 
APLANOTONOMETRU 

1 

5 
OFTALMOSCOP  

1 

6 
LENSMETRU  

1 

 

 

9.LABORATOR  ANALIZE  MEDICALE   

Nr. Crt 

Denumire aparat/ dispozitiv 

 Numar 

aparate  

 

1 
HEMATOLOGIE-ANALIZOR CU MAI MULT DE18 PARAM  

 
1 

2 
HEMOSTAZA-ANALIZOR COAGULARE CU CEL PUTIN UN 

CANAL DE CITIRE 

 

1 

3 
SISTEM ELECTROFOREZA 

 
1 

4 
CENTRIFUGA JANETZKI 

 
1 

5 
 ANALIZOR HEMATOLOGIE 

1 

6 
CENTRIFUGA 24 POZITII 

1 

7 
DISTILATOR 8 L/MIN 

1 

8 
ETUVA STERILIZARE  

1 

9 
MICROSCOP BINOCULAR 

1 

10 
SISTEM DEDURIZARE APA  

1 

11 
STERILIZATOR DESEURI  

1 

12 
TERMOSTAT DIGITAL  

1 

13 
HOTA FLUX LAMINAR  

1 
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14 
BAIE APA 

1 

15 
APARAT BIOCHIMIE  

1 

16 
AUTOCLAV  

1 

17 
MICROSCOP BINOCULAR 

1 

 

 

10. STERILIZARE  

Nr. Crt 

Denumire aparat/ dispozitiv 

 Numar 

aparate  

 

1 
ETUVA 100 DMC 

1 

2 
ETUVA 100 DMC 

1 

3 
INSTALATIE STERILIZARE AUTOMATA  

1 

4 
MASINA DE TAIAT SI LIPIT  

1 

 

 

11.COMPARTIMENT  ORL 

Nr. Crt 

Denumire aparat/ dispozitiv 

 Numar 

aparate  

 

1 
CANULA DE ASPIRATIE AURICULARA FRAIZER 

1 

2 
SERINGA GUYON 100ML 

1 

3 
DIAPAZON 215 

1 

4 
OTOSCOP 

1 

5 
ASPIRATOR PORTABIL  

1 

6 
APARAT AEROSOLI  

1 

7 
VIDEOENDOSCOP CU ACCESORII :LARINGOSCOP, SINUSURI 

1 

8 
AUDIOMETRU  

1 

9 
SINUSCOP 

1 

   

10 APARAT ELECTROCHIRURGIE 1 
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12. RADIOLOGIE  SI  IMAGISTICA  

Nr. Crt 

Denumire aparat/ dispozitiv 

 Numar 

aparate  

 

1 
MASINA AUTOMATA DE DEVELOPATFILME RADIOLOGICE  

1 

2 

 

RADIOLOGIE(SCOPIE-GRAFIE)  DUO DIAGNOST 

 

 

1 

3 
 APARAT MULTI-RADIOGRAPHY SYSTEM MRS PHILIPS 

1 

 

 

C. Resurse umane 

În  2017  figureaza un numar de  14 medici si 54 de asistente. 

Nr. total personal angajat     - indiferent de norma   94-137 Total general             

Nr. medici 14 

Nr. asistenti medicali 54 

Nr. infirmiere 23 

Nr. angajati cu contract de colaborare - 

Nr. angajati cu norma intreaga 93 

Nr. angajati cu jumatate de norma 1 

Nr. personal de suport                             - 

 

Denumire 

compartiment 

Nr. medici Nr. asistenti medical Nr. 

infirmiere Primari Specialisti Postliceala Diplomati 

Sectia Medicina 

Interna  
2 1 8 - 4 

Compartiment 

Medicina Interna –

Cronici  

1 - 5 - 2 

Sectia Chirurgie 

Generala  
3 1 8 - 5 

Compartiment ATI  - 1 - - - 
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Compartiment 

Pediatrie  
1 1 5 1 6 

Comp. Obstetrica-

Ginecologie 
1 2 4 - 4 

Comp Spitalizare  

de zi  
1  4 - 2 

 

D. Activitatea clinica 

1.  Distribuţia geografică a activităţii spitalului - Analiza distribuţiei geografice a 

pacienţilor:  

 -   81 % - Zimnicea ; 

 -   11% - alte judeţe;  

 -   8 % - străinătate 

 

2. Distribuţia activităţii clinice in ultimii 2 ani pe compartiment – cazuri spitalizate 

Compartiment                   2016 

                         

                2017 

 

Sectia Medicina Interna  676 690 

Compartiment Medicina Interna –Cronici  541 530 

Sectia Chirurgie Generala  194 111 

Compartiment ATI  0 0 

Compartiment Pediatrie  210 214 

Comp. Obstetrica-Ginecologie 0 0 

Comp Spitalizare  de zi  128 114 

 

3. Utilizarea serviciilor     

Indicatori de utilizare a serviciilor   

Număr pacienţi externaţi – total – 2017 4859 

Durata medie de spitalizare pe spital din ultimele 12 luni 6,7 

Indicele de utilizare a paturilor de spital din ultimele 12  luni  72.9 

Proporţia pacienţilor internaţi din totalul pacienţilor prezentati la biroul 

de internări 
100 

 

4. Calitatea serviciilor medicale 

Denumire indicator 

 

Rata mortalităţii sectii/ 

/comp/ ultimele 12 luni: 

 

Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe spital 0.29 

Rata infecţiilor asociate asistentei medicale 0 
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Indice de concordanţă între diagnosticul la internare si diagnosticul la 

externare 
72.49 

Procentul pacienţilor internaţi si transferaţi către alte spitale 0.75 

Număr reclamaţii / plângeri pacienţi 0.29 

  

VI. Analiza mediului extern 

 In exercitarea atribuţiilor sale,  Spitalul  Orasenesc Zimnicea colaborează cu instituţii de 

specialitate din ţară, cu organizaţiile profesionale (Colegiul Medicilor din România, 

Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din 

România),  cu asociaţiile legal constituite ale pacienţilor, în particular şi cu societatea 

civilă, în general. 

 

1.Analiza nevoilor comunităţii deservite  si specificul pieței de servicii  

 Caracteristici relevante ale populatiei deservite 

  Spitalul Orasenesc Zimnicea deserveste prin acordarea serviciilor medicale specifice un 

numar insemnat de pacienti care se adreseaza in fiecare an spitalului.  

 

 Starea de sanatate a populatiei deservite        

. O tendinta importanta a reformei serviciilor de sanatate este aceea  corelare a serviciilor 

necesare (care reies din starea de sanatate a populatiei)cu cele oferite de spital. Eforturile 

depuse sunt in directia imbunatatirii starii de sanatate si de reducere a inechitatii in statutul 

de sanatate a anumitor grupuri populationale(cu risc),cu alte cuvinte,resursele spitalului 

trebuie adaptate continuu la nevoile populationale. 

  Dezvoltarea serviciilor pentru pacientii cu afectiuni acute si cronice este una dintre caile 

de urmat in acest moment. 

  Serviciile medicale furnizate în Ambulatoriul de specialitate detinut de spital se adresează 

tuturor pacienţilor, indiferent de vârstă . 

  Adresabilitatea serviciilor oferite de spitalul nostru cuprinde toate categoriile de vârstă, 

atât din Zimnicea , cât şi din  zonele învecinate, respectiv din mediu urban şi din cel rural, 

în general cu venituri mici spre medii. 

 

 Tendinta demografica  

    Starea de sanatate este un fenomen complex,social si biologic,care exprima nivelul si 

caracteristicile sanatatii membrilor unei colectivitati privite in ansamblu,fiind strans legata 

si de calitatea vietii populatiei.Starea de sanatate se afla intr-o relatie de interconditionare 

cu evolutia sociala in ansamblu,cu celelalte componente ale economiei si calitatii 

vietii,fiind determinata de nivelul general de dezvoltare economico-sociala,de structura 

consumului,de standardul igienei individuale,de gradul de cultura si nu in ultimul rand,de 

sistemul ingrijirilor de sanatate. Venitul real tot mai redus,in majoritatea situatiilor si 

cresterea incidentei saraciei au adus in gospodarii individuale la restrictii de tot felul, care 

au deteriorat calitatea vietii, reducand durata medie a vietii. 
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    Acestea vor forma categoria beneficiarilor de asistenta sociala,un plus evitabil la povara 

sociala a activilor confruntati cu povara greu evitabila provenita din imbatranirea 

demografica. 

