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I.

Institutul şi mediul lui de inserţie - o analiză de context

I.1.Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg.Mureş în prezent
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) este un centru
de excelenţă în acordarea asistenţei medicale bolnavilor cardiovasculari, în educarea şi
formarea profesioniştilor din domeniul medicalprecum în cercetarea ştiinţifică
În urma „înfiinţării” actualului Institut de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi
Transplant Tîrgu-Mureş, prin H.G. nr. 413/2013, actuala unitate sanitară este autorizată şi
furnizează aceleaşi servicii medicale ca şi fostul Institut, funcţionând cu aceeaşi structură
medicală şi organizatorică, ca şi înainte de desfiinţare, cu acelaşi personal medical şi de
cercetare, ceea ce conduce fără tăgadă la concluzia că vorbim, practic, de un continuator în
domeniu. Cu alte cuvinte, nu este vorba de o unitate sanitară publică înfiinţată de la zero, ci de
o persoană juridică ce a preluat şi continuă o activitate medicală, a preluat şi exercită anumite
obligaţii, indiferent de natura acestora.
Asistenţa medico-chirurgicală de calitate în patologia cardiovascularului, de
urgenţă sau terapeutică, acoperind toate vârstele de la nou-născut şi sugar la vârsta
avansată, este asigurată în anul 2015 de IUBCvT Tîrgu Mureş prin secţiile clinice,
compartimentele si laboratoarele din structura acestuia.
Luând în considerare:
-principii legate de folosirea eficientă a resurselor umane, financiare şi materiale,
-modificările legislative legate de specificul şi identificarea unor structuri în Nomenclatorul
structurilor organizatorice ale unităţilor sanitare din România,
-legislaţia din domeniul derulării programelor naţionale de sănătate, am armonizat şi eficientizat
structura secţiilor/ compartimentelor/ laboratoarelor, după cum urmează:
-

Secţie Clinică de Chirurgie Cardiovasculară pentru adulţi şi copii cu compartiment
de transplant cardiac şi Bloc operator adulţi şi copii;

-

Secţie ATI, cu două Compartimente ATI adulţi şi copii care oferă servicii de
reanimare şi terapie intensivă cardiovasculară şi în domeniul transplantului de
cord;

-

Două Secţii Clinice de Cardiologie adulţi cu compartimente de terapie intensivă
coronarieni şi compartiment de cardiologie intervenţională

-

Secţie clinică Cardiologie copii, prima cu acest profil din ţară;

-

Laborator de cardiologie intervenţională, angiografie, cateterism cardiac şi
electrofiziologie cu :compartiment cardiologie intervenţională, angiografie,
cateterism cardiac şi electrofiziologie;

-

Laborator de imunologie de transplant, HLA;

-

Laborator de explorări funcţionale neinvazive adulţi cu un compartiment de
urmărire a pacienţilor cu implant de stimulatoare cardiace „ Pacemaker Clinic;

-

Laborator de explorări funcţionale neinvazive copii.

IUBCvT are în structură , 210 paturi de spitalizare continuă (cardiologie, cardiologie
pediatric, chirurgie cardiovasculară) din care 10 paturi de recuperare, precum și un număr de 5
paturi de spitalizare de zi.
În activitatea lor de zi cu zi, cele patru secţii ale IBCvT se sprijină pe aportul oferit de
compartimentele conexe: farmacie, bloc operator adulţi, bloc operator copii şi transplant de
cord, o unitate proprie de transfuzie sanguină, una de sterilizare, laboratoare de analize
medicale, imunologie-transplant HLA, radiologie şi imagistică medicală, serviciul de prevenire şi
3

control al infecţiilor nosocomiale, unul de epidemiologie şi profilaxie în boli cardiovasculare şi
unul de evaluare şi statistică medicală.
Asistenţa ambulatorie de specialitate se asigură în ambulatoriul integrat, cu cabinete
de specialitate pentru cardiologie- adulţi şi copii şi chirurgie cardiovasculară.
I.2.Context regional, naţional şi european
IUBCvT Târgu Mureş reprezintă o „unitate de excelenţă” în asistenţa medicală a
patologiei cardiovasculare din România, oferind o gamă largă de servicii medicale curative,
manopere noninvazive intervenţionale diagnostice şi curative, atât la adulţi cât şi la copii,
respectiv servicii chirurgicale curative şi în domeniul transplantului de cord.
În cadrul institutului funcţionează un compartiment distinct de cercetare şi producţie:
Producţia şi implantarea primelor valve biologice din ţară, montate pe inel şi <<stentless>>
manufacturate în Laboratorul de producţie valve, imunologie şi transplant al IUBCvT.
Partener al unor instituţii medicale şi personalităţi de renume din Europa :Prof. dr.
Joanna Dangel şi Dr. Adam Kolesnik de la WARSAW HOSPICE FOR CHILDREN
FOUNDATION, Poland; Sohrab Fratz, MD, PhD, FESCGerman Heart Center, Munchen,
Germania; Prof. dr. Peter Ewert şi Prof. dr. Andreas Eicken German Heart Center, Munchen,
Germania; Prof. dr. Bojan Biocina şi Dr. Davor Milicic University Hospital Center, Zagreb,
Croatia; Prof. Dr. Prodan Zsolt Kids Heart Center Budapesta.

II. Misiune, viziune şi valori

II.1.Misiune
Misiunea noastră este acordarea celor mai bune servicii medicale de profil (eficiente,
eficace şi de calitate) astfel încât să se realizeze îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei
deservite: obiectivul principal al institutului fiind acela de recuperare a pacientului şi de revenire
a acestuia la o viaţă normală şi activă în cel mai scurt timp posibil prin servicii medicale de cea
mai bună calitate, fiind unul dintre cele mai prestigioase institute de profil din ţară.
Misiunea noastră este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur și
confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri.

Misiunea IUBCvT este de îmbunătăţire considerabilă a stării de sănătate a populației,
în special în domeniul afecțiunilor și malformațiilor cardiovasculare, prin creşterea permanentă
a calităţii serviciilor medicale.
Ne focalizăm resursele pentru realizarea obiectivelor de care suntem etic, social şi
financiar responsabili.
II.2.Viziune
Scopul activității IUBCvT este furnizarea celor mai bune servicii medicale.
Lucrăm împreună pentru a dezvolta şi îmbunătăţi permanent îngrijirea medicală şi mediul de
lucru al personalului medical.
Managerul, ca leader instituțional și organizațional, nu poate gândi singur şi
implementa cu succes o strategie a schimbării în organizaţia pe care o conduce fără o echipă
dedicată. Înainte de toate trebuie definite domeniile şi problemele care vor fi supuse
transformării. Echipa pe care managerul o alcătuieşte are de luptat în primul rând cu
schimbarea la nivel de mentalitate şi comportament al angajaţilor. Această etapă este foarte
importantă, pentru că schimbările ulterioare vor fi înfăptuite de către oameni şi pentru oameni.
Angajaţii spitalului trebuie să participe la un amplu şi minuţios proces de evaluare a
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performanţelor, intrându-se astfel, chiar dacă aceasta va avea costuri, din zodia formalismului
în cea a adevărului.
Echipa managerială trebuie să-şi convingă angajaţii de necesitatea performării. De
asemenea, trebuie să le inducă acestora, prin mijloace adecvate, sentimentul apartenenţei la
organizaţie, al solidarităţii de grup. Strategia noastră este, fără îndoială, pe termen mediu și
lung. Serviciile de sănătate trec prin schimbări fără precedent cu reforme semnificative aflate
în desfăşurare, cu o nouă abordare în furnizarea acestor servicii.
IUBCvT este un centru de elită al medicinei europene, al învăţământului medical şi
cercetării ştiinţifice prin faptul că beneficiază de specialiști de renume din țară. Diversitatea
cazurilor medicale tratate, viziunea medicală de nivel academic, nivelul capacităţii de
diagnostic şi tratament atrage bolnavi cu patologie ce depaşeşte, de cele mai multe ori,
capacitatea de rezolvare a cazurilor apărute în alte spitale, din întreaga ţară.
Strategia de dezvoltare a IUBCvT cuprinde obiectivele de dezvoltare şi stabileste
măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective.
Acestea sunt prioritizate in ordinea importanţei si urgenţei lor, fiind clasificate în
obiective pe termen scurt (cu realizare sub un an) şi pe termen mediu (realizabile în 3-4 ani).
Obiectivul fundamental al strategiei este ocuparea primului loc în copetențe și
supraspecializări de nișă pe piaţa furnizorilor de servicii medicale în domeniul cardiovascular
din România, prin ridicarea standardelor și flexibilitate.
Există câteva priorităţi în strategia de dezvoltare a spitalului şi a căror finalitate are ca
obiectiv îmbunătăţirea serviciilor de sănătate. Aceste priorităţi ne ajută să oferim servicii
medicale de calitate pacienţilor noştri şi să utilizăm judicios fondurile disponibile. Performanţa
va fi măsurată prin atingerea obiectivelor.
Există câteva priorităţi în strategia de dezvoltare a spitalului şi a căror finalitate are ca
obiectiv îmbunătăţirea serviciilor de sănătate. Aceste priorităţi ne ajută să oferim servicii
medicale de calitate pacienţilor noştri şi să utilizăm judicios fondurile. Performanţa va fi
măsurată prin atingerea obiectivelor:

•
•
•
•
•

Diagnostic de certitudine, exprimat ca și timp de la internare până la certiudine
Durata medie de spitalizare (DMS)
Indicele de case-mix (ICM)
Rata asistenţei medicale exprimată prin servicii de spitalizare de zi
Procentul bolnavilor cu interventii chirurgicale din totalul bolnavilor externați din secția
de chirurgie cardiovasculară
• Standardele de curăţenie, igienă şi condiţiile hoteliere;
• Indicele de satisfacţie al pacienţilor;
• Indicele de satisfacţie al angajaţilor.
Elaborarea planului strategic presupune 3 etape importante:
I.

consultarea internă şi analizele GAP (Analiza GAP sau analiza disparităților este o
metodă simplă de planificare. Este cel mai bun mod de a măsura în ce măsură
sistemul de management existent este conform cu cerințele standardului de
management și de a evalua necesarul de resurse pentru a îndeplini cerințele
standardului într-un orizont de dezvoltare propus).

II. analiza mediului intern şi a factorilor externi,
III. identificarea obiectivelor strategice, dezvoltarea strategiei şi a planului de
implementare. Întregul proces este coordonat de către Consiliul de administraţie, Comitetul
director şi Consiliul medical. Informaţiile survenite din cadrul fiecărui colectiv vor fi analizate în
cadrul şedinţelor de lucru organizate în acest sens.
Complementar analizei interne o importanţă deosebită o are analiza politicii forurilor
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tutelare (Ministerul Sănătăţii, CNAS) în găsirea unor căi comune de rezolvare a strategiei
propuse. Aceste puncte de vedere acoperă o serie de aspecte precum: politica de dezvoltare
a institutului, necesităţile populaţiei deservite cu identificarea şi dezvoltarea serviciilor
medicale de nişă; dezvoltarea serviciilor de sănătate la nivel regional şi naţional; legislaţia
sanitară. Proiectul de strategie trebuie să fie în concordanţă cu misiunea organizaţiei, să
evidenţieze clar obiectivele strategice şi acţiunile de implementare pentru următorii ani.
Astfel, pentru elaborarea strategiei trebuie urmăriţi următorii paşi:
1.
2.
3.
4.
5.

Înainte de a stabili definitiv obiectivele strategice prioritare se face o analiză din
care să reiasă clar concordanţa între misiunea organizaţiei şi strategia viitoare;
Se stabilesc criteriile care stau la baza obiectivelor strategice;
Obiectivele strategice se diferenţiază pe baza datelor rezultate din procesul de
consultare internă şi externă, analiză GAP şi criteriile stabilite anterior;
elaborarea planului de implementare a strategiei – ordinea concretă a acţiunilor
necesare;
În final, strategia este prezentată spre consultare Consiliului Medical, ulterior
Comitetului Director şi Consiliului de Administraţie al spitalului spre aprobare.