    Desi aflata intr-un context politic diferit si intr-o anume izolare de tarile vest –

europene,evolutia populatiei si a fenomenelor demografice din Romania, a urmat constant 

tendinta celor din tarile vestice ale continentului. 

    Migratia externa si scaderea natalitatii au schimbat,in ritm rapid,structura pe varste a 

populatiei. Dupa datele ultimului recensamant, in Romania este o situatie demografica 

dezechilibrata,caracterizata de indicele de imbatranire de persoane varstnice la tineri,fata de 

1992. 

    Ca urmare a scaderii natalitatii si cresterii sperantei de viata,procesul de imbatranire 

demografica s-a accentuat. Ponderea tinerilor a fost devansata de ponderea varstnicilor,iar 

populatia adulta a scazut ca numar, dar a crescut ca pondere. 

    Durata medie a vietii in Romania a scazut usor pana in 1997 si intreaga scadere s-a 

inregistrat la barbati. Indicatorii demografici evidentiaza un proces de accelerare a 

schimbarii modelului demografic, intr-un context de criza economica si sociala,ce a marit 

considerabil stresul vietii cotidiene. 

    Dezvoltarea economica si sociala inseamna cresterea nivelului produsului intern brut pe 

locuitor,dar si a calitatii serviciilor,dintre care cele de sanatate au impact imediat. 

 

     2  Morbiditatea  

  Gradul de imbatrinire a polulatiei este rezultatul unor actiuni cumulative a mai multor 

factori obiectivi si subiectivi cu anvergura macro si microsociala, numiti generic 

,,determinatele morbiditatii,,. 

 Prin acestea se considera dezvoltarea economico –sociala care conduce la un anumit 

standard de viata pentru individ, materialul genetic mostenit, factori specifici de mediu, 

obiceiuri alimentare, stiluri de viata nesanatoase, care conduc la cresterea valorii indicilor 

de morbiditate.  

a.Evolutia morbidității populației deservită pe ultimii 3 ani 

Din analiza datelor de morbiditate in evolutie pe ultimii 3 ani rezulta faptul ca atat 

morbiditatea generala cat si morbiditatea spitalizata inregistrata la nivelul spitalului 

urmeaza trenduri constante, nevoia de servicii medicale ale pacientilor din Zimnicea pe 

specialitatea spitalului este acoperita . 

b.Morbiditatea tratată în spital pentru care există resurse umane și materiale pe 

ultimii 3 ani 

Nr crit    Categorie majora de diagnostic   

1 Boli si tulburari ale aparatului circulator: I50.0, I10. 
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2 Boli si tulburari ale aparatului respitator: J12.9,J44.8. 

3 Boli si tulburari ale aparatului urinar:N39.0. 

4 Boli si tulburari ale aparatului osteo articular: M47.90 

  Morbiditatea neacoperită de serviciile medicale oferite de spital cu identificarea resurselor 

necesare pentru acoperirea acestora (umane și materiale). 

   Pentru specialitatile spitalului serviciile medicale oferite de spital exista resurse necesare 

(umane si materiale) necesare.  

1. Morbiditatea migranta 

 Analizand adresabilitatea spitalului pe ultimi 3 ani se observa o migrare destul de 

nesemnificativa . 

  Morbiditatea spitalizată nu este sugestivă pentru morbiditatea din teritoriul arondat 

spitalului, pentru că internările depind de:  

 dotarea spitalului;  

 numărul de paturi; 

 pregătirea şi comportamentul personalului; 

 dorinţa bolnavului de a se interna; 

 în spital ajung frecvent forme grave de boală; 

 se internează şi bolnavii din alte teritorii; 

 frecventa mai mare a internarilor la sexul feminin 

 

  Sursa de informaţii pentru studiul morbidităţii 

 documentaţia medicală (FO, registru de consultaţii); 

 date obţinute prin screening; 

 date furnizate de diferite tipuri de chestionare; 

 fişele de declarare a bolilor transmisibile. 

Indicatori de măsurare ai morbidităţii: incidenţa; prevalenţa; morbiditatea spitalizată; 

morbiditatea individuală;  

 

 Indicatori utilizaţi pentru morbiditatea spitalizată sunt: 

 - (număr bolnavi cu boala x/total cazuri internate) x 100 

 - (număr zile de spitalizare boala x/total zile spitalizare) x 100 
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3.Activitatea spitalului -  Indicatori de performanta 

Spitalul Orasenesc Zimnicea  a realizat urmatorii indicatori : 

Categoria de 

indicatori 

Denumirea indicatorului de 

performanţă ai managementului 

spitalului public 

  

 

 Realizat 

2016 

  

 

 Realizat  

2017 

A.Indicatori 

de 

management 

ai resurselor 

umane 

  

  

1.Nr.mediu de bolnavi externati 

pe un medic 

  

607 511 

2.Nr.mediu de consultatii pe un 

medic in ambulatoriu    

950 729 

3 Nr. mediu de consultatii pe un 

medic in camera de garda 

1200 1274 

4.Proportia medicilor din totalul 

personalului 

19 22 

5.Proportia personalului medical 

din totalul personalului angajat al 

spitalului 

80.50 80 

6.Proportia personalului medical 

cu studii superioare din totalul 

personalului medical 

28.22 31 

 

B.Indicatori 

de utilizare a 

serviciilor 

  

1.Nr.de pacienti externati –total si 

pe sectii * 

4859 4905 

Sectia Medicina Interna  1536 1537 

Compartiment Medicina Interna 

–Cronici  

778 744 

Sectia Chirurgie Generala  

788 

101 

220 

725 

266 

57 

Compartiment ATI  0 0 

Compartiment Pediatrie  1124 1098 

Comp. Obstetrica-Ginecologie 310 486 

Comp Spitalizare  de zi  1875 2098 

2.Durata medie de spitalizare pe 

spital si pe fiecare sectie 

6.7 6.5 

Sectia Medicina Interna  7.92 7.75 

Compartiment Medicina Interna 

–Cronici  

9.76 9.83 

Sectia Chirurgie Generala  

6.19 

4.10 

4.41 

6.17 

3.98 

4.11 

Compartiment ATI  0 0 

Compartiment Pediatrie  5.21 5.28 
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Comp. Obstetrica-Ginecologie 3.75 3.87 

Comp Spitalizare  de zi  - - 

3.Rata de utilizare a paturilor ,pe 

spital si pe fiecare sectie 

72.9 72.1 

Sectia Medicina Interna  83.2 76.2 

Compartiment Medicina Interna 

–Cronici  

104 100.1 

Sectia Chirurgie Generala  

102.7 

18.9 

44.3 

95.3 

78.73 

0.13 

Compartiment ATI  0 0 

Compartiment Pediatrie  80.1 100.36 

Comp. Obstetrica-Ginecologie 28.9 46.9 

Comp Spitalizare  de zi    

4.Indicele de complexitate a 

cazurilor pe spital si pe fiecare 

sectie 

0.7588 0.7315 

Sectia Medicina Interna  0.9673 0.9189 

Compartiment Medicina Interna 

–Cronici  

0.8476 0.8333 

Sectia Chirurgie Generala  

0.6809 

0.5058 

0.3580 

0.6524 

0.3692 

0.5656 

Compartiment ATI  0 0 

Compartiment Pediatrie  0.7680 0.7503 

Comp. Obstetrica-Ginecologie 0.4124 0.4189 

Comp Spitalizare  de zi    

5.Procentul pacienţilor cu 

intervenţii chirurgicale din totalul 

pacienţilor externaţi din secţiile 

chirurgicale 

42.8 49 

Sectia Medicina Interna  - - 

Compartiment Medicina Interna 

–Cronici  

- - 

Sectia Chirurgie Generala  55.3 49.91 

Compartiment ATI  - - 

Compartiment Pediatrie  - - 

Comp. Obstetrica-Ginecologie - - 

Comp Spitalizare  de zi  - - 

6.Proportia bolnavilor internati 

cu programare din totalul 

pacientilor internati, pe spital si 

0 0 
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pe fiecare sectie 

Sectia Medicina Interna  0 0 

Compartiment Medicina Interna 

–Cronici  

0 0 

Sectia Chirurgie Generala  0 0 

Compartiment ATI  0 0 

Compartiment Pediatrie  0 0 

Comp. Obstetrica-Ginecologie 0 0 

Comp Spitalizare  de zi    

7.Proportia urgentelor din total 

bolnavilor internati, pe spital si pe 

fiecare sectie 

53.9 58.02 

Sectia Medicina Interna  50 55.8 

Compartiment Medicina Interna 

–Cronici  

31.2 30.3 

Sectia Chirurgie Generala  

63.8 

52.4 

39 

62.4 

40.3 

36.4 

Compartiment ATI  0 0 

Compartiment Pediatrie  31.2 29.2 

Comp. Obstetrica-Ginecologie 39.3 34.9 

Comp Spitalizare  de zi  - - 

8.Proportia bolnavilor internati 

cu bilet de trimitere din total 

bolnavilor internati, pe spital si pe 

fiecare sectie 

46.2 44 

Sectia Medicina Interna  49.9 44.1 

Compartiment Medicina Interna 

–Cronici  

68.6 69.4 

Sectia Chirurgie Generala  

36.1 

47.5 

     60.9 

37.5 

59.6 

63.5 

Compartiment ATI  0 0 

Compartiment Pediatrie  31.2 29.2 

Comp. Obstetrica-Ginecologie 39.3 34.19 

Comp Spitalizare  de zi    

9.Numarul consultatiilor acordate 

in ambulatoriu 

2851 2186 

10.Proportia serviciilor medicale 

spitalicesti acordate prin 

spitalizare de zi din totalul 

serviciilor medicale spitalicesti 

27.18 29.9 
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acordate, pe spital si pe fiecare 

sectie 

Med.Interna 10.7 18.3 

Chirurgie gen. 59.6 40.6 

Obst-ginecologie 24.7 43.2 

Pediatrie 11.1 10 

1.Executia bugetara fata de 

bugetulde cheltuieli aprobat 

85% 91% 

2.Procentul cheltuielilor de 

personal din totalul cheltuielilor 

spitalului 

81% 87% 

3.Procentul cheltuielilor de 

personal din totalul sumelor 

decontate de casele de asigurari 

de sanatate din Fondul national 

unic de asigurari sociale de 

sanatate pentru serviciile 

medicale furnizate, precum si din 

sumele asigurate din bugetul 

Ministerului Sanatatii cu aceasta 

destinatie 

82% 94% 

4.Procentul cheltuielilor cu 

medicamentele din totalul 

cheltuielilor spitalului 

2.00% 1.88% 

5.Costul mediu pe zi de 

spitalizare, pe fiecare sectie 

 

 

305.26 

 

467.52 

Sectia Medicina Interna  75.58 142.64 

Compartiment Medicina Interna 

–Cronici  

63.33 122.28 

 

 

Sectia Chirurgie Generala  168.57 321.14 

Compartiment ATI    

Compartiment Pediatrie  111.98 182.35 

Comp. Obstetrica-Ginecologie 427.31 557.06 

Comp Spitalizare  de zi    

6.Procentul veniturilor proprii 

din totalul veniturilor spitalului 

(sintagma “venituri proprii” 

inseamna, in cazul acestui 

indicator, toate veniturile 

16% 16.97% 
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obtinute de spital,exclusiv cele 

obtinute in contractul cu casa de 

asigurari de sanatate) 

D.Indicatori 

de calitate- 

1.Rata mortalitatii  

intraspitalicesti, pe total spital si 

pe fiecare sectie 

0.3% 0.29% 

   

Sectia Medicina Interna  0.5 039 

Compartiment Medicina Interna 

–Cronici  

0.7 0.67 

Sectia Chirurgie Generala  0.1 0.13 

Compartiment ATI  - - 

Compartiment Pediatrie  - - 

Comp. Obstetrica-Ginecologie - - 

Comp Spitalizare  de zi  - - 

Compartiment ORL - - 

Compartiment oftalmologie - - 

2.Rata infectiilor asociate 

asistentei medicale, pe total spital 

si pe fiecare sectie 

0.13% 0.20% 

Sectia Medicina Interna  0 0.1 

Compartiment Medicina Interna 

–Cronici  

0 0 

Sectia Chirurgie Generala  0.02 0.1 

Compartiment ATI  0 0 

Compartiment Pediatrie  0 0 

Comp. Obstetrica-Ginecologie 0 0 

Comp Spitalizare  de zi  0 0 

3.Rata pacientilor reinternati 

(fara programare )in intervalul de 

30 de zile de la externare 

7.10 % 7.05% 

4.Indicele de concordanta intre 

diagnosticul la internare si 

diagnosticul la externare 

72.28% 72.49% 

5.Procentul bolnavilor transferati 

catre alte spitale din totalul 

bolnavilor internati 

1.09% 0.75% 

 

6. Nr.de reclamatii/plangeri ale 

0 0 
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pacientilor  

 

 

1. Situatia financiara  

 2016 2017 2018 

Buget 9892.25 mii lei 11519.60 mii 

lei 

16017.55 mii 

lei 

Cheltuieli de personal 6518.94 mii lei 8155.02 mii lei 12843.07 mii 

lei 

Cheltuieli de bunuri si servicii 1114.88 mii lei 1690.56 mii lei 1624.65 mii lei 

Cheltuieli de capital 119.04 mii lei 95.38 mii lei 32.58 mii lei 

Rezultat patrimonial (deficit/excedent) 594.40 mii lei-

deficit 

275.42 mii lei-

excedent 

880.16 mii lei-

deficit 

 

 Finantarea spitalului este multipla: 

- Finantare proprie,prin contract de furnizare de servicii medicale cu CASJ 

Teleorman ,pe baza serviciilor medicale decontate 

- Finantare prin venituri proprii inclusiv coplata 

- Finantare de la bugetul de stat 

- Finantare prin fonduri de la Consiliul Local Zimnicea 

- Finantare prin donatii si sponsorizare 

 

VII Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI 

Resurse materiale. Patrimoniu, dotare 

      - adresabilitate crescuta datorita situarii in partea de sud a tarii,cele mai apropiate 

spitale fata de zona pe care o deserveste Spitalul orasenesc Zimnicea,fiind : 

               - Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria – la 45 km ; 

               - Spitalul Municipal  Tr.Magurele – la 65 km ; 

               - Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu – la 60 km.  

    - spitalul functioneaza intr-un imobil monobloc,fara sectii exterioare,cladire data in 

folosinta in anul 1983,indeplinind in general toate cerintele de functionare,iar statia de 

ambulanta este situata foarte aproape de spital 

   - personal medical calificat, 

   - existenta a 2 linii de garda :medicina interna – pediatrie si chirurgie generala – 

obstetrica - ginecologie 

   - autorizatii sanitare de functionare 

   - conditii hoteliere de buna calitate in toate sectiile si compartimentele 

   - serviciile de medicina de familie sint suficiente pentru necesarul orasului 

   - medicina de urgenta din oras beneficiaza de un serviciu SMURD  

   - nu in ultimul rind relatiile de colaborare foarte bune cu administratia locala  

   - sponsorizari din partea unor firme si fundatii 

   - reputatie buna pentru institutie 
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PUNCTE  SLABE 

- Venituri proprii reduse; 

- Ambulatoriul de specialitate slab organizat, cu personal medical deficitar, dotare 

deficitara; 

- Lipsa responsabilizarii sefilor de sectii/ compartimente / laboratoare 

departamente, in vederea eficientizarii activitatii si reducerea cheltuielilor nejustificate; 

- Lipsa conditiilor optime hoteliere; 

- Deficienta in asumarea responsabilitatilor; 

- Deficit medici; 

- Autorizatie sanitara de functionare cu plan de conformare. 