Membrii acestui grup coordonator sunt în prezent: manager, preşedinte Consiliului de
Administrație, director medical, director financiar.
Investiţia necesară pentru dezvoltarea spitalului are la bază un business plan fundamentat pe
baza bilanţului, contului de profit şi pierdere şi a cash flow-ului previzionate pentru perioada
2017- 2020.
Calitatea serviciilor medicale
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 posibilitatea de finanţare,
tehnologie, progresele ştiinţei medicale, pregatirea și gradul de asigurare cu personal de
specialitate, ect.
De aceea, trebuie să existe obligatoriu compartimente care să stabilească şi să impună
standardele minime sub care să nu poată exista posibilitatea furnizării acestora.
Pentru a dezvolta o definiţie utilă a calității în domeniul serviciilor medicale este necesară
enumerarea tuturor elementelor implicate în obţinerea satisfacţiei pacientului:
• latura tehnică a îngrijirilor de sănătate – acurateţea procesului de diagnostic şi de
tratament, iar calitatea sa este evaluată prin comparaţie cu cel mai bun act medical
practicat la un moment dat (benkmarking).
• latura interpersonală a îngrijirilor de sănătate – elementele umaniste ale îngrijirilor
de sănătate şi de relaţiile sociale şi psihologice stabilite între pacient şi furnizorul
de servicii de.
• accesibilitatea – timpul de aşteptare al pacientului pentru a face o programare.
• disponibilitatea resurselor pentru îngrijirile de sănătate - numărul furnizorilor de
îngrijiri de sănătate;
• continuitatea îngrijirilor de sănătate - contribuie la obţinerea unui beneficiu maxim
sau a unei utilizări maximale a resurselor.
Pacienţii apreciază prioritar latura umană sau interpersonală a îngrijirilor, considerând-o
drept unul dintre cele mai importante aspecte pe care aceştia le iau în considerare atunci când
sunt în situaţia de a evalua calitatea serviciilor medicale. Această afirmaţie se înscrie în spiritul
definiţiei celei mai acceptate a calităţii, aplicabilă tuturor serviciilor: calitatea reprezintă
satisfacerea necesităţilor clientului.
Având în vedere că, încet-încet, exigenţa și nivelul de informare medicală a pacienţilor a
început să crească şi calitatea serviciilor medicale de care aceştia beneficiază înregistrează o
curbă ascendentă. Institutul trebuie să-şi gândească viitorul ca ofertant de servicii de calitate
şi diversificate pentru utilizatorii din ce în ce mai diverşi şi cu aşteptări noi, la nivel de cetățeni
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europeni informați asupra drepturilor acestora. Odată cu integrarea europeană, pacientul se
află în centrul atenţiei, aşa cum este deja de mulţi ani în ţările mai vechi membre ale Uniunii
Europene, calitatea actului medical, în toate componentele sale, fiind cea care va asigura
trăinicia spitalului.
În sensul celor prezentatea avem conturate câteva direcţii de îmbunătăţire a calităţii
serviciilor medicale:
•
elaborarea şi utilizarea procedurilor şi protocoalelor medicale;
•
îmbunătăţirea permanentă a managementului clinic;
•
oferirea posibilităţii profesioniştilor de a efectua audit medical în vederea evitării
tuturor situaţiilor de risc clinic;
•
participarea cadrelor medicale la programele de Educaţie Medicală Continuă și
organizarea unor cursuri de perfecţionare în cadrul institutului;
•
stabilirea judicioasă a circuitului pacienţilor în spital de la internare până în momentul
externării.
•
sesiuni clinice de analiză a eficienței actului medical la nivel de secții clinice și la nivel
instituțional
Satisfacţia pacienţilor
Calitatea se referă în egală măsură la creşterea satisfacţiei pacientului, la auditul
profesional şi la îmbunătăţirea eficienţei sau reducerea costurilor. O importanţă deosebită se
acordă în prezent în sistemul sanitar ideii de reacţie de răspuns din partea pacientului şi ideii
de a oferi acestuia ceea ce îşi doreşte. Satisfacţia pacienţilor înseamnă evaluare cognitivă şi
reacţie emoţională la elementele structurii (resursele umane, materiale, financiare şi mediul
spitalicesc), ale procesului (aspecte tehnice şi interpersonale), precum şi la rezultatele
serviciilor medicale furnizate.
Cercetările în domeniu demonstrează că satisfacţia se relaţionează cu percepţia
aptitudinilor tehnice, inteligenţa şi calificarea personalului medical. Cu toate acestea, pacienţii
apreciază prioritar aptitudinile de comunicare interpersonală ale personalului medical.
Pacienţilor trebuie să le fie identificate în primul rând nevoile, pentru ca personalul medical să
vină în întâmpinarea acestora, utilizând adecvat tehnicile şi procedurile medicale.
Pacienţii trebuie întrebaţi ce aşteptări au de la medic și de la personalul medical (prin
metoda chestionarelor aplicate). Un aspect al îngrijirilor medicale frecvent studiat este
extinderea şi acurateţea comunicării medic–pacient.
Satisfacţia pacientului este în strânsă dependenţă de claritatea informaţiilor oferite, şi
aceasta ar putea fi un semn important al calităţii comunicării medic – pacient. Evaluările
satisfacţiei pacienţilor referitoare la calitatea serviciilor medicale primite semnalează faptul că
nemulţumirile sunt generate în proporţie de peste 70% de deficienţe de ordin organizatoric şi
administrativ (alimentaţie, curăţenie, încălzire, confort, timp de aşteptare) şi mult mai puţin de
profesionalismul personalului medical (excepţie cazurile de malpraxis). Modul cel mai simplu
şi mai puţin costisitor de evaluare a calităţii serviciilor de sănătate este măsurarea satisfacţiei
pacienţilor.
Gradul de satisfacţie al salariaţilor
Munca este văzută de om nu ca simplu mijloc de obţinere a celor necesare dar şi ca prilej
de satisfacţie. O mare parte din viaţa noastră este dedicată muncii şi, din această cauză,
satisfacţia în muncă devine un aspect foarte important al activităţii profesionale, având
consecinţe importante atât personale cât şi asupra organizaţiei în care se desfăşoară munca.
Astfel, legătura dintre satisfacţia salariaţilor şi practica managerială este vitală.
La nivelul spitalului acordăm o mare atenţie acestui aspect şi periodic aflăm gradul de
satisfacţie al angajaţilor noştri prin chestionare ce ne sunt utile şi prin sugestiile pe care
aceştia le fac.
II.3.Valori
Valorile noastre se materializează în:
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1. Standarde de excelență dedicate pacienților. IUBCvT este specializat în efectuarea de
intervenții chirurgicale complexe în domeniul afecțiunilor și malformațiilor cardiace
congenitale și în asigurarea de servicii medicale integrate de înaltă performanță.
Institutul a creat un ambient familial, sigur și confortabil pentru pacienți, și un mediu de
lucru multidisciplinar, formativ și profesionist pentru personalul medical.
2. Apartenența la un grup de expertiză internațional. Înseamnă accesul IUBCvT la
cunoștințe, expertiză și inovație în domeniul medical, oferirea unor servicii medicale la
standarde de calitate europene, precum și formarea profesională continuă a personalului
medical în centre internaționale de prestigiu. În plus, colaborarea permanentă între
medicii institutului și cei din alte centre medicale face posibilă realizarea anumitor
intervenții cu grad mare de dificultate sau în premieră pentru România, iar invitarea
permanentă a unor experți internaționali în IUBCvT asigură ,la cazurile complexe, opinii
medicale internaționale pentru rezolvarea acestora.
3. Specialiști aproape de oameni. Pacienții se bucură de toată atenția din partea unor
medici cu reputație în medicina românească. Experiența și competența specialiștilor din
cadrul IUBCvT sunt obținute atât prin stagii de practică în mari centre universitare din țară
și din străinătate, cât și prin cazuistica complexă cu care s-au confruntat. Astfel, în
România, anumite intervenții pot fi realizate doar la IUBCvT.
4. Asistență integrată de specialitate. Colaborarea strânsă dintre specialiști permite
optimizarea utilizării resurselor tehnologice și profesionale ale spitalului, cu obiectivul de a
reduce riscul clinic al pacientului și de a îmbunătăți prestația medicală. Pentru a preveni
evenimentele medicale neplăcute, abordarea IUBCvT este bazată pe evaluarea riscului
clinic. Astfel, înainte de orice act invaziv asupra pacientului, se realizează o verificare
preventivă a riscului cardiologic, evitându-se astfel complicațiile care determină o
spitalizare prelungită în timp, sau chiar evenimente fatale.
5. Implicare socială. Prin formarea profesională la nivel de excelență și crearea unor condiții
de muncă ce încurajează performanța în propria țară, IUBCvT contribuie la atragerea
specialiștilor de elită în sistemul medical românesc, precum și la reducerea migrației
profesioniștilor și a numărului de pacienți care pleacă în alte țări pentru îngrijire medicală
de calitate.
De asemenea rezolvarea unor cazuri complexe medicale de specialiștii
noștri, ca urmare a numeroaselor solicitări din partea unor centre medicale
naționale (ale institute similare naționale pentru malformații cardiace congenitale și
respectiv maternități, ale unități de cardiologie din spitale județene, etc) dă
identitea socială cu acoperire națională a unității noastre.
6. Centru de excelență. Datorită experienței substanțiale a IUBCvT în afecțiunile inimii,
IUBCvT este un centru de excelență în chirurgia cardiovasculară care cuprinde toate
specialitățile cardiovasculare într-un singur loc, asigurând servicii integrate de diagnostic,
tratament și reabilitare: cardiologie, cardiologie intervențională, electrofiziologie și
aritmologie, chirurgie cardiovasculară și reabilitare cardiovasculară. .
7. Specialități medicale și chirurgicale. IUBCvT beneficiază de suportul Ambulatoriului
Integrat de Specialitate: cardiologie, cardiologie pediatrică, chirurgie cardiovasculară și
serviciile medicale conexe (ATI – Anestezie și Terapie Intensivă, Unitate Transfuzie
Sanguină și spitalizare de zi).
8. Profilul didactic. Spitalul are un contract cu UMF Tg.Mureș și alte instituții de învățământ
de specialitate în domeniul medical privind activitatea didactică, studiile de licență,
postuniversitare, masterale și doctorale. De asemenea, în cadrul spitalului se
organizează cursuri de formare profesională pentru profesioniștii din domeniul sanitar,
cursuri certificate și recunoscute ca educație medicală continuă (EMC) acreditate de CMR
și de alte organizate profesionale-OAMMR; etc. Pentru unele formări medicale și
continue, suntem unitate unică la nivel național, de exemplu formarea pentru competență
și sperăm că din 2016 și în rezidențiat în cardiologie pediatrică, în electrofiziologie ca si
formare în rezidențiatul de cardiologie și sperăm în viitor ca și competență, pentru
8

circulație extracorporeală pentru asistenții la pompa de circulație extracorporeală, pentru
cardiologie intervențională la copiii cu malformații congenitale, etc etc
9. Profilul științific. În IUBCvT se desfășoară activități de cercetare clinică și bioinginerie în
domeniul medical. Ariile de interes sunt: patologia cardiovasculară, chirurgia
cardiovasculară, tehnici chirurgicale și regenerative, multe proiecte științifice comune cu
Academia de Științe Medicale și cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Tg Mureș,

III. Caracteristicile relevante ale populaţiei deservite
Starea de sănătate este un fenomen complex, social şi biologic, care exprimă nivelul şi
caracteristicile sănătăţii membrilor unei colectivităţi privite în ansamblu, fiind strâns legată şi
de calitatea vieţii populaţiei. Starea de sănătate se află într-o relaţie de intercondiţionare cu
evoluţia socială în ansamblu, cu celelalte componente ale economiei şi calităţii vieţii, fiind
determinată de nivelul general de dezvoltare economico-socială, de structura consumului, de
standardul igienei individuale, de gradul de cultură, şi nu în ultimul rând, de sistemul îngrijirilor
de sănătate.
Deşi aflată într-un context politic diferit şi într-o anume izolare de ţările vest-europene,
evoluţia populaţiei şi a fenomenelor demografice din România a urmat constant tendinţa
celor din ţările vestice ale continentului. Migraţia externă şi scăderea natalităţii au
schimbat, în ritm rapid, structura pe vârste a populaţiei. Ca urmare a scăderii natalităţii şi
a creşterii speranţei de viaţă, procesul de îmbătrânire demografică s-a
accentuat.
Ponderea tinerilor a fost devansată de ponderea vârstnicilor, iar populaţia adultă a
scăzut ca număr, dar a crescut ca pondere.
Durata medie a vieţii în România a scăzut uşor până în 1997 şi întreaga scădere
s-a înregistrat la sexul masculin. Indicatorii demografici evidenţiază un proces de
accelerare a schimbării modelului demografic, într-un context de criză economică şi
socială, ce a mărit considerabil stresul vieţii cotidiene.
Evoluţia mortalităţii este consecinţa contextului de criză traversat în anii din urmă, dar şi
a regimului alimentar şi a condiţiilor generale de viaţă dinainte de 1989, ale căror
consecinţe asupra vigorii individului ar fi putut să apară în contextul socio- economic
deteriorat. Mortalitatea este indicele care măsoară intensitatea pierderii de vieţi omeneşti.
Valoarea ei a crescut, în anii de după 1989, în general, la anumite vârste, şi la bărbaţi, în
special. În ultima perioadă, chiar pe fondul unui uşor reviriment economic, s-a înregistrat o
nouă recrudescenţă a mortalităţii; mai mare la bărbaţi decât
la femei. Afecțiunile
cardiovasculare reprezintă una dintre principalele cauze de deces.
Dezvoltare economică şi socială înseamnă creşterea nivelului produsului intern brut
pe locuitor, dar şi a calităţii serviciilor, din care cele de sănătate au impact imediat.
Dificultăţile pe care le-au întâmpinat persoanele cu deficienţe de sănătate, multe dintre
ele vârstnice, în accesul la asistenţă şi în procurarea medicamentelor a determinat
creşterea mortalităţii acestei categorii de persoane, în ultimii ani, cu 7,3% la bărbaţi şi
4,6% la femei. Sistemul sanitar pare să fi avut o influenţă însemnată în această nouă
recrudescenţă a mortalităţii, pentru că ea s-a instalat în jurul vârstei de 40 de ani, şi la
următoarele grupe de vârstă, la ambele sexe - adică acolo unde începe să se instaleze,
în general, starea acută şi cronică a bolilor umane. Cel mai negativ aspect al mortalităţii
este mortalitatea infantilă ale cărei valori, deşi mult diminuate faţă de 1989, plasează
România în comparabilitate cu ţări din lumea a treia şi la mare distanţă de ţările
europene, unele chiar în tranziţie.
Atât în România, cât şi în Europa şi la nivel mondial, bolile cardiovasculare sunt lideri ai
mortalităţii şi morbidităţii. Afecţiunile cardiovasculare sunt precondiţionate biologic, ereditar şi
de către factorii de risc ai stilului de viaţă, cum ar fi: fumatul, regimul alimentar, obezitatea,
stresul şi sedentarismul.

Incidenţa afecţiunilor cardiovasculare este în creştere, la nivel naţional:
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Nr.
crt.

VII

Clase de boli
Total cazuri noi
din care:
Boli ap.circulator

2011

2012

2013

2014

2015

16232615

15920923

15154302

14670014

14896118

904882

950133

860525

947557

942760

a şasea cauză a cazurilor noi de imbolnăvire:
- cazuri noi pe cauze la % din total Nr.
crt.

I

Clase de boli
Total
din care:
Boli infecţioase
şi parazitare

2011
100.0

2012
100.0

2013
100.0

2014
100.0

2015
100.0

3.8

3.8

3.6

3.7

3.6

II

Tumori

0.4

0.5

0.6

0.6

0.6

III

Boli endocrine de
nutriţie şi metab.

3.2

3.2

3.7

4.0

3.9

Boli sânge şi org.
hematopoietice

0.9

0.9

1.1

1.2

1.2

V

Tulburări mentale

1.9

1.9

1.5

1.6

1.6

VI

Boli sistem nervos
şi organe simţ

8.5

9.0

8.7

9.0

8.9

Boli ap.circulator

5.6

6.0

5.7

6.5

6.4

IV

VII
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VIII

Boli ap.respirator

42.4

39.7

40.3

38.1

39.5

IX

Boli ap. digestiv

10.1

10.3

10.6

10.7

11.3

X

Boli organe
genito-urinare

6.6

6.9

6.9

7.0

6.8

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Boli de piele şi
ţesut subcutanat

5.3

5.8

5.4

5.3

5.3

Boli sistem osteomuscular

8.4

8.7

8.5

8.9

8.9

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

XI

XII

XIII

Complicaţii ale
sarcinii, naşterii
şi lăuziei

XIV

Anomalii
congenitale

XV

Boli orig. în perioada perinatală

0.03

0.02

0.02

0.03

0.03

XVI

Stări rău definite

0.8

0.9

1.1

1.3

1.4

XVII

Traumatisme,
otrăviri

2.0

2.2

2.0

1.9

1.9

Adresabilitatea institutului este o adresabilitate naţională :
Repartizare procentuală pacienţi judeţe
37.02%
7.52%
5.55%
5.47%
4.35%
3.90%
3.54%
3.47%
3.11%
2.77%
2.39%
2.22%
1.61%
1.58%
1.52%
1.22%
1.08%
1.01%
0.87%

JudetPacient
MURES
SIBIU
BRASOV
SUCEAVA
HARGHITA
NEAMT
BISTRITA-NASAUD
BACAU
VILCEA
ALBA
HUNEDOARA
COVASNA
DOLJ
MARAMURES
GORJ
GALATI
BOTOSANI
SATU MARE
PRAHOVA
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ARGES
BUCURESTI
CONSTANTA
VASLUI
CLUJ
OLT
IASI
BIHOR
VRANCEA
TULCEA
BUZAU
ARAD
BRAILA
DIMBOVITA
TELEORMAN
SALAJ
TIMIS
ILFOV
CARAS-SEVERIN
IALOMITA
CALARASI
MEHEDINTI
GIURGIU

0.85%
0.81%
0.81%
0.75%
0.70%
0.70%
0.57%
0.51%
0.47%
0.46%
0.43%
0.36%
0.30%
0.30%
0.30%
0.27%
0.27%
0.26%
0.20%
0.17%
0.16%
0.13%
0.04%

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureş este renumit
datorită prestaţiilor medicale de înalt nivel, asigurând urgenţele medico-chirurgicale de pe
teritoriul judeţului Mureş şi a judeţelor arondate în toate bolile cardiovasculare, o menţiune
aparte având tratamentul intervenţional al infarctului miocardic acut, cauză principală de deces
a mortalităţii cardiovasculare. Populaţia deservită de acest spital, considerat de referinţă din
punct de vedere al unor specialităţi, include pacienţi de la nivel național, judeţele din regiunea
centru, nord vest și est fiind predominente.
Servicii medicale de care pot beneficia pacienţii pe parcursul spitalizării sunt:

-

Asistenţa medico-chirurgicală de calitate în patologia cardiovascularului de toate vârstele
de la nou-născut şi sugar la vârsta avansată ;

-

Chirurgia cardiacă a sugarului şi copilului mic, tratamentul chirurgical al cardiopatiilor
congenitale complexe ;

-

Asistenţa de urgenţă în IMA prin proceduri de cardiologie intervenţională – angioplastia
coronariană (transport medicalizat SMURD în timp util, evidenţierea prin coronografie a
arterei coronare obstruate responsabilă de infarct şi repearmeabilizarea acesteia prin
procedee de cardiologie intervenţională – dilatare cu balon şi aplicare de stent
intracoronar);

-

Terapia chirurgicală a anevrismului ventricular stâng postinfarct miocard – reconstrucţia
geometrică de ventricul stâng, cea mai largă experienţă din ţară;

-

Programul de transplantare cardiacă: screening pentru identificarea receptorilor, noi tehnici
chirurgicale în transplantarea cardiacă, anestezie, terapie intensivă şi recuperarea
pacientului transplantat, monitorizarea terapiei imunosupresive şi tipizarea tisulară HLA;

-

Endoprotezarea aortică pentru anevrisme abdominale şi toracice (primele implantări din
ţară);

-

Laborator de referinţă în electrofiziologia cardiacă;

-

Explorarea invazivă a malformaţiilor congenitale, septostomia, valvuloplastia. De menţionat
sunt paşii făcuţi prin abordarea terapeutică a acestei patologii de echipe mixte formate din
specialişti ai institutului şi experţi din străinatate cu experienţă în domeniu;
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-

Operaţii de urgenţă pentru plăgi cardiace cu tamponadă, plăgi ale vaselor mari
intratoracice, plăgi şi traumatisme vasculare periferice, ischemii periferice acute,
pericardiocenteză sau drenaj pericardic pentru tamponada cardiacă;

-

Circulaţie extracorporeală pentru operaţii pe cord deschis, hipotermie, stop circulator,
asistare circulatorie cu pompa de circulaţie extracorporeală postoperator, balon de
contrapulsaţie intraaortică postoperator sau pentru complicaţiile infarctului miocardic acut;

-

Operaţii cardiace şi a marilor vase în circulaţie extracorporeală: înlocuiri valvulare unice sau
multiple, by-pass-uri aorto-coronariene unice sau multiple, corecţia complicaţiilor infarctului
miocardic (anevrism ventricular, defect septal ventricular, rupturi cardiace) operaţii
combinate (înlocuiri valvulare + by-pass aorto-coronarian), corecţia anevrismelor şi
disecţiilor de aortă ascendentă, arc aortic şi aorta descendentă;

-

Operaţii cardiace în circulaţie extracorporeală pentru corecţia primară sau secundară a
malformaţiilor cardiace la adult;

-

Operaţii cardiace în circulaţie extracorporeală prin abord minim invaziv;

-

Operaţii de revascularizare miocardică pe cord bătând fără circulaţie extracorporeală;

-

Operaţii de transplant cardiac;

-

Reintervenţii în urgenţă sau cazuri programate pentru disfuncţii de proteze valvulare sau
valve tisulare, complicaţii ale chirurgiei coronariene, consolidare sternală sau
mediastinoplastii;

-

Secţiunea CAP, istmoplastii pentru coarctaţia de aortă, pericardectomii subtotale, shunturi
sistemico-pulmonare pentru cardiopatii congenitale la adult;

-

Corecţia anevrismelor şi disecţiilor aortice supra şi subrenale, operaţii de by-pass arterial
pe bifurcaţia aortică şi infainghinale;

-

By-pass-uri arteriale extra-anatomice, shunturi arterio-venoase pentru dializa renală
cronică;

-

Operaţii complexe multidisciplinare (ortopedie – traumatologie, plastică şi reparatorie)
pentru replanturi de segmente de membre şi politraumatisme;

-

Operaţii pe vase, boala varicoasă a membrelor inferioare, operaţii de by-pass venos.;

-

Operaţii de urgenţă pentru traumatisme cardiace, a vaselor mari intratoracice şi vasculare
periferice la copii;

-

Circulaţie extracorporeală pentru operaţii pe cord deschis la nou născut, sugar, copil şi
adolescent, hipotermie şi stop circulator total;

-

Operaţie de corecţie paleativă şi operaţii de corecţie totală pentru cardiopatii congenitale
necianogene şi cianogene;

-

Cercetare aplicata valvelor biologiceîn Laboratorul de producţie valve, imunologie şi
transplant al IUBCvT, in parteneriat cu UMF Tg Mures, proiect PNCD II ;

-

Operaţii de suprimare a canalului arterial persistent şi coarctaţiei de aortă:

-

Operaţii corective pentru valvulopatii congenitale:

-

Operaţii corective pentru malformaţiile congenitale ale arterelor coronare:

-

Prelevarea de organe de la donatori şi operaţii de transplant cardiac pediatric;

-

Implantări de electrozi epicardici şi stimulatoare cardiace uni-, bi- şi tricamerale la pacienţi
pediatrici;

-

Monitorizare Holter electrocardiografică şi a tensiunii arteriale;

-

Terapia infarctului miocardic acut prin tratament fibrinolitic;

-

Dispensarizarea pacienţilor purtători de stimulatoare în cadrul Laboratorului de explorări
neinvazive pentru adulţi „ Pacemaker Clinic”;
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-

Explorări angiografice şi angiocardiografice;

-

Ecocardiografii bi- şi tridimensionale, doppler, flux color, transtoracic şi transesofagian;

-

Ecocardiografii transesofagiene intraoperatorii;

-

Procedee intervenţionale: angioplastii percutanate şi implanturi de stent-uri în urgenţă şi la
cazuri programate, ecografii intracoronariene (IVUS), endoprotezări aortice pentru
anevrisme şi disecţii aortice;

-

Explorare hemodinamică .