- Personal medical  insuficient; 

-  Spitalul si ambulatoriul necesita lucrari ample de reabilitare 

- Lipsa aparatura medicala moderna pentru anumite specialitati 

- Varsta inaintata , in prag de pensionare a unor medici  
 

 

OPORTUNITĂŢI 

     - prioritizarea la nivel national a spitalului in vederea obtinerii de finantari 

nerambursabile pentru reabilitare si dotare cu aparatura medicala performanta 

    - posibilitatea de obtinere a schimbarii structurii organizatorice in sensul infiintarii unui 

compartiment de oftalmologie in cadrul sectiei chirurgie,precum si a scoaterii 

compartimentului de medicina interna cronici din subordinea sectiei medicina interna,avind 

in vedere numeroasele cazuri de boli cronice care sint in zona. 

   - relatii bune cu CJAS, DSP,  medicii de familie ,cabinete medicale  private, spital 

judetean de urgenta,relatii bune cu clinicile de specialitate  

    - relatii bune spital- consiliul local  

   -  crearea de saloane cu 3-4 paturi, cu confort hotelier sporit urmare a reducerii numarului 

de paturi finantate, inclusiv rezerve superdotate in regim de plata 

   - infiintarea, pe termen mediu, in cadrul sectiei de chirurgie a unui compartiment cu 6 

paturi in specialitatea  ORL ,odata cu inceperea activitatii de catre medicul de specialitate. 

 

 

AMENINȚĂRI 

- subfinanţarea serviciilor contractate cu CAS Teleorman 

- Cresterea gradului de saracie al populatie si a ratei somajului,  

- Scaderea natalitatii la nivel national 

           -  scăderea adresabilităţii prin dirijarea cazurilor uşoare si medii spre asistenţa de 

medicină de familie şi ambulator; 

-  Cazuri sociale internate prin presiuni externe: ambulanta,  autoritati, etc. 

-  Cresterea datoriilor; 
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-  Instabilitatea legislativa; 

-  Cresterea costurilor asistentei medicale; 

- Limitarea posibilitatilor de completare a schemei de personal conform 

normativelor in vigoare; 

-  Tendinţa migrării corpului medical către ţările UE; 

 

VIII. PROBLEME  IDENTIFICATE 

 Buget insuficient, prin scaderea numarului de pacienti externati si a numarului de 

paturi pe care se contracteaza serviciile de spitalizare continua , prin cheltuieli  intretinerea 

(utilitati, reparatii);  

 Atractivitate in scadere datorita dotarii cu aparatura , a lipsei medicilor pe 

specialitati medicale  si problemelor financiare; 

 Calitate in scadere a serviciilor medicale, prin gama redusa de servicii medicale 

oferite, personal de ingrijire insuficient, numar insuficient de protocoale si ghiduri de 

practica si nursing implementate. 

 

IDENTIFICAREA  PRIORITATILOR 

Exista cateva prioritati in strategia de dezvoltare a spitalului care sa aiba ca finalitate 

imbunatatirea serviciilor de sanatate.Acestea sunt urmatoarele: 

- Cresterea semnificativa a capacitatii de furnizare a unor servicii medicale de 

calitate adaptate cerintelor spitalului; 

- Diversificarea gamei de servicii spitalicesti cu noi tipuri de servicii 

medicale, printr-o restructurare si modernizare permanenta; 

- Dezvoltarea de noi specialitati in ambulatoriul integrat spitalului,care sa 

deserveasca populatia arondata acestuia; 

- Alocarea numarului de paturi pe sectii si adaptarea acestuia in functie de 

criterii obiective, adresabilitate, indice de utilizare a patului; 

- Imbunatatirea calitatii conditiilor hoteliere cu utilizarea judicioasa si 

eficienta a spatiilor si circuitelor conform standardelor europene; 

- Cresterea numarului de servicii medicale acordate in ambulatoriu, la costuri 

mult diminuate; 

- Promovarea serviciilor de sanatate printr-o politica adecvata de 

marketing(publicitatea institutionala si profesionala:web,publicatii de 

specialitate).Aceste prioritati ne ajuta sa oferim servicii medicale de calitate 

pacientilor nostri si sa utilizam judicios fondurile. Performanta va fi 

masurata prin atingerea obiectivelor: 

- Timpul necesar diagnosticare a unui pacient; 

- Durata medie de spitalizare (DMS); 

- Indice de complexitate (ICM); 

- Standardele de curatenie si igiena. 

    In contextul actual provocarile la care este supusa echipa manageriala in efortul de 

imbunatatire a serviciilor medicale furnizate, aducatoare de venituri, sunt imense: rapida 
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modernizare a tehnologiei medicale,noi forme de educatie si perfectionare profesionala 

reprezinta, in final o presiune constanta in adaptarea posibilitatilor existente la cerintele 

actuale. 

    Spitalul nostru continua sa isi desfasoare activitatea intr-un mediu operational plin de 

constrangeri. Astfel de restrictii sunt reprezentate de faptul ca spitalul este subfinantat de 

necesitatile de dezvoltare, lipsesc fondurile de investitii,continua sustinerea unui 

ambulatoriu de spital neperformant, presiunea sociala,mai ales iarna,ce forteaza internarea 

din lipsa posibilitatilor proprii ale pacientilor de tratament sau ingrijire la domiciliu, cu 

cheltuirea unor resurse importante ale spitalului,politica de personal uneori dictata de 

forurile tutelare,inertia personalului la schimbare etc. 

    Echipa desemnata de manager are de actionat, in primul rand, in sensul schimbarii 

mentalitatii si comportamentului angajatilor. 

    Implementarea managementului schimbarii este, poate, cea mai importanta etapa, pentru 

ca rezistenta la schimbare este foarte crescuta intr-o colectivitate restransa,constituita cu ani 

in urma si aflata intr-o localitate mica.Angajatii spitalului trebuie sa participe la un amplu si 

minutios proces de evaluare a performantelor,intrandu-se astfel,chiar daca aceasta va 

costa,din sfera formalismului in cea a adevarului. 

    Managerul trebuie sa-si convinga angajatii de necesitatea schimbarii. De asemenea, 

trebuie sa le induca acestora,prin mijloace adecvate,sentimentul apartenentei la organizatie, 

al solidaritatii de grup. Strategia noastra este, fara indoiala, pe termen indelungat. 

   Serviciile de sanatate trec prin schimbari fara precedent cu reforme semnificative aflate in 

desfasurare,cu o noua abordare in furnizarea acestor servicii. 

    Cu toate aceste dificultati consideram ca inacceptabile situatiile de genul lipsei egalitatii 

accesului la servicii medicale,crearea unor liste lungi de asteptare,infectii nosocomiale 

incontrolabile,comportament nedeontologic sau lipsa disciplinei la locul de munca.In aceste 

conditii,echipa mangeriala a spitalului este pusa in fata unei provocari reale pentru 

atingerea obiectivelor cuprinse in cadrul strategiei de dezvoltare a spitalului. 

     Intregul proces este rezultatul muncii in echipa formata din membrii comitetului director 

si consiliului medical. 

 

   IX.  PRIORITĂTI PE TERMEN  SCURT, MEDIU SI LUNG 

A. PRIORITĂTI PE TERMEN  SCURT (1 AN) - 2018 

Propuneri pentru anul 2018 : 

Investitii: 

 Achizitionare  aparatura medicala , pentru  sectii si compartimente medicale 

conform lista de investitii. 