Serviciile contractate cu CAS Mureş constau în:
-

servicii spitaliceşti pentru acuţi finanţate DRG;

-

servicii spitaliceşti pentru cronici- recuperare cardiovasculară adulţi şi copii;

-

servcii medicale spitalizare de zi.

Spitalizare
medicale

de

zi

pentru

afectiuni

I10-Hipertensiunea esentiala (primara)
I20.8-Alte forme de angina pectorala (*fara
coronarografie)
I25.11-Cardiopatia aterosclerotica a arterei
coronariene native
I25.9-Cardiopatie
ischemica
nespecificata, fara coronarografie

Spitalizare de
chirurgicale

zi

pentru

manopere

cronica,

I34.0-Insuficienta mitrala (valva) (*fara
indicatie de interventie chirurgicala)
I35.0-Stenoza (valva) aortica (*fara indicatie
de interventie chirurgicala)
I35.1-Insuficienta (valva) aortica(* fara
coronarografie)
Z51.88-Alte ingrijiri medicale specificate
H15903-Realizarea unei fistule arteriovenoase ptr.dializa
P02201-Debridarea
excizionala
a
tegumentului si tesutului subcutanat
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P00601-Indepartarea corpilor straini din
tegument si tesutul subcutanat cu incizie
H06801-Coronarografie
54.Implantarea cateterului venos central cu
cameră
implantabilă
destinat
administrării de chimioterapice (în cure lungi
de
6
24
luni)
pentru
pacienţii oncologici și hematologici. Tariful
aferent
acestui
serviciu
include costul cateterului venos central și
camerei implantabile.
Spitalizare de zi tip serviciu medical

IV.

Resursele umane - o analiză de context

Resursele umane, în ansamblul lor tind să reprezinte un subsistem managerial care
constă în ansamblul proceselor:
- previzionare,
- formare,
- selectie,
- încadrare,
- comunicare,
- evaluare,
- motivare,
- perfecţionare,
- protectie a personalului,
- modelare a culturii organizationale ce se desfaşoară în cadrul organizaţiei.
În sectorul medical, gestiunea resurselor umane reprezintă o condiţie esenţială pentru
creşterea performanţelor din organizaţie. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane la
nivelul unei unităţi medicale din asistenţa secundară impune dezvoltarea unor strategii
eficiente, de la alegerea metodelor de recrutare şi selecţie a personalului, până la menţinerea
personalului existent şi perfecţionarea continuă a acestuia.
O forţă de muncă motivată şi pregătită este un element de bază pentru furnizarea de servicii de
sănătate de calitate, care să răspundă pe deplin aşteptărilor pacienţilor. Metodele de
management al resurselor umane utilizate în sănătate pot constitui un factor stimulator, sau de
frânare în atingerea obiectivelor organizaţiei.
Managementul resurselor umane se referă la conducerea şi administrarea personalului;
Scopul este creşterea performanţei organizaţionale prin îmbunătăţirea performanţelor
individuale ale membrilor organizaţiei.
Managementul resurselor umane
include activităţi ca: recrutare, selectare, dezvoltare,
evaluarea performanţei,remunerare şi distribuire a recompenselor;
Managementul resurselor umane cuprinde de asemenea strategiile dezvoltate de conducerea
organizaţiei privitoare la personal care include: planificarea personalului, îmbunătăţirea pregătirii
profesionale,atragerea şi reţinerea personalului valoros, siguranţa şi securitatea în muncă şi
relaţiile de muncă.
Îmbunătăţirea managementului resurselor umane la nivelul unei unităţi medicale impune
dezvoltarea unor strategii eficiente, de la alegerea metodelor de recrutare, până la menţinerea
personalului existent şi perfecţionarea continuă a acestuia.
Strategia în domeniul resurselor umane a Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi
Transplant (IUBCvT)are ca obiective:
- Asigurarea necesarului de personal conform normativelor în vigoare.
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- Asigurarea îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite de personalul IUBCvT.
- Asigurarea faptului că personalul îşi poate îndeplini responsabilităţile prin utilizarea la cel mai
înalt nivel a cunoştinţelor şi abilităţilor pe care le posedă, într-o manieră care să permită
atingerea unui nivel de excelenţă în termeni de calitate, relevanţă, actualitate şi acurateţe a
serviciilor furnizate.
- Identificarea programelor de formare necesare pentru dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor
personalului IUBCvT .
- Elaborarea de planuri anuale de pregătire profesională la nivelul tuturor structurilor, ce vor
asigura dezvoltarea, utilizarea şi actualizarea unor materiale de formare aferente domeniilor
specifice de activitate şi pregătirea personalului propriu în vederea atingerii obiectivelor
stategice.
- Oferirea cadrului de dezvoltare şi coordonare a formării profesionale la nivelul structurilor prin
încurajarea şi facilitarea participării pesonalului la cursuri de educaţie medicală continuă, la
specializări naționale și internaționale, achiziții de dotări medicale, softuri, materiale sanitare la
standardele actuale ale actului medical și a celor de competență a personalului medical.
-

Specializarea personalului în domeniile noi ale serviciilor de înaltă performanţă
medicală, mai ales acolo unde la nivel national nu există încă expertiză (cardiologie
intervenţională pediatrică, electrofiziologie copii, chirurgie miniminvazivă a
malformaţiilor cardiace congenitale, explorări funcționale neinvazive,) etc.

V.Activitatea spitalului
a) Serviciile spitaliceşti
Analizând indicatorii de utilizare a serviciilor se constată o usoară scădere a numărului
de externări şi o creştere a numărului zilelor de spitalizare faţă de anul precedent. Cele mai
aglomerate secţii sunt în continuare secţiile clinice Cardiologie 1 adulţi şi Chirurgie
cardiovasculară.

Externari

Zile de spitalizare

2014

2015

2014

2015

TOTAL

7032

7015

50924

51832

Cardiologie 1

2652

2873

16709

17301

Cardiologie 2

1190

1177

6799

6321

Cardiologie 3 copii

1251

946

8515

6568

Chirurgie cardiovasculara

1915

2006

18473

21318

24

13

428

324

Recuperare cardio-vasculara

Durata medie de spitalizare a scăzut faţă de 2015 ( 7 zile pe total spital), secţiile de
cardiologie adulţi şi chirurgie cardiovasculară fiind situate sub durata optimă pe specialitate
(5.45–cardiologie adulţi şi 9.59chirurgie cardiovasculară) datorită utilizării metodelor moderne
de investigaţii şi terapeutice care permit rezolvarea cu eficienţă a cazurilor.
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Durata medie de
spitalizare
2014

2015

TOTAL

7.19

7.33

Cardiologie 1

6.01

5.72

Cardiologie 2

5.4

5

Cardiologie 3 copii

5.77

5.74

Chirurgie cardiovasculara

8.4

9.3

15.85

23.14

Recuperare cardio-vasculara

În domeniul cardiologiei se efectuează tehnici de coronarografie, aplicare de stent
coronarian, studii electrofiziologice şi ablaţii 3D respectiv în domeniul CCV . Utilizarea acestor
tehnici moderne şi extrem de eficiente a permis reducerea semnificativă a zilelor de spitalizare
necesare vindecării totale. Trebuie menţionat faptul că cele suntem beneficiarii unor sume
importante destinate achiziţionării de dispozitive medicale prin programele naţionale de
sănătate.
Finanţarea secţiilor de chirurgicale nu acoperă cheltuielile necesare activităţii medicale
datorită costurilor crescute terapeutice, reflectării costurilor efectuate in Compartimentul ATI la
nivelul acestor secţii şi a cazurilor de transplant cardiac care DRG 0 si care daca sunt
complicate necesită sume peste cele alocate prin program.
Secţiile de cardiologie, chirurgie cardiovasculară oferă şi servicii de spitalizare de
zi, numărul total al cazurilor asistate prin această formă de spitalizare fiind de 2310 în anul
2015. Această se datorează faptului că evaluarea complexă în vederea diagnosticului şi a
indicaţiilor terapeutice nu este intotdeauna posibilă pe durata a 12 ore in cursul unei singure
zile, iar contractul cu CJAS nu a permis mai multe cazuri, datorită scăderii finanţării pe acest
tip de servicii medicale, cu imposibilitatea includerii în suma repartizată a serviciilor specifice.
Cele mai frecvente diagnostice tratate (primele 20 diagostice ca şi frecvenţă a cazurilor)

Cod diagnostic

Nr.cazuri

I50.1

Denumire diagnostic
Insuficienta ventriculara stanga

I50.0

Insuficienta cardiaca congestiva

623

I25.10

Cardiopatia aterosclerotica a unor vase nespecificate

522

I20.8

Alte forme de angina pectorala

368

I20.0

Angina instabila

319

I42.0

Cardiomiopatia cu dilatatie

305

I25.9

Cardiopatie ischemica cronica, nespecificata

277

I35.0

Stenoza (valva) aortica

231

1,060

I70.20

Ateroscleroza arterelor extremitatilor, nespecificata

200

I10

Hipertensiunea esentiala (primara)

187

I21.0

Infarct miocardic acut transmural al peretului anterior

176

I34.0

Insuficienta mitrala (valva)

158

I21.1

Infarct miocardic acut transmural al peretului inferior

142

I27.9

Cardiopatia pulmonara, nespecificata

141

I47.1

Tahicardia supraventriculara

133

I20.9

Angina pectorala, nespecificata

107

I48

Fibrilatia atriala si flutter

97

I25.11

Cardiopatia aterosclerotica a arterei coronariene native

86

I21.4

Infarct miocardic acut subendocardic

82

I50.9

Insuficienta cardiaca, nespecificata

66
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Cele mai frecvente proceduri chirurgicale practicate:
Proceduri la nivelul aparatului cardiovascular

Numar

CORONAROGRAFIE

2,798

STERNOTOMIE MEDIANA SI DRENAJ PERICARDIC

891

PERICARDIOCENTEZA

889

BYPASS CARDIOPULMONAR CU CANULARE CENTRALA

869

MONTARE DE CANULE PENTRU BYPASS CARDIOPULMONAR

867

CARDIOPLEGIE

848

INSERTIA PERCUTANA A UNUI STENT TRANSLUMINAL INTR-O SINGURA ARTERA CORONARA

816

DRENAJ PERICARDIC SUBXIFOIDIAN

776

FIXAREA TRANSCUTANATA A UNUI ELECTROD TEMPORAR

569

INSERTIA UNUI ELECTROD EPICARDIC TEMPORAR

359

INSERTIA PERCUTANA A 2 SAU MAI MULTE STENTURI TRANSLUMINAL INTR-O SINGURA ARTERA
CORONARA

233

INLOCUIREA VALVEI AORTICE CU O PROTEZA MECANICA

206

BYPASS DE ARTERA CORONARA PRIN BYPASS FOLOSIND 2 GREFOANE SAFENE

186

EMBOLECTOMIE SAU TROMBECTOMIE A ALTOR ARTERE

146

IMPLANTAREA UNUI STIMULATOR CARDIAC PERMANENT MONOCAMERAL, VVI

140

INLOCUIRE DE VALVA MITRALA CU O PROTEZA MECANICA

134

INSERTIA UNUI CATETER CU BALON IN INIMA DREAPTA PENTRU MONITORIZARE

133

EXTRAGEREA UNUI ELECTROD TEMPORAR

126

EXTRAGEREA PERCUTANA A UNUI ELECTROD TEMPORAR

118

INSERTIA TRANSVENOASA LA NIVEL ATRIAL SI VENTRICULAR A UNOR ELECTROZI TEMPORARI

108

BYPASS DE ARTERA CORONARA PRIN BYPASS FOLOSIND 1 GREFON DE ARTERA MAMARA INTERNA
STANGA

103

Serviciile medicale ce pot fi oferite în structurile aferente finanţării DRG, la capacitate maximă
de internare sunt:

Nr.
Patu
ri

DMS

Cardiologie
1

55

Cardiologie
2

25

Cardiologie
3 copii

40

Chirurgie
cardiovasc
ulara

60

Secţii

Total

180

I
U
P

P

7.32

2
9
0

7.32

7.32

7.32

9
SC=P*(Nr_pat*IU
P_pat/DMS_spit)
*ICM*TCP

Nr.c
azuri

7

8
1
%

2,17
9

2.57
01

1,800

8,165,018

1,765

2
9
0

8
1
%

990

2.57
01

1,800

3,711,372

802

2
9
0

8
1
%

1,58
5

2.57
01

1,800

5,938,195

1,284

2
9
0

8
1
%
2,37
7

2.57
01

1,800

8,907,292

1,925

26,721,877

5,776

%

7,13
1

18

8

10=SC/IC
M/TCP

Corepunzător servciilor de spitalizare de cronici, capacitatea de contractare este:

Secţia/ compartimentul

Recuperare cardiovasculară

Nr. paturi

DMS

IUP

Nr.cazuri/ an

10

12

320

267

Nr.caz/ lună
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dar contractual este limitată de istoricul extrnărilor de-a lungul a 5 ani, ceea ce noi incă nu avem
cum sa dovedim, fiind juridic unitate nou inființată în 2013.

Capacitatea de efectuare de servicii la nivelul spitalizării de zi:
I

Lista afectunilor medicale B1

1
2
3
4
5
6
7

I10
I20.8
I25.11
I25.9
I34.0
I35.0
I35.1

8
II

Z51.88
Lista Cazurilor rezolvate cu procedura chirurgicala B2

3

H15903-Realizarea
unei
fistule
arterio-venoase
ptr.dializa
P02201-Debridarea excizionala a tegumentului si
tesutului subcutanat
P00601-Indepartarea corpilor straini din tegument si
tesutul subcutanat cu incizie

4

H06801-Coronarografie

1
2

690
60
36
132
36
36
36
198
0

224.53
273.62
322.4
302.74
379.67
400.68
381.12

154925.7
16417.2
11606.4
39961.68
13668.12
14424.48
13720.32

331.7

656766

28

283.17

7928.76

12

649.77

7797.24

12

454.09
1050.9
4

5449.08
748269.2
8
722193.1
8

712

TOTAL
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VI.

Situaţia financiară

Analiza situaţiei economico-financiare a
Institutului de Urgenţă pentru Boli
Cardiovasculare şi Transplant Tg.Mureş se realizează pe baza datelor cuprinse în Bugetul de
venituri şi cheltuieli aprobat, precum şi ale dării de seamă contabile împreună cu anexele
întocmite la data de 31 decembrie a anului.
In calitate de furnizor de servicii medicale spitaliceşti şi asistenţă medicală de
specialitate în ambulatoriu pentru specialităţi clinice, paraclinice, funcţionează pe principiul
finanţării integrale din venituri proprii, încadrându-se în prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. Fiind o unitate publica de interes naţional îşi
acoperă cheltuielile curente şi de capital din venituri proprii realizate din prestări de servicii
medicale, pe baza de contracte, şi din sumele primite de la bugetul de stat.
Organizarea activităţii IUBCvT se face pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, pe
total unitate precum şi pe fiecare secţie şi compartiment, astfel încât cheltuielile necesare
pentru realizarea serviciilor medicale sa fie acoperite din veniturile realizate. În aceste condiţii,
unul din obiectivele principale ale IUBCvT este realizarea veniturilor contractate CAS Mureş,
cât şi atragerea de venituri suplimentare din contracte de cercetare, proiecte finanţate din
fonduri europene, servicii medicale la cerere etc. În acelaşi timp reducerea cheltuielilor a fost şi
rămâne o constanta a activităţii. Orice propunere sau decizie de reducere a unei cheltuieli
trebuie sa se bazeze pe o analiză atentă şi complexă, ţinând cont de efectul asupra actului
medical, a serviciului prestat, astfel încât să nu-i afecteze calitatea.
IUBCvT este finanţat în sistem DRG, finanţarea realizându-se în funcţie de cât de
grave şi complexe sunt cazurile rezolvate (externate).
Pe lângă veniturile realizate pe baza contractelor incheiate cu CAS Mures IUBCvT Tg
Mures i-au fost repartizate fonduri de la bugetul de stat, s-a primit finantare din veniturile proprii
ale MS –accize. De asemenea, Institutul realizeaza venituri din serviciile medicale prestate la
cerere, coplată, din contracte de studii clinice si din contracte de sponsorizare.
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Tg. Mures derulează şi
programe de sănătate finanţate pe bază de contract încheiat cu CAS Mureş (Programul
national de boli cardiovasculare, Programul național de hipertensiune pulmonară şi cel de
diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta) , programe nationale
finantate de Ministerul Sănătăţii de la Bugetul de stat şi din Venituri proprii accize (Programul
național de transplant organe, țesuturi și celule umane,transplant de celule stem, programul
naţional de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței
microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor) şi Acţiuni prioritare finatate de
Ministerul Sănătăţii (AP-ATI, AP-IMA, AP- EVA şi AP-PMSC).
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi
Transplant Tg.Mureş a fost astfel structurat încât să acopere nevoile reale de forţă de muncă,
bunuri materiale, servicii, dotări şi reparaţii de capital pentru desfaşurarea optimă a activităţii
medicale şi administrative.

VII.
I.

Analiză SWOT

CONSULTAREA INTERNĂ ŞI ANALIZELE GAP

Evaluarea mediului intern prin discuţii purtate în interiorul institutului este necesară pentru a
ne asigura că procesul strategic de dezvoltat cuprinde toate departamentele vizate. Datele
culese sunt apoi supuse analizei GAP (Acesta este un proces sistematic care evidenţiază
diferenţa sau decalajul dintre ceea ce produc planurile sau organizarea existentă în prezent şi
ceea ce avem nevoie pentru a performa în viitor). În esenţă, această analiză se învârte în jurul
a patru întrebări-cheie:
Unde ne aflăm în prezent într-o anumită zonă de interes?
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Încotro ne îndreptăm?
Unde vrem să ajungem?
Cum vom ajunge acolo?
În cazul IUBCvT, datele trebuie să cuprindă atât aspectele clinice cât şi pe cele
administrative iar forma de prezentare de tip grilă va cuprinde 4 aspecte principale:
1.
2.
3.

serviciile curente furnizate, ce includ detalii asupra facilităţilor oferite;
conducerea secţiei sau departamentului respectiv;
impactul (aspecte pozitive şi negative) asupra secţiei sau departamentului
respectiv;
4.
obiective viitoare propuse pentru secţiile sau departamentele respective în
vederea eficientizării şi concordanţei între serviciile medicale oferite şi cerinţe.
Aceste procese trebuie să descopere în acelaşi timp o serie de riscuri operaţionale şi
strategice, riscuri de care se va ţine seama în adoptarea strategiei.
II.

ANALIZA MEDIULUI INTERN ŞI A FACTORILOR EXTERNI (Analiza SWOT)

Complementar analizei interne o importanță deosebită o are analiza mediului extern
în găsirea căilor realizare a strategiei propuse. Aceste puncte de vedere acoperă o serie de
aspecte precum:
• Politica de dezvoltare în cadrul Ministerului Sănătății;
• Necesitățile populației deservite;
• Piața serviciilor medicale private din Romania care este în creștere, pe fondul migrării
pacienților de la unitățile medicale de stat către unitățile medicale private;
•
Legislația sanitară care se află într-o schimbare continuă: Legea nr.95/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 46/2003, Legea drepturilor pacientului;
Ordinul nr. 29/2003, privind introducerea colectarii electronice a setului minim de date la
nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, cu modificările ulterioare.
A.Puncte tari
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

B. Puncte slabe

existenţa unor specialişti în domeniul medical de înaltă
performanţă
prioritate națională în cea ce privește rezolvarea patologiei
malformațiilor cardiace congenitale
de 10 ani (din 2005) se asigură operații la copii 0-1 si 1-17
ani pentru corectarea acestor malformații, ca unic centru
național.
centru universitar de prestigiu naţional şi internaţional;
bază de învățământ și cercetare clinică, cu structură de
cercetare proprie
colaborări internaționale cu specialiști renumiți în toate
domeniile de exercitare profesională clinică, proiecte
structurale derulate împreună pentru formarea inițială și
continuă a resursei umane
personal cu înaltă calificare şi pregătire permanentă prin
participarea la cursuri, seminarii, congrese de specialitate
institutul investeşte în vederea extinderii activităţii prin
diversificarea serviciilor oferite pacienţilor, atît la cerere cât
și în baza contractelor încheiate
dotări şi mediu ambiental în permanentă dezvoltare, menite
să creeze condiţii optime de deservire a pacienţilor şi de
desfăşurare a activităţii personalului
număr mare de servicii medicale prestate cu complexitate
ridicată reflectată în ICM - 2,3412 contractat și 2,5012
realizat în prezent, institutul fiind în fruntea clasamentului
naţional prin prisma acestui indicator
-asistarea de urgență a IMA-terapia infarctului miocardic
acut prin procedee de cardiologie intervenţională
(coronografie, PTCA, implanturi de stenturi), procedee
intervenţionale: angioplastii percutanate şi implanturi de
stent-uri în urgenţă şi la cazuri programate, ecografii
intracoronariene (IVUS), endoprotezări aortice pentru
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•

•
•

•
•

•

•

personal insuficient motivat pentru a-şi mobiliza şi
asambla toate resursele intelectuale în interesul
spitalului avand în vedere că sunt grade diferite de
competenţă pentru persoane cu acelaşi nivel de
salarizare, situație responsabilă și de deficienţe în
asumarea responsabilităţilor
motivaţie intrinsecă scăzută, din cauza slabei
capacităţi de diferenţiere între persoanele cu
productivitate diferită
un climat organizaţional ce favorizează munca în
echipă numai la unele nivele și secții, ceea ce
limitează politica instituțională de eficiențizare a tuturor
structurilor
slaba capacitate de monitorizare a modului de
îndeplinire a sarcinilor atât la nivel individual, cât şi
între departamente funcționale
fiind spital universitar avem în pregătire un număr
mare de medici rezidenţi, de studenți și alți beneficiari
de formare medicală, ceea ce îngreunează activitatea
clinică, din lipsa unor spații dedicate fiecărui scop și
activitate
având ca sursă principală de finanţare sistemul de
asigurări de sănătate un punct slab azi reprezintă,
contractarea și finanțatea serviciilor medicale prestate,
cum ar fi finanţarea unui număr de cazuri de spitalizări
continue şi de zi sub capacitatea reală instituționala,
mai ales în perioada de acte adiționale la contracte
anterioare, ceea ce a dus la deficite financiare în
perioada cu act adițional la contract, respectiv
trimestrul 1 din 2014.
Pe de altă parte finanțarea spitalelor e limitată de
bugetul total alocat în fiecare an și negociat la

•

anevrisme şi disecţii aortice,, electrofiziologie cardiacă și
implantări de stimulatoare cardiace, producţia şi implantarea
primelor valve biologice, proiectele de cercetare în
regenerarea tisulară sunt punte tari certificate național și
internațional
Încadrare în procentul cheltuielilor de personal impus de
reglementările legale în condiţiile raportării la veniturile din
prestări de servicii medicale efectiv realizate şi nu doar la
valoarea decontată a acestora, chiar cu un procent foarte
bun, undeva până la 60%.