    

Alte dotari:  

 Dotarea sectiilor si compartimentelor cu linoleum antibacterian 

 Achizitionare seif pentru pastrarea bunurilor de valoare ale pacientilor; 

 Renovare grupuri sanitare din sectii si compartimente medicale 

 Sistem de alarma individual in saloane; 

 Truse de urgenta mobila ; 
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 Achizitionare carucioare  de curatenie  

 Achizitionarea de lenjerie si efecte 

 

Reparatii: 

- Igienizarea sectiilor si compartimentelor, farmacie, sterilizare, spalatorie, 

bucatarie  

 

 B. PRIORITĂTI PE TERMEN  MEDIU (1AN)- 2019 

Propuneri 2019 

Investitii 

 -  Achizitionare  aparatura medicala pentru sectii/compartimente conform lista de investitii. 

 -  Dotarea sectiilor cu aparatura de climatizare (aparat de aer conditionat) 

 - Imbunatatire confort hotelier al pacientilor prin achizitionare de mobilier de salon, 

scaune, fotolii, canapele in spatiile de asteptare; 

Alte dotari:  

 Amenajarea spatiu de joaca pentru copii. 

 Paturi pliante pentru insotitori 

Reparatii:  

- reparatii capitale a instalatiilor sanitare si electrice. 

- montaj mana curenta holuri spital.    

- renovare dispensar. TBC 

 

C. PRIORITĂTI PE TERMEN  LUNG ( 3-5 ANI) 2020-2022 

Propuneri 2020-2022 

Investitii  

- Reabilitarea Ambulatoriul de Specialitate 

- Reabilitarea retelei de apa si incalzire in subsolul tehnic  

Alte dotari:  

- Dotarea cu aparatura medicala performanta 

- Inlocuirea tamplariei interioare de lemn cu tamplarie PVC 

Reparatii:  

1. Extinderea, modernizarea si dotarea cu mobilier specific vestiar personal 

2. Dotarea cu echipamente specifice prosectura ( frigider morga cu trei locuri) 

 

 

X.. OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE  

Etape în proiectarea şi implementarea obiectivelor si activităţilor: 

 

1. Identificarea scopurilor şi a obiectivelor de atins, conform planului strategic, a 

politicii spitalului în domeniul calităţii şi a propunerilor coordonatorilor de departamente, 

în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale, a eficacităţii operaţionale şi 

performanţelor financiare. 

2. Stabilirea instrumentelor prin care se ating scopurile, a resurselor şi a factorilor 

cu atribuţii in acest sens. 
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3. Stabilirea modalităţilor de lucru, cu discutarea, analiza si adoptarea celor mai 

eficiente metode, activităţi.  

4. Planificarea etapelor. 

5. Urmărirea şi analiza permanenta a modului de realizare a obiectivelor propuse şi 

îmbunătăţirea conduitei după caz. 

6. Finalizarea obiectivelor cu analiza rezultatelor obţinute. 

7.Analiza la intervalele planificate a planului de management si a activităţilor 

proiectate pentru a verifica adecvarea, eficacitatea şi eficienţa acestora în raport cu politica 

referitoare la calitate şi contextul prezent şi pentru a identifica oportunităţile de 

îmbunătăţire. 

 

Obiectiv strategic I - Îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate pacienţilor  

și a performanței actului medical. 

 

1.  Mentinerea certificarii  ISO 9001 :2015. 

Activitati: 

 Mentinerea implementarii Standardului SR EN ISO 9001:2015 

 Identificarea sistemului real de lucru și compararea acestuia cu cerințele 

standardului de referință 

 Identificarea elementelor tehnico-organizatorice și a practicilor curente care 

pot constitui bazele viitorului sistem al calității. 

 Identificarea situațiilor neconforme față de cerințele standardului de 

referință. 

 Identificarea punctelor critice ale fluxului de activități, care pot provoca 

întârzieri, deficiențe  și implicit, costuri suplimentare. 

 Sistemele de înregistrări și evidență existente 

 

Termen de implementare: proces continuu 

Indicatori de evaluare: Standard ISO 9001:2015 

Echipa responsabilă de implementare: Echipa personal laborator, coordonator Medic  

Laborator, coordonatori comp/servicii/birouri 

Resurse : umane si financiare 

Responsabil cu evaluările periodice: Manager 

 

Indicatori masurabili. 

- mentinerea certificarii SR EN ISO 9001:2015 
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2. Continuarea implementării protocoalelor terapeutice şi a ghidurilor de bună 

practică medicală 

Termen de finalizare: proces continuu 

Indicatori de evaluare: Număr de protocoale terapeutice adoptate pe fiecare 

sectie/compartiment 

Echipa responsabilă de implementare: Consiliul Medical 

Resurse : umane  

Responsabil cu evaluările periodice: Director Medical 

 

Activitati: 

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, 

protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in 

Sectiile/Compartimentele spitalului. 

 Elaborarea si adoptarea de proceduri de ingrijire pe tip de pacient si tip de nevoi, la 

nivel de spital . 

 Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient . 

 

Indicatori masurabili: 

- Numar si tip protocoale de practica aprobate de consiliul medical 

- Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri  medicale implementate  

- Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri  medicale revizuite  

 

 

3. Reacreditarea spitalului de către ANMCS Bucuresti 

Activitati: 

 Constituirea echipei in vederea pregatirii spitalului pentru  acreditare 

 implementarea standardelor de acreditare  ANMCS conform Ordinului nr. 446 

/2017 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a 

spitalelor. 

 

Termen de finalizare: Anual  

Indicatori de evaluare: " Implementarea standardelor în vederea acreditării spitalului în 

conformitate cu Ordinul MS  nr.446/20167 care va determina îmbunătăţiri ale serviciilor, 

cu puncte de reper identificabile pentru măsurarea acestor îmbunătăţiri; " Număr de criterii 

de acreditare îndeplinite de spital la evaluarea de către echipa ANMCS; 

Echipa responsabilă de implementare: Comisia responsabila cu implementarea standardelor 

ANMCS 

Resurse : umane si financiare 

Responsabil cu evaluările periodice: Comitet Director 
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Indicatori masurabili. 

- nr de indicatori din standardele de acreditare implementati 

- nr. criterii de acreditare indeplinite de spital la evaluarea de catre ANMCS 

- nr. puncte obtinute in urma acreditarii 

 

4. Perfecţionarea profesională a personalului prin participarea la programele de 

Educaţie Medicală Continuă şi  organizarea unor cursuri în cadrul spitalului . 

Activitati:  

 Cresterea calitatii actului medical 

 Participarea personalului la programele de educatie medicala 

 Organizarea de cursuri de instruire in spital 

 

Termen de finalizare: proces continuu 

Indicatori de evaluare: Număr de participări la workshop-uri si cursuri in unitate de timp. 

Echipa responsabilă de implementare: Consiliul Medical 

Resurse : umane si financiare 

Responsabil cu evaluările periodice: Director Medical 

 

Indicatori masurabili:  

- Număr de participări la workshop-uri si cursuri in unitate de timp ; 

- Nivelul calității asistenței medicale - grad de apreciere pacienti:  ; 

 

 

5. Dezvoltarea procesului de evaluare a satisfacţiei pacienţilor  

Activitati:  

 Cresterea calitatii actului medical 

 Rezultate -  rapoarte periodice ;  

 Număr de chestionare de satisfacţie completate;  

 Masuri luate in urma analizei chestionarelor de satisfacţie. 

 

Termen de implementare: proces continuu 

Indicatori de evaluare: rezultate raport periodic ; număr de chestionare de satisfacţie 

completate în unitate de timp; " Masuri luate in urma analizei chestionarelor de satisfacţie. 