•

•
•

•

Oportunităţi
•
Abordarea domeniul nostru, cel al sănătății ca și
domeniu cu impact social major și în consecință
prioritar
•
strategia națională și regională EU oferă posibilitatea
dezvoltării și acsesării unor programe și proiecte de
dezvoltare a infrastructurii (POSCCEE, POR) și a
resurselor umane (POSDRU),
•
Accesarea
fondurilor
nerambursabile
pentru
dezvoltarea unor noi proiecte de cercetare medicală și
de investiții în colaborare cu partenerii noștri interni și
externi prin care vom forma resursa umană, vom
dezvolta dotările specifice, și poate în viitor vom
reabilita și extinde spațiile destinate actului medical
•
statutul pacienților noștrii, de cetățean UE impune
adoptarea unor standarde şi recomandări, ghiduri de
practică medicală care au ca finalitate creşterea
eficienţei,eficacităţii şi calităţii actului medical deci
implicit a calităţii serviciilor medicale
•
modificări legislative care vor permite oferta privată a
spitalului inclusiv în cadrul parteneriatelor de tip public
privat și asigurarea salarizării diferențiate a
personalului medical
•
cerere ridicată din partea pacienţilor pentru servicii
medicale oferite de institut, cu liste de așteptare peste
capacitatea unității, mai ales în cardiologia și chirurgia
cardiovasculară pediatrică , în cardiologie și chirurgie
cardiovasculară adulți, sau la pacienți cu transplant
cardiac, sau tehnici hibride.
•
asumarea indicatorilor de performanţă din contractele
de administrare.
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•

•

•

•
•

•

•

începutul anului, astfel că indiferent de ICM spitalele
primesc doar suma maxim contractată neavând
posibilitatea ca să abordeze patologie mai complexă
fără să scadă din cazurile contractate, ceea ce
limitează în caz de competență medicală ridicată
rezolvarea de mai multe cazuri de pe listele de
așteptre, ce suferă numeroase amanări.
Sistemul sanitar din România se concentrează, de
foarte mult timp pe medicina curativă în detrimentul
medicinei preventive și de reabilitare. Într-o țară în
care majoritatea bolnavilor au boli cronice, serviciile
de sănătate sunt dezechilibrate și nu răspund nevoilor
pe care le au bolnavii. Cum numărul cazurilor de
urgență devine tot mai mare, tot mai dificilă este
acoperirea nevoilor cronice ale pacienților noștrii.
contractarea serviciilor medicale sub nivelul
realizărilor, existând în unele perioade liste de
asteăptare și peste 3-4 luni
spațiu insuficient pentru toate activitățile și necesitățile
instituției, ceea ce impune planuri de conformare de
până la 5 ani, organizarea alternativă a unor activități,
cum ar fi prelungirea programului operator peste 12
ore, realizarea urgențelor în una din sălile blocului
operator, etc
din cauza unor urgențe majore simultane, necesitatea
chemării de echipe medicale de la domiciliu, peste
echipele de gardă, acumularea de numeroase zile
libere ce nu pot fi acordate personalului, fără afectarea
derulării activităților programate (mai ales atunci când
cadrele medii au și concedii medicale, de odihnă sau
alte astfel de situații). Existența unor secții ce pot fi
solicitate intensiv, cum ar fi cele de ATI, Blocuri
operatorii și in anumite situații cele de transplant.

Ameninţări
Dependenţa
financiară
crescută
de
relaţia
contractuală cu
CJAS, de actele adiționale și
contractele de servicii medicale, imposibilitatea
planificării financiare la inceputul anului;
Elaborarea de BVC aprope în fiecare lună, în urma
modificărilor salariale și a numeroaselor Ordonante de
stabilire lunară a influențelor salariale asupra activității
desfășurate
riscul migrării personalului de specialitate, mai ales a
celui inalt calificat şi performant, dar retribuit
necorespunzător și solicitat permanent pentru
activitatea medicală și cea de suport a acesteia.
decontări ale serviciilor medicale sub nivelul celor
contractate (spitalizări de zi, recuperare medicală,
proceduri de înaltă performanță, etc)
reducerea numărului de externări contractate, ceea ce
ar putea duce la mărirea decalajului între serviciile
medicale prestate şi cele decontate de C.A.S și chiar
reducerea bugetului alocat sistemului sanitar
creşterea nivelului de informare a pacienţilor,
concomitent cu progresul şi diversificarea tehnologiilor
diagnostice şi terapeutice vor conduce la creşterea
aşteptărilor acestora şi, implicit, la o creştere a cererii
de servicii medicale complexe;
numeroase presiuni exercitate asupra sistemului și
profesioniștilor din domeniu, ceea ce afectează
calitatea exercitarii actului medical de către specialiștii
sistemului de sănătate.

III.

IDENTIFICAREA
OBIECTIVELOR
STRATEGICE,
DEZVOLTAREA STRATEGIEI ŞI A PLANULUI DE IMPLEMENTARE.

Având la bază valorile organizaţionale de mai jos:
•adaptare la cerinţele pacienţilor 24 din 24 de ore;
•crearea şi menţinerea unui climat de muncă în care fiecare participant să contribuie la
îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale furnizate;
• promovarea valorilor coparticipării, cunoaşterii, încrederii, lucrului în echipă, integrităţii şi
respectului reciproc;
•măsurarea constantă şi îmbunătăţirea continuă a rezultatelor serviciilor medicale prestate;
• atenţie permanentă la orice oportunitate pentru a îmbunătăţi tot ceea ce facem,
am conturat ca OBIECTIV PRINCIPAL al strategiei noastre de dezvoltare următoarele:
-IUBCvT are ca și scop furnizarea de servicii de îngrijire medicală pacienţilor la
standarde de excelență.
-Lucrăm împreună pentru a dezvolta şi îmbunătăţii permanent calitatea îngrijirilor
medicale şi mediul de lucru al personalului medical.
Fiecare obiectiv este gândit şi fundamentat pentru a susţine realizarea obiectivului
principal. Acestea sunt formulate astfel încât să raspundă la problemele ridicate în timpul
consultărilor interne, a analizelor GAP şi a analizei SWOT.

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT
1. Identificarea problemelor de sănătate a pacienţilor ca punct de plecare al planificării,
dezvoltării şi organizării serviciilor noastre pe termen mediu și lung; Furnizarea unor
servicii medicale la standarde de excelenţă a pacienţilor;
2. Implementarea unei politici de management clinic şi de identificare a riscurilor clinice si
non clinice - monitorizarea aplicării standardelor de siguranţă a pacienţilor şi angajatilor
şi a evenimentelor adverse prin audit clinic periodic;
3. Acreditarea IUBCvT;
4. Obţinerea unui nivel de competenţă mai înalt în clasificarea pe categorii a
spitalelor la nivel naţional;
5. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice medicale ca parte integrantă a funcţionării
generale a spitalului;
6. Dezvoltarea de noi strategii de marketing pentru promovarea profilului spitalului
(publicitatea instituţională, publicitate web, publicaţii de specialitate) şi prin
promovarea premierelor medicale, intervenţiilor chirurgicale complexe, unice în
România;
7. Realizarea indicatorilor financiari contabili;
8. Completarea necesarului de aparatură medicală cu aparatură de ultimă generaţie
conform politicii financiare şi planului de investiţii a spitalului.
9. Reabilitarea unor spații cu destinație activitate medicală
Activități

Obiectiv
Identificarea
problemelor
de
sănătate a pacienţilor ca punct de

Pacienţilor trebuie să le fie identificate
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Activități
în primul rând necesităţile, pentru ca
personalul medical să vină în
întâmpinarea
acestora,
utilizând
adecvat
tehnicile
şi
procedurile
medicale.

Obiectiv
plecare al planificării, dezvoltării şi
organizării serviciilor noastre pe
termen mediu și lung; Furnizarea
unor servicii medicale la standarde
de excelenţă pacienţilor

IUBCvT îşi asumă obligaţia să
furnizeze o calitate foarte bună, de
excelență, a serviciilor medicale. În
următorii ani ne vom focaliza eforturile
în a utiliza procesul de acreditare
națională pentru a îmbunătăţii calitatea
serviciilor noastre. Protocoale moderne
pentru fiecare serviciu medical nou
furnizat. Vom demonstra folosirea
judicioasă a fondurilor provenite din
furnizarea acestor servicii.
Implementarea unei politici de
management clinic şi de identificare
a riscurilor clinice si non clinice monitorizarea aplicării standardelor
de siguranţă a pacienţilor şi
angajatilor şi a evenimentelor
adverse prin audit clinic periodic

Siguranța pacienților și a salariaților –
obiectiv major în managementul
organizațional.
Monitorizarea aplicării standardelor de
siguranţă a pacienţilor şi angajatilor şi a
evenimentelor adverse prin audit clinic
periodic.
Implementarea
unui
management al calității cu caracter
preventiv.
În IUBCvT există un sistem de
autoevaluare a activității medicale
pentru a o îmbunătăți continuu.
Conceptul de management al calității
este înțeles și acceptat de șefii
structurilor și de angajați.
Preocuparea pentru calitate este
efectivă, reală.
Elaborarea
Strategiei
de
Cercetare a IUBCvT. Crearea unui
nucleu de cercetare responsabil de
coordonarea
şi
promovarea
activităţilor
de
cercetare;
Identificarea
altor
potenţiali
parteneri şi conlucrarea cu aceştia
în domeniul cercetării. Depuneri de
proiecte de cercetare, angajarea
de noi cercetători prin acestea,

Acreditarea IUBCvT

Dezvoltarea cercetării ştiinţifice
medicale ca parte integrantă a
funcţionării generale a spitalului

Dezvoltarea de noi strategii de
marketing
pentru
promovarea
profilului spitalului (publicitatea
instituţională,
publicitate
web,
publicaţii de specialitate) şi prin
promovarea premierelor medicale,
intervenţiilor chirurgicale complexe,

O comunicare eficientă impune
dezvoltarea unui sistem de relaţii care
constă în îndeplinirea aşteptărilor
pacienţilor şi a intereselor pe termen
lung ale spitalului.
Acest sistem presupune:
24

Activități
• accesul pacienţilor la serviciu în orice
moment;
• pacienţii apreciază mai mult relaţiile
cu institutul când acesta face efortul de
a menţine un contact permanent;
• deoarece institutul şi ambulatoriul
influenţează
nivelul
aşteptărilor
pacienţilor prin promisiunile implicite
şi/sau explicite, un punct important în
satisfacerea necesităţilor acestora îl
reprezintă respectarea promisiunilor.

Obiectiv
unice în România

Realizarea
contabili

indicatorilor

Politica financiară a IUBCvT are la
baza un business plan foarte bine
fundamentat
care
impune
respectarea anumitor indicatori
financiari prevazuti in contul de
profit si pierdere si cash flow.
Bugetul de venituri si cheltuieli
întocmit anual, cash flow-ul si
planul de investitii se analizeaza
lunar si se urmareste permanent
realizarea lor prin implicarea
tuturor sefilor de departament.
Planul de investiții se realizează prin
identificarea nevoilor spitalului
(aparatură medicală de ultimă
generație) în oferirea de servicii
medicale de excelență și în
concordanță directă cu bugetul de
venituri și cheltuieli
precum și cash flow-ul bugetat.
Gasirea de soluti pentru extinderea
spatiilor, prin supraetajarea unor
clădiri.

financiari

Completarea
necesarului
de
aparatură medicală cu aparatură de
ultimă generaţie conform politicii
financiare şi planului de investiţii a
spitalului.
Reparatii capitale la nivelul sectiilor
clinice.

OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG
1. Adaptarea structurii organizatorice în concordanță cu cerințele de servicii
medicale a comunității deservite;
2. Menținerea standardelor de calitate a serviciilor medicale oferite; Consolidarea şi
dezvoltarea poziţiei noastre pe piaţa furnizorilor de servicii medicale din România
şi Europa pentru a deveni un centru de excelenţă;
3. Diversificarea asocierii cu furnizori de servicii de sănătate din ţară şi din afara ţării
pentru a crea parteneriate;
4. Menţinerea nivelului înalt de pregătire profesională a personalului prin furnizarea
unui mediu optim de dezvoltarea educaţională şi profesională. IUBCvT trebuie să
devină opţiunea preferată pentru personalul medical, astfel încât să ocupe o
poziţie recunoscută între spitalele naţionale;
5. Contribuţii la politicile medicale şi la dezvoltarea unor alianţe eficiente cu alte
comunităţi furnizoare de servicii de sănătate.
Activități

Obiectiv

Înființarea
de
noi
structuri(USSTAC) în conformitate cu

Adaptarea structurii organizatorice în
concordanță cu cerințele de servicii
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Activități

Obiectiv
medicale a comunității deservite

cerințele obiective ale pacienților din
comunitatea pe care o deservim
(structură flexibilă, adaptabilă la nevoi).

Menținerea standardelor de calitate a
serviciilor
medicale
oferite;
Consolidarea şi dezvoltarea poziţiei
noastre pe piaţa furnizorilor de servicii
medicale din România şi Europa
pentru a deveni un centru de
excelenţă

Obiectiv permanent realizabil prin:
•
•
•

Diversificarea asocierii cu furnizori de
servicii de sănătate din ţară şi din
afara ţării pentru a crea parteneriate

Menținerea standardelor de
calitate a serviciilor
medicale oferite;
IUBCvT: centru de excelenţă în
diagnostic, tratament şi cercetare
medicală;
Politică de marketing eficientă;

Ne propunem ca serviciile medicale
oferite de noi sa fie accesate de orice
pacient,
roman,
comunitar
sau
extracomunitar. Echipa manageriala
analizeaza permanent orice oportunitate
de a incheia diverse parteneriate cu
furnizori straini pentru a oferi cele mai
bune servicii la preturi competitive.

Menţinerea nivelului înalt de pregătire
profesională a personalului prin
furnizarea unui mediu optim de
dezvoltarea
educaţională
şi
profesională. IUBCvT trebuie să
devină opţiunea preferată pentru
personalul medical, astfel încât să
ocupe o poziţie recunoscută între
spitalele naţionale

Menţinerea nivelului înalt de pregătire
profesională
a
personalului
prin
furnizarea unui mediu optim de
dezvoltarea educaţională şi profesională.
Trebuie să atragem personalul de cea
mai bună calitate şi să ne menţinem
personalul actual prin dezvoltarea unor
traiectorii
atrăgătoare
în
carieră,
oportunităţi de dezvoltare profesională şi
crearea unui mediu de lucru de calitate.

Contribuţii la politicile medicale şi la
dezvoltarea unor alianţe eficiente cu
alte comunităţi furnizoare de servicii
de sănătate.

Credem că spitalul nostru are potenţialul
de a juca un rol important pentru viitorul
politicilor de sănătate şi în dezvoltarea
acestor servicii. Vom oferi o îndrumare
puternică pentru a poziţiona spitalul în
rolul de jucător de maximă importanţă
pentru serviciile de sănătate, dezvoltând
relaţii strânse în cadrul reţelelor de
spitale şi de furnizori de prim ajutor şi
servicii comunitare. Dorim dezvoltarea de
relaţii cu spitale din Uniunea Europeană:
schimburi de experienţă, colaborări în
cercetarea medicală.
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PLAN DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI IUBCvT
Procese pentru implementarea strategiei
Conducerea Institutului are responsabilitatea de a implementa această strategie.
Planul de implementare va fi folosit pentru a urmări evoluţia şi pentru a permite atingerea
obiectivelor strategiei. Grupul de implementare a strategiei (comitetul director, în special)
se va reuni pentru a studia progresele realizate.
Consideraţii referitoare la implementare
Strategia stabileşte o direcţie ambiţioasă pentru IUBCVT. Pentru a putea fi
implementată eficient şi cu succes, am identificat o serie de factori esenţiali pentru
implementarea acestei strategii:
1.COMUNICAREA
Comunicarea eficientă este esenţială pentru succesul implementării acestei strategii.
Suntem de părere că această comunicare eficientă trebuie să înceapă de la nivelul
conducerii şi trebuie să includă fiecare membru al personalului. Comunicarea de la nivelul
Managerului institutului este vitală pentru:
•
asigurarea ca strategia să fie transparentă şi comunicată tuturor membrilor
personalului din spital;
•
clarificarea rolului şi responsabilităţilor persoanelor menţionate în planul de
implementare.
2.TIMP ȘI EFORT
Punerea în aplicare şi dezvoltarea acţiunilor menţionate în planul de implementare vor
necesita timp şi efort semnificativ din partea personalului institutuluii şi din partea conducerii.
Va fi necesară crearea a multiple grupuri de lucru pentru a împărţi sarcinile.
3.RESURSE DE MANAGEMENT
Este evident că vor fi necesare resurse pentru a susţine conducerea institutului şi
personalul clinic în implementarea acestui plan strategic. Vor fi necesare resurse de
management dedicate pentru a conduce şi coordona activităţile variate legate de această
strategie.
4.RESURSE FINANCIARE
Majoritatea acţiunilor precizate depind vital de fonduri adecvate, de venituri, de capital şi
uneori de ambele. De aceea, gradul în care acţiunile vor fi implementate şi timpul necesar
pentru această implementare va fi determinat în mare măsură de fondurile disponibile, pe
baza unui bussiness-plan real și obiectiv.
Parteneri cheie
CASA JUDEŢEANĂ DE
ASIGURĂRI SOCIALE DE
SĂNĂTATE
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Activităţi cheie

Servicii de asistenţă medicală
de specialitate ambulatorie

Valoare propusă

34800000

Relațiile cu
pacienții
Prestări de servicii, în
urgență sau pe bază
de servicii
programabile (liste
de așteptare)

Servicii de spitalizare continuă
DRG
Servicii de spitalizare continuă
cronici

Pacienți cu afecțiuni
cardiovasculare și
malformații cardiace
congenitale
- copii 0-18 ani
- pacienți peste 18 ani

Servicii de spitalizare de zi
finanţate pe tipuri de cazuri
Servicii de spitalizare de zi
finanţate pe tipuri de servicii
Servicii acordate in cadrul
programelor de sănătate

Segmente de
consumatori

20550000

Resurse cheie
Contravaloarea serviciilor
prestate în ambulatoriul de
specialitate

Canale
Structura:ambulatoriu
de specialitate
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Contravaloarea serviciilor de
spitalizare continuă DRG

Structura:spitalizare
continuă

Contravaloarea serviciilori de
spitalizare continuă cronici
Contravaloarea serviciilori de
spitalizare de zi finanţate pe
tipuri de cazuri
Contravaloarea serviciilori de
spitalizare de zi finanţate pe
tipuri de servicii
Finanțare materiale și
medicamente in cadrul
programelor de sănătate

Structura:spitalizare
continuă cronici

Costuri
Cheltuieli curente, din care:

Cheltuieli de personal

Cheltuieli cu bunuri şi servicii
Alte cheltuieli ( burse)
Cheltuieli de capital

Structura:spitalizare
de zi

Venituri
64.543.119 lei

22.338.513 lei

42.190.794 lei
13.812 lei
11.173.605 lei

Venituri din
cercetare

Venituri din
contractele
incheiate cu
casele de
asigurari de
sanatate
Servicii medicale
spitalicesti
Servicii medicale
ambulatoriu de
specialitate
Programe de
sanatate
Alte venituri din
prestari de
servicii si alte
activitati

47.239
64.997.902
32.475.265
252

20.532.200
179.33

5.MONITORIZARE
Comitetul Director şi Consiliul de Administraţie din spital vor fi responsabile de
monitorizarea progresului obiectivelor şi acţiunilor strategice. Pentru fiecare acţiune va fi numită
o anumită persoană, care va fi responsabilă pentru: progresul acţiunii, şedinţe pentru a discuta
evoluţia acţiunii, garantarea finalizării acţiunii în intervalul de timp stabilit
PLANUL DE IMPLEMENTARE este un document de lucru, care va fi actualizat ori
de câte ori este necesar deoarece strategia noastră:
• Este abia inițiată şi este departe de a fi perfectă;
• Reflectă dezvoltarea noastră organizaţională la un nivel superior în cadrul spitalului
şi intenţia de a crea o bază pentru a susţine gândirea strategică şi a dezvolta
capacităţile noastre manageriale;
• Delimitează clar priorităţile IUBCvT pentru următorii ani, în concordanţă cu
serviciile regionale, specificul naţional şi tendinţele europene;
• Ia în calcul modificările mediului extern la nivel local, regional, naţional şi european;
• Recunoaşte rolul cheie pe care personalul îl joacă în succesele noastre viitoare,
identifică şi rezolvă majoritatea problemelor de resurse umane cu care se
confruntă spitalul nostru în prezent.

PLAN DE IMPLEMENTARE 2015-2020
OBIECTIVE PE TERMEN SCURT
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PLAN DE IMPLEMENTARE 2015-2020
Obiectivul strategic 1 - Identificarea problemelor de sănătate a pacienţilor ca punct de
plecare al planificării, dezvoltării şi organizării serviciilor noastre; Furnizarea unor servicii
medicale la standarde de excelenţă pacienţilor;
Acţiuni
Responsabilitate
Termen
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Pacienţilor trebuie să le fie identificate în primul
rând necesităţile, pentru ca personalul medical
să vină în întâmpinarea acestora, utilizând
adecvat tehnicile şi procedurile medicale.
Validarea planurilor si propunerilor existente de
dezvoltare a serviciilor, pentru a ne asigura ca
sunt bazate pe necesități reale;
Întărirea rolului nostru de promovare a sănătăţii
în cadrul comunităţii, prin participarea la
programe ale spitalelor de promovare
a
sănătăţii;
Cautarea anticipativa a noi oportunități de
raspuns la necesitatile în schimbare ale
pacientilor noștri;
Planificarea, dezvoltarea şi organizarea
serviciilor noastre în conformitate cu cele mai
înalte standarde pe plan internaţional,
asigurându-ne că serviciile noastre sunt bazate
pe
evidenţe;
raportarea
permanentă
la modificările în practica medicală; asigurarea
de personal calificat adecvat. Identificarea
standardelor;
Implementarea standardelor modificările în
practica medicală; asigurarea de personal
calificat adecvat. Identificarea standardelor;

Comitetul director

Permanent

Manager
Consiliul de
administrație
Director medical
Manager

Permanent

Consiliul medical

Permanent

Comitetul director

Permanent

Permanent

1.6

Dezvoltarea în continuare a modalității de
accesare a serviciilor de către pacienţi;

Şefii
Clinică/secţie

1.7

Asigurarea că procesul de acreditare induce
îmbunătăţiri în servicii şi identificarea
parametrilor pentru a măsura
aceste
îmbunătăţiri;

Director medical

2018

1.8

În baza progreselor făcute de grupul de lucru
identificarea priorităţilor pentru perfecţionarea şi
amenajarea spitalului:
• Identificarea priorităţilor
• Dezvoltarea planului de acţiune şi termene
• Implementarea amenajărilor

Manager

Anual

1.9

Punerea în funcţiune a structurilor de
conducere stabilite, inclusiv structurile de risc
management;

Director economicofinanciar
Serv.statistică
și
relații CAS

2018
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de

Anual

PLAN DE IMPLEMENTARE 2015-2020
1.10

Identificarea căilor suplimentare de furnizare şi
extindere a serviciilor prin monitorizarea şi
evaluarea performanţei financiare:
• Recomandările pentru utilizarea judicioasă
a fondurilor;
• Dezvoltarea sistemului pentru monitorizare
şi evaluare a performanţei financiare;

Director economicofinanciar
Serviciul financiar

Anual

1.11

Stimularea permanentă a personalului pentru a
fi inovativ în identificarea căilor de a furnizare
de servicii de calitate cât mai eficiente în raport
cu costurile;

Comitetul director

Anual

1.12

Dezvoltarea unui sistem de costuri per pacient
bazat pe resurse şi consum; Dezvoltarea unui
sistem care să compare cheltuielile per pacient
cu
media
pe
departament/secţie/spital
(exbuget)

Director economicofinanciar

Anual

1.13

Dezvoltarea de programe pentru analizarea şi
conducerea activităţii pentru a asigura cea mai
bună performanţă case-mix posibilă (casemix
performance)

Director
medical
Şefii
de
secţie/
compartiment

Anual

1.14

Punerea în funcţiune a mecanismului potrivit
pentru a obţine un buget per spital adaptat la
activitate şi servicii medicale, dar şi la planurile
de extindere şi dezvoltare; metodelor clinice;
sunt sustinute de un personal calificat adecvat;
circuitele medicale sunt eficiente, conform
normelor europene, pentru bolnavi, deseuri,
vizitatori si cadre medicale;

Comitetul director

Anual

Obiectivul strategic 2 - Implementarea unei politici de management clinic şi de identificare
a riscurilor clinice si non clinice - monitorizarea aplicării standardelor de siguranţă a
pacienţilor şi angajatilor şi a evenimentelor adverse prin audit clinic periodic;
2.1

In acest scop, se vor urmări:
• Perfectionarea procesului de planificare a
serviciilor,
asigurand
o
abordare
interdisciplinara fata de planificarea si
furnizarea serviciilor;
• Identificarea problemelor de sanatate a
pacientilor si raspunsul la acestea, ca punct
de plecare al planificarii, dezvoltarii si
organizarii serviciilor noastre;
• Intarirea rolului nostru de promovare a
sanatatii în cadrul comunitatii, prin
participarea la programe ale spitalelor
pentru promovarea sanatatii;
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Comitetul director
Biroul de
management al
calităţii

Anual

PLAN DE IMPLEMENTARE 2015-2020
2.2

2.4

În vederea oferirii unor tratamente de calitate în
baza unui plan terapeutic individualizat,
continuăm dezvoltarea și implementarea
sistemului de management clinic integrat care
să are la bază:
• Sistemul informatic clinic de informaţii
• Scorurile de risc în funcţie de patologie
• Abordare
multidisciplinară
la
cazurile complexe
• Sistemul de management al calităţii
• Infrastructura existentă
• Auditul clinic pentru identificarea riscurilor
clinice şi a evenimentelor adverse – masuri
de prevenire a acestora.