Responsabil cu implementare: Responsabil RMC 

Resurse : umane  

Responsabil cu evaluările periodice: Director Medical 

 

Indicatori masurabili: 

- grad de satisfactie a pacientilor: 95,5% 

- nr. de reclamatii / an : 1 
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Obiectiv strategic II – Dezvoltarea serviciilor si a condiţiilor oferite 

1. Încheierea contractului de  furnizare servicii în ambulatoriu pentru pacienţii 

asiguraţi (contract CASJ Teleorman). 

 

Activitati: 

 Constituirea echipei in vederea negocierii incheierii contractului de furnizare servicii 

in Ambulatoriu cu casa de asigurari etc. 

  Elaborarea documentatiei necesare contractarii serviciilor de Ambulatoriu pentru 

pacientii asigurati. 

 

Termen de finalizare: anual 

Indicatori de evaluare: număr servicii contractate şi specialităţi medicale 

Responsabil cu implementare: responsabil relaţii furnizori 

Resurse : umane  

Responsabil cu evaluările periodice: Manager 

 

 

Indicatori masurabili: 

 Număr servicii contractate şi specialităţi medicale  

 Valoare contract incheiat cu CASJ Teleorman 

 

 

2. Încheierea contractului de  furnizare servicii spitaliceşti  pentru pacienţii asiguraţi 

(contract CASJ Teleorman) 

Activitati : 

 

 Constituirea echipei in vederea incheierii contractului de furnizare servicii 

spitalicesti pentru pacientii asigurati  

  Elaborarea documentatiei necesare contractarii serviciilor spitalicesti 

 

Termen de finalizare: anual 

Indicatori de evaluare: compartimente incluse, număr paturi 

Responsabil cu implementare: Responsabil relaţii furnizori 

Resurse : umane  

Responsabil cu evaluările periodice: Manager 

 

Indicatori masurabili: 

 Valoare contract incheiat cu casa de asigurari 

 Sectii/Compartimente incluse 

 Număr paturi 
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3. Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului şi dotarea cu 

aparatură/echipamente medicale  

Activitati:  

 

 Aprobarea si îndeplinirea planului de investitii pe termen scurt, mediu si lung 

 Cresterea eficientei si calitatii actului medical 

 

Anul 2018: 

Investitii 

 Achizitionare  aparatura medicala , pentru sectii si compartimente medicale 

conform lista de investitii. 

    

Alte dotari:  

 Dotarea sectiilor si compartimentelor cu linoleum antibacterian 

 Renovare grupuri sanitare din sectii si compartimente medicale 

 Sistem de alarma individual in saloane; 

 Truse de urgenta mobila ; 

 Achizitionare carucioare  de curatenie  

 Achizitionarea de lenjerie si efecte 

 

Reparatii: 

- Igienizare a sectiilor si compartimentelor, farmacie, sterilizare, spalatorie, 

bucatarie  

 

Termen de finalizare: trim IV 2018 

Indicatori de evaluare: nr de aparate achizitionate 

Echipa responsabilă de implementare: Administrativ 

Resurse : umane si financiare 

Responsabil cu evaluările periodice: Comitet Director 

 

 

Indicatori masurabili: 

- Nr de aparate achizitionate 

- Nivelul calității asistenței medicale;  

 

Nr.crt Activitati  
Indicator 

evaluare 

Responsabil/ 

sursa 

Termen de 

realizare 

1.   
Defalcarea bugetului pe sectii 

si centre de cost 

 

 

Eficientizarea 

cheltuielilor si 

monitorizarea 

permanenta a 

acestora 

      Manager 

Director   Fin.- 

Contabil 

 

 

anual 
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2.  
Dotarea cu aparatura medicala 

si alte dotari  

Cresterea calitatii 

actului medical 

Comitet 

director/Surse; 

buget local  

30.12.2018 

3.  Cresterea confortului hotelier 

prin: 

Dotare saloane/ sectii/ 

laboratoare cu covor 

antibacterian 

Sistem de alarma individual in 

saloane. 

 

 

-lucrari de reparatii si 

igienizare sectii spital, 

laborator clinic 

Imbunatatirea 

conditiilor 

hoteliere 

Comitet 

director/Sursa: 

fonduri proprii 

si buget local 

30.12.2018 

 

4.  

Implementarea noilor 

standarde de acreditare pentru 

mentinerea acreditarii 

spitalului in conformitate cu 

prevederile OMS nr.446/2017 

Cresterea calitatii 

actului medical si 

mentinerea 

statutului de 

principal furnizor 

de servicii 

medicale 

Comitet 

director 

30.12.2018 

 

 

 

Anul  2019 : 

Investitii 

 - Achizitionare  aparatura medicala pentru sectii/compartimente conform lista de investitii.  

 - Dotarea sectiilor cu aparatura de climatizare (aparat de aer conditionat) 

 - Imbunatatire confort hotelier al pacientilor prin achizitionare de mobilier de salon , 

scaune, fotolii, canapele in spatiile de asteptare; 

Alte dotari:  

 Amenajarea spatiu de joaca pentru copii. 

 Paturi pliante pentru insotitori 

Reparatii:  

- Reparatii capitale a instalatiilor sanitare si electrice. 

- Montaj mana curenta holuri spital.    

- Renovare dispensar. TBC 

 

Nr.crt. Activitati  Indicator evaluare 
Responsabil/ 

sursa 

Termen de 

realizare 

1.  Cresterea confortului 

hotelier prin: 

- Imbunatatire confort 

Imbunatatirea 

conditiilor hoteliere 

 

 

Comitet 

 

31.12.2019 
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hotelier al pacientilor prin 

achizitionare de mobilier 

de salon, aparate de aer 

conditionat scaune, fotolii, 

canapele in spatiile de 

asteptare, 

Achizitionare de aparatura 

medicala 

director/  

Sursa:venituri 

proprii si  

bugetul local 

 

 

 

2.  Amenajarea spatiu de 

joaca pentru copii. 

Paturi pliante pentru 

insotitori 

Cresterea calitatii 

actului medical 

Comitet 

director/Surse; 

buget local 

31.12.2019 

3.  Reparatii capitale a 

instalatiilor sanitare si 

electrice. 

- Montaj mana curenta 

holuri spital.    

- Renovare dispensar. TBC 

 

Imbunatatirea 

conditiilor hoteliere, 

reducerea costurilor 

Comitet 

director  
31.12.2019 

 

Anii 2020-2022 

Investitii  

- Reabilitarea Ambulatoriul de Specialitate 

- Reabilitarea retelei de apa si incalzire in subsolul tehnic  

Alte dotari:  

- Dotarea cu aparatura medicala performanta 

- Inlocuirea tamplariei interioare de lemn cu tamplarie PVC 

Reparatii:  

                   -  Extinderea, modernizarea si dotarea cu mobilier specific vestiar personal 

                   - Dotarea cu echipamente specifice prosectura ( frigider morga cu trei locuri) 

Nr.crt. Activitati  
Indicator 

evaluare 

Responsabil/ 

sursa 

Termen de 

realizare 

1.   Reabilitare Ambulatoriul 

de Specialitate 

Reabilitare retele apa si 

incalzire in subsolul 

tehnic  

Cresterea 

confortului 

hotelier si termic 

Comitet director 

Consiliul Local  

 

 

31.12 2022 

2.  Dotarea cu aparatura 

medicala performanta 

Inlocuirea tamplariei 

interioare de lemn cu 

tamplarie PVC 

Cresterea 

confortului 

Comitet director 

Consiliul Local 
31.12.2022 
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3.  Extinderea, modernizarea 

si dotarea cu mobilier 

specific vestiar personal 

 

Cresterea 

confortului 

Comitet director 

Consiliul Local 
31.12.2022 

4.  Dotare cu echipamente 

specifice prosectura  

(frigider morga cu trei 

locuri) 

 Comitet director 31.12. 2022 

 

 

Obiectiv strategic III – Optimizarea proceselor si activităţilor desfăşurate în cadrul 

spitalului. 

 

1. Dezvoltarea sistemului informatic de gestiune a datelor prin adăugarea de 

module noi in vederea creşterii eficienţei rapoartelor statistice cu privire la activitatea 

compartimentelor.  

 

Activitati:  

 Cresterea eficientei si calitatii actului medical 

 

Termen de finalizare: proces continuu 

Indicatori de evaluare: utilizarea aplicatiei informatice  

Echipa responsabilă de implementare:  IT, responsabil RMC 

Resurse : umane si financiare 

Responsabil cu evaluările periodice: Director Medical 

Indicatori masurabili: 

- Nivelul calitătii asistentei medicale;  

 

2. Dezvoltarea serviciilor de marketing  în vederea promovării serviciilor de 

sănătate şi a proiectelor medicale si sociale 

Activitati:  

 Elaborarea  unui set de mesaje de prezentare, centrate pe: 

 certificat SR EN ISO 9001:2015 – Managementul Calitatii 

 dotare cu aparatura moderna 

 parteneriate valoroase, medici specializati 

 Tiparirea de pliante, postere cu mesajele de promovare  

 Actualizarea site-ului spitalului conform standardelor ANMCS 

 Cresterea eficientei si calitatii actului medical 

 

Termen de finalizare: Proces continuu 

Indicatori de evaluare:   Actualizarea site-ului spitalului conform standardelor ANMCS;                 

.                                           Număr de vizitatori pe site-ul spitalului în unitate de timp 

Echipa responsabilă de implementare responsabil RMC, responsabil site 
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Resurse : umane si financiare 

Responsabil cu evaluările periodice: Manager 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Indicatori masurabili. 

- Numar accesari in evolutie 

- Sondaj de opinie online 

- Numar pliante, postere afisate 

 

3. Imbunatatirea managementului resurselor umane 

 Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si a personalului 

medico-sanitar din cadrul spitalului prin obţinerea de noi competente, la nivelul actual al 

cunoaşterii si nevoilor naţionale. 

ACTIVITATI 

- aplicarea  planului de formare profesionala, elaborat pe baza propunerilor sefilor de comp, 

avizat de catre Consiliul Medical si aprobat de Comitetul Director. 

Termen de finalizare: Proces continuu 

Indicatori de evaluare: numar competente, specializari obtinute 

Echipa responsabilă de implementare: RUNOS /Comitet Director 

Resurse : umane si financiare 

Responsabil cu evaluările periodice: Manager 

 

Indicatori masurabili: 

Numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal  

 

Obiectiv strategic IV– Atragerea de fonduri Europene pentru modernizarea sectiilor 

si compartimentelor spitalului, Ambulatoriul spitalului si infiintarea sectiei 

Recuperare Medicala 

 

1. Modernizarea sectiilor si compartimentelor prin proiectul in derulare cu Primaria Oras 

Zimnicea – Fondul National de Investitii 

 

Activitati:  

 Intocmirea necesarului pentru modernizarea spitalului  

 Necesarul de echipamente si aparatura medicala pentru Ambulatoriul spitalului 

 Finalizarea centralizarii necesarului si transmiterea acestora catre Primaria Oras 

Zimnicea 

 Participarea spitalului la buna derulare a programului avut in colaborare cu primaria 

 

Termen de finalizare: 2022 

Indicatori de evaluare: Numar sectii si compartimente modernizate, numar de echipamente 

medicale achizitionate 

Echipa responsabilă de implementare:  Comitet Director 

Resurse : umane si financiare 
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Responsabil cu evaluările periodice: Manager 

 

Indicatori masurabili: 

- Nivelul calitătii asistentei medicale;  

- Numar sectii si compartimente modernizate 

-  Numar de echipamente medicale achizitionate 

- Grad de satisfactie pacienti 

 

2. Infiintarea sectiei Recuperare Medicala 

 

Activitati:  

 Solicitarea avizului de la Ministerul Sanatatii pentru infiintarea sectiei de 

Recuperare Medicala  

 Modificarea organigramei spitalului si a statului de functii 

 Achizitionarea aparaturii necesare pentru functionarea in bune conditii a sectiei 

 Finalizarea amenajarii sectiei 

Termen de finalizare: 2022 

Indicatori de evaluare:  numar de echipamente medicale achizitionate,  număr paturi 

Echipa responsabilă de implementare:  Comitet Director 

Resurse : umane si financiare 

Responsabil cu evaluările periodice: Manager 

 

Indicatori masurabili: 

- Nivelul calitătii asistentei medicale;  

- Numar de echipamente medicale achizitionate 

- Grad de satisfactie pacienti 

 

Obiectiv strategic V  Imbunatatirea eficientei energetice a Spitalului Orasenesc 

Zimnicea  - POR  

1 Eficientizarea energetica a Spitalului Orasenesc Zimnicea 

Activitati:  

  Furnizarea informatiilor necesare la Primaria Orasului Zimnicea pentru proiectul 

care are ca obiectiv spitalul 

 Participarea spitalului la receptia lucrarii 

Termen de finalizare: 2022 

Indicatori de evaluare:   

Echipa responsabilă de implementare:  Comitet Director 

Resurse : umane si financiare 

Responsabil cu evaluările periodice: Manager 

 

Indicatori masurabili: 

- Scaderea consumului agentului termic 

- Cresterea confortului termic  
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XI  Distribuţia  activităţilor pentru anii 2018 si  2022  

Graficul Gantt        

Obiective / activităţi            2018       2019 2020 2021 2022 

 I II III IV I II III IV    

 

Obiectiv strategic I - Îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate 

pacienţilor  și a performantei  actului medical. 

 

   

1.Mentinerea certificarii 

 ISO 9001 :2015 

           

2. Continuarea implementării 

protocoalelor terapeutice şi a 

ghidurilor de buna practica medicala. 

           

3. Reacreditarea spitalului de catre 

ANMCS Bucuresti. 

           

4. Perfectionarea profesionala a 

personalului prin participarea la 

programele de Educaţie Medicală 

Continuă şi  organizarea unor cursuri 

în cadrul spitalului  

           

5. Dezvoltarea procesului de 

feedback cu pacienţii  

           

 

Obiectiv strategic II – dezvoltarea serviciilor si a condiţiilor oferite 

   

1. Încheierea contractului de 

furnizare servicii în ambulatoriu cu 

CASJ  Teleorman pentru pacienţii 

asiguraţi 

           

2. Încheierea contractului de  

furnizare servicii spitaliceşti cu 

CASJ  Teleorman pentru pacienţii 

asiguraţi 

           

3.Dezvoltarea, modernizarea 

infrastructurii spitalului şi dotarea cu 

aparatură/echipamente medicale 

           

 

Obiectiv strategic III – optimizarea proceselor si activitatilor desfasurate in 

cadrul spitalului 
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1. Dezvoltarea sistemului informatic 

de gestiune a datelor prin adăugarea 

de module noi în vederea creşterii 

eficienţei realizării rapoartelor 

statistice cu privire la activitatea 

secţiilor si compartimentelor 

           

Utilizarea aplicatiei informatice            

2. Dezvoltarea departamentului de 

marketing, în vederea promovării 

serviciilor de sănătate si a proiectelor 

medicale  

           

3. Imbunatatirea managementului 

resurselor umane. 

           

Obiectiv strategic IV– Atragerea de fonduri Europene pentru modernizarea sectiilor si 

compartimentelor spitalului, ambulatorul spitalului si infiintarea sectiei Recuperare Medicala 

 

1Modernizarea sectiilor si 

compartimentelor prin proiectul in 

derulare cu Primaria Oras 

Zimnicea – Fondul National de 

Investitii 

           

2Infiintarea sectiei Recuperare 

Medicala 

 

           

Obiectiv strategic V   Imbunatatirea eficientei energetice a Spitalului Orasenesc Zimnicea  - POR  

 

1Eficientizarea energetica a 

spitalului 

 

           

 

 

 

VIII. Obiective specifice privind controlul infecţiilor asociate asistentei medicale 

Nr. Obiectivul Responsabil Termen Indicatori evaluare 

 

1 Reducerea numărului de 

cazuri depistate in sistem de 

rutina 

Coordonator 

CSPLIAAM 

Anual  Numărului de cazuri 

depistate in sistem de rutina 
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2 Reducerea numărului 

accidente ale personalului 

medical prin expunere la 

produse biologice 

Coordonator 

CSPLIAAM 

Anual  Numărului accidente ale 

personalului medical prin 

expunere la produse 

biologice 

 

 

XII. Indicatori de performanţă vizaţi 

    In vederea bunei funcţionări a spitalului şi a atingerii obiectivelor trebuie stabiliţi anumiţi 

indicatori de performanţă, atât la nivelul compartimentelor cât şi la nivelul spitalului.  

 

Indicatori de management al resurselor umane  

Nr. Obiectivul Responsabil Termen Indicatori evaluare 

 

1 Creşterea numărului de 

cursuri de instruire interna 

ale personalului fata de anul 

precedent 

 

Medic coord 

compartiment 

Permanent Numărul de cursuri interne 

din anul curent / Numărul 

de cursuri interne din anul 

precedent  

2 Evaluarea performanţelor 

profesionale ale personalului 

medical 

Medic coord 

compartiment 

Permanent Procent personal evaluat = 

100% 

3 Elaborarea de protocoale si 

instrucţiuni de lucru 

Medic coord 

compartiment 

Permanent Numărul de protocoale si 

instrucţiuni de lucru 

elaborate si implementate in 

anul curent 

 

 

Indicatori de calitate  

Nr. Obiectivul Responsabil Termen Indicatori evaluare 

 

1 Menţinerea unui nivel 0 al 

ratei infecţiilor asociate 

asistentei medicale  

Asistent sef pe 

spital 

Permanent Rata anuala a infecţiilor 

asociate asistentei medicale 

pe spital 

I = 0 

2 Creşterea concordantei intre 

diagnosticul la externare si 

cel de la internare  

Coord. 

comp. 

Permanent Indicele de concordanta 

intre diagnosticul la 

externare si la internare 

I > 80% 

3 Scăderea numărului de 

reclamaţii, faţă de anul 

precedent 

Coord. 

comp. 

Permanent Nr de reclamatii inregistrate 
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4 Creşterea indicelui global 

de satisfacţie al pacienţilor  

fata de anul precedent 

Coord.comp. Permanent Grad de satisfactie pacienti 

5 Creşterea numărului de 

cursuri de instruire ale 

personalului fata de anul 

precedent 

Coord. comp. Permanent Nr de cursuri efectuate 

6 Reducerea numărului de 

defecţiuni accidentale ale 

aparaturii medicale (N) 

Coord.comp. Permanent Nr de aparate defecte 

7 Implementarea ghidurilor de 

buna practica 

Coord.comp. Permanent Număr ghiduri 

implementate 

8 Elaborarea de protocoale si 

instrucţiuni de lucru 

Coord.comp. Permanent Numărul de protocoale si 

instructiuni de lucru 

elaborate si implementate in 

anul curent 

 

 

Indicatori specifici pentru evaluarea calității serviciilor hoteliere 

Nr. Obiectivul Responsabil Termen Indicatori evaluare 

 

1 Scăderea numărului de 

reclamaţii privind condiţiile 

hoteliere 

Asistent sef 

spital 

Permanent Numărul de reclamatii 

vizând conditiile hoteliere 

2 Creşterea indicelui de 

satisfacţie a pacienţilor la 

întrebările referitoare la 

confortul hotelier din 

chestionarul de evaluare al 

satisfacţiei pacienţilor 

Asistent sef 

spital 

Permanent Indicele de satisfactie al 

pacienţilor la intrebările 

referitoare la confortul 

hotelier 

3 Creşterea satisfacţiei 

pacienţilor referitor la 

curăţenie 

Asistent sef 

spital 

Permanent Indicele de satisfactie a 

pacienţilor la întrebările 

referitoare la curatenie 

4 Creşterea satisfacţiei 

pacienţilor referitor la 

atitudinea personalului 

Asistent sef 

spital 

Permanent Indicele de satisfacţie a 

pacienţilor la intrebările 

referitoare la atitudinea 

personalului 
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Indicatori de performanţă specifici fiecărui compartiment 

Nr. Obiectivul Responsabil Termen Indicatori evaluare 

 

1 Durata medie de spitalizare Coord.comp Anual Grad de realizare 

2 Rata de utilizare a paturilor Coord.comp. Anual Grad de realizare 

3 Rata infecţiilor asociate 

asistentei medicale 

Coord.comp. Anual Grad de realizare 

4 Rata mortalităţii 

intraspitaliceşti 

Coord.comp. Anual Grad de realizare 

5 Procentul de reclamaţii 

rezolvate  

Coord.comp. Anual Grad de realizare 

 

Indicatori de performanţă specifici fiecărui sector de activitate nemedical 

Nr. Obiectivul Responsabil Termen Indicatori evaluare 

1 Numărul de cursuri de 

perfecţionare la care a 

participat personalul în 

ultimul an 

Coord.comp. Anual Numărul de cursuri de 

perfecţionare la care a 

participat personalul 

sectorului in ultimul an 

2 Scăderea numărului de 

reclamaţii referitoare la 

neîndeplinirea atribuţiilor de 

către personal 

Coord.comp. Anual Numărului de reclamaţii 

referitoare la neîndeplinirea 

atribuţiilor  

3 Scăderea numărului de 

sancţiuni disciplinare ale 

personalului din sector 

Coord.comp. Anual Numărului de sancţiuni 

disciplinare ale personalului 

din sector 

 

XIII. Consultarea cu Consiliul de Administraţie  

 Acest plan strategic a fost elaborat prin consultarea șefilor/coordonatorilor de  

compartimente și a fost prezentat pentru consultare şi aprobare Comitetului Director și 

Consiliului de Administraţie . 

Acest Plan de implementare va deveni un document de lucru și va fi actualizat ori de câte 

ori este necesar, deoarece strategia echipei manageriale: 

 Reflectă dezvoltarea noastră organizaţională la un nivel superior și intenţia noastră 

de a crea o bază pentru a susţine gandirea strategică şi a dezvolta capacitătile 

noastre manageriale ; 

 Recunoaşte rolul cheie pe care personalul îl joacă în succesele noastre viitoare; 

 Delimitează clar priorităţile spitalului pentru următorii 5 ani. 

 Recunoaste importanţa  spitalului  pentru asigurărea serviciilor medicale. 
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EVALUAREA PLANULUI  STRATEGIC 

EVALUAREA DE  ETAPA 

Se va face prin analiza tuturor indicatorilor masurabili, pe fiecare obiectiv in parte 

Periodicitate:  anual  

Documente emise: Raport de evaluare de etapa 

Responsabil: Comitetul Director 

Circuitul documentelor:  raportul se prezinta conducerii  spitalului si CA 

 

REVIZUIREA  PLANULUI   STRATEGIC 

Se va face in urma analizei rapoartelor de etapa, daca se decide modificarea sa, la 

propunerea Comitetului Director. 

Editia revizuita este supusa dezbaterii in spital inaintea adoptarii si  ulterior  avizarii de 

catre Consiliul Medical si aprobarii de catre Consiliul de Administratie  

Documente emise: proiect de plan strategic 

Responsabil: Comitetul Director 

 

Circuitul documentelor: Proiectul se analizeaza in sedinta CD, propunerile de modificare 

se implementeza si se inainteaza varianta finala spre avizare CM si aprobare CA. 

 

 

 

Comitetul Director /Comitet de Conducere   conduce 

 

implementarea acestui plan, răspunde de evaluarea periodica conform planificarilor și  

 

urmăreşte activitatea comisiilor interne cu privire la responsabilitătile acestora. 

 

 

      COMITET DIRECTOR  

Manager- Jr. Cozaru Geanina 

Director Medical  -Dr. Majet Deyab 

Director financiar-contabil – Ec. Bratu Otilia 

 