Comitetul director
Biroul de
management al
calităţii

Definirea categoriilor de evenimente/riscuri
identificate in cadrul fiecarei arii majore de risc.
Identificarea oricărei forme de risc clinic sau
non-clinic pentru siguranţa pacienţilor şi a
personalului medical.
Prioritizarea riscurilor (cu stabilirea riscului
inerent si a riscului rezidual), prin evaluarea
probabilitatii ca riscul sa se materializeze si a
marimii impactului acestuia. In urma acestor
actiuni se vor aplica strategii generale si
specifice de diminuare a riscurilor in fiecare
zona.
Cunoașterea factorilor legati de mediul nostru
de activitate care favorizeaza aparitia
Analizarea cauzelor care permit prevenirea sau
cel putin detectarea precoce a aparitiei
acestora, pentru stabilirea masurilor cu scopul
de a le elimina sau reduce la maxim
- Implementarea unei serii de indicatori care sa
permita evaluarea rezultatelor si a evolutiei lor
in timp;
- Implementarea culturii sigurantei pacientului
și a salariatului;
- Descrierea principalelor
instrumente metodologice care se
utilizeaza in managementul
riscurilor;
- Definirea criteriilor de calitate pentru
evaluarea unui registru al riscurilor

Comitetul director
Biroul de
management al
calităţii

Anual

Permanent
Anual la 6
luni cel
puțin

Comitetul director
Biroul de
management al
calităţii

Permanent

Permanent

Obiectivul strategic 3 - Acreditarea naţională a spitalului
3.1

În spital există un sistem de autoevaluare a
activității medicale pentru a o îmbunătăți
continuu. Conceptul de management al calității
este înțeles și acceptat de șefii structurilor și de
angajați. Preocuparea pentru calitate este
efectivă, reală.
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Biroul de
management al
calităţii
Comitetul director
Consiliul medical

2018

PLAN DE IMPLEMENTARE 2015-2020
3.2

Implementarea standardelor în vederea
acreditării spitalului în conformitate cu Ordinul
MS nr. 446/2017, care va determina
îmbunatăţiri ale serviciilor, cu puncte de reper
identificabile
pentru
măsurarea
acestor
îmbunatăţiri.

Biroul de
management al
calităţii
Comitetul director
Consiliul medical

2018

3.3

Monitorizarea şi raportarea indicatorilor în
cadrul aplicaţiei CAPESARO, dar şi a
indicatorilor proprii stabiliţi de către fiecare
responsabil de secţie/departament.

Biroul de
management al
calităţii
Comitetul director
Consiliul medical

2018

Obiectivul strategic 4 - Dezvoltarea cercetării ştiinţifice medicale ca parte integrantă a
funcţionării generale a spitalului
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

4.4

4.7
4.8

Dezvoltarea planului de strategie al spitalului, în
consultaţie cu conducerea spitalului;
Crearea unui nucleu de cercetare medicală
responsabil de coordonarea şi promovarea
activităţilor de cercetare;
Promovarea spitalului ca şi centru de cercetare
de excelenţă;
Consultarea activă cu MEC/UEFISCDI/ASM
pentru a realiza o strategie de cercetare
aprobată;
Încheierea de parteneriate cu potenţiali
parteneri din mediul academic şi colaborarea
cu aceştia în domeniul cercetării;
Promovarea realizărilor spitalului în acest
domeniu de cercetare şi promovarea
beneficiilor activităţii de cercetare pentru
pacienţi şi pentru industria românească
Găsirea unor noi surse de fonduri pentru
cercetare;
Dezvoltarea unor structuri şi procese care să
faciliteze cercetarea, inclusiv studiile clinice;

Manager

Permanent

Manager

Permanent

Manager

Permanent

Manager

Permanent

Manager

Permanent

Manager

Permanent

Manager

Permanent

Manager

Permanent

Obiectivul strategic 5 - Dezvoltarea de noi strategii de marketing
5.1

5.2

O comunicare eficientă impune dezvoltarea
Manager
unui sistem de relaţii care constă în
Comitet director
îndeplinirea aşteptărilor pacienţilor şi a
intereselor pe termen lung ale spitalului. Acest
sistem presupune:
• accesul pacienţilor la serviciu în orice moment;
•menţinerea unui contact permanent cu
Dezvoltarea unei strategii pentru a promova Manager
brandul şi profilul spitalului – canale media,
site- uri de socializare;
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Permanent

Permanent

PLAN DE IMPLEMENTARE 2015-2020
5.3

5.4

Permanent

Comitet director
Actualizarea permanenta a site - ului
specializat al spitalului si implementarea de noi
tehnologii informatice;
Tipărirea de materiale promoționale prin care Manager
sa se promoveze performantele fiecarui
departament;

Permanent

Obiectivul strategic 6 - Realizarea indicatorilor financiari contabili;
6.1

IUBCvT are la baza un business plan foarte
bine fundamentat care impune respectarea
anumitor indicatori financiari prevazuti in contul
de profit si pierdere si cash flow.

6.2

Bugetul de venituri si cheltuieli întocmit anual,
cash flow-ul si planul de investitii se analizeaza
lunar si se urmareste permanent realizarea lor
prin implicarea tuturor șefilor de departament.
Eficientizarea activitatii prin optimizarea
costurilor cu bunurile si serviciile si prin
obtinerea celui mai bun raport calitate/pret;

6.3

Manager general
Director financiar

Manager
general
Director financiar

Anual

Anual

Manager
general Permanent
Director financiar

Obiectivul strategic 7 – Completarea necesarului de aparatură medicală de ultimă
generaţie
7.1

Planul de investiții se realizează
prin
identificarea nevoilor spitalului (aparatură
medicală de ultimă generație) în oferirea de
servicii medicale de excelență și în
concordanță directă cu bugetul de venituri și
cheltuieli precum și cash flow-ul bugetat.

Comitet director
Consiliul de
administraţie
Serviciul financiarcontabil

Anual

OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG
Obiectivul strategic 1 - Adaptarea structurii organizatorice în concordanță cu cerințele de
servicii medicale a comunității deservite;
1.1

Înființarea de noi structuri în conformitate cu
cerințele
obiective
ale
pacienților
din
comunitatea pe care o deservim (structură
flexibilă, adaptabilă la nevoi).

Comitet director
Consiliul de
administraţie

Permanent

Obiectivul strategic 2 - Menținerea standardelor de calitate a serviciilor medicale oferite;
Consolidarea şi dezvoltarea poziţiei noastre pe piaţa furnizorilor de servicii medicale din
România şi Europa
2.1

Menținerea standardelor de calitate a serviciilor
medicale oferite;
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Biroul de
management al
calităţii
Comitetul director
Consiliul de
administraţie

2015-2020

PLAN DE IMPLEMENTARE 2015-2020
2.2

IUBCvT: centru
de
excelenţă
în diagnostic, tratament şi cercetare
medicală, recunoscut;

Comitetul director
Biroul de
management al
calităţii

2015-2020

Consiliul medical
2.3

Politică de marketing eficientă;

Comitetul director

2015-2020

2.4

Serviciile oferite de spital fie accesate de orice
pacient, român, comunitar sau extracomunitar.

Comitetul director

2015-2020

2.5

Parteneriate cu asiguratorii externi de servicii
medicale

Comitetul director

2015-2020

Obiectivul strategic 3 - Diversificarea asocierii cu furnizori de servicii de sănătate din ţară şi
din afara ţării
3.1

Echipa manageriala analizeaza permanent
orice oportunitate de a incheia diverse
parteneriate cu furnizori straini pentru a oferi
cele mai bune servicii la preturi competitive.

Comitetul director

Permanent

Obiectivul strategic 4 - Menţinerea nivelului înalt de pregătire profesională a personalului
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.10
4.11

Recrutarea şi păstrarea unui personal de certă
valoare în cadrul tuturor specialităților medicale;
Dezvoltarea şi implementarea unei strategii de
RUNOS;
Plan complet de instruire al
personalului spitalului, pentru a ne
asigura că acesta este capabil să ducă la
Strategie de comunicare pentru a crea relaţii
bune, comunicări autentice, înţelegerea ţelurilor
şi a valorilor comune, devotament în rândul
Menţinerea nivelului
înalt
de pregătire
profesională a personalului prin furnizarea unui
mediu optim de dezvoltarea educaţională şi
Implementarea demnităţii şi respectului la locul
de muncă; Promovarea şi dezvoltarea unor
relaţii de bună calitate între angajaţi;
Asigurarea clarităţii rolurilor şi responsabilităţilor;

Comitetul director
RU
Comitetul director
RU
Comitetul director
RU

Permanent

Comitetul director
RU

Permanent

Comitetul director
RU

Permanent

Comitetul director
RU

Permanent

Comitetul director
RU

Permanent

Identificarea
cerinţelor
de
infrastructură
necesare
pentru
dezvoltarea profesională;
Intervenţii de ajutor social al personalului, cum
ar fi medicina muncii, consilierea personalului,
promovarea unei vieţi sănătoase şi susţinerea

Comitetul director
RU

Permanent

Comitetul director
RU

Permanent
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Permanent
Permanent

PLAN DE IMPLEMENTARE 2015-2020
Obiectivul strategic 5 - Contribuţii la politicile medicale şi la dezvoltarea unor alianţe
eficiente cu alte comunităţi furnizoare de servicii de sănătate.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Analiza potenţialului existent al spitalului de a
juca un rol important în politicile de sănătate şi
dezvoltare a serviciilor;
Dezvoltarea de relaţii strânse în cadrul reţelelor
de spitale şi de furnizori de prim ajutor şi
servicii comunitare;
Dezvoltarea unor legături puternice cu factorii de
decizie din structurile de sănătate;
Promovarea spitalului şi ca centru experimental
pentru dezvoltarea a noi servicii sau abordări
inovatorii ale îngrijirii medicale;
Asocierea cu alţi furnizori de servicii de sănătate
pentru a crea parteneriate.
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Comitet director
Consiliul de
administrație
Comitet director
Consiliul de
administrație
Comitet director
Consiliul de
administrație
Comitet director
Consiliul de
administrație
Comitet director
Consiliul de
administrație

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

5.4

5.5

5.6

5.7

spitalului, pentru a ne asigura că acesta este
capabil să ducă la îndeplinire sarcinile;
Strategie de comunicare pentru a crea relaţii
bune, comunicări autentice, înţelegerea ţelurilor
şi a valorilor comune, devotament în rândul
personalului;
Menţinerea
nivelului
înalt
de
pregătire
profesională a personalului prin furnizarea unui
mediu optim de dezvoltarea educaţională şi
profesională;
Implementarea demnităţii şi respectului la locul
de muncă; Promovarea şi dezvoltarea unor
relaţii de bună calitate între angajaţi;
Asigurarea clarităţii rolurilor şi responsabilităţilor;

RU
Comitetul director
RU

2018

Comitetul director
RU
Serviciul financiarcontabilitate

Permanent

Manager
RU

Permanent

Manager

Permanent

5.8

Identificarea
cerinţelor
de
infrastructură
necesare pentru dezvoltarea profesională;

Manager
RU

2018-2020

5.9

Intervenţii de ajutor social al personalului, cum
ar fi medicina muncii, consilierea personalului,
promovarea unei vieţi sănătoase şi susţinerea
angajaţilor care au nevoie de aceste servicii;

Manager
Director medical

Permanent

Obiectivul strategic 6 - Contribuţii la politicile medicale şi la dezvoltarea unor alianţe
eficiente cu alte comunităţi furnizoare de servicii de sănătate.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Analiza potenţialului existent al spitalului de a
juca un rol important în politicile de sănătate şi
dezvoltare a serviciilor;
Dezvoltarea de relaţii strânse în cadrul reţelelor
de spitale şi de furnizori de prim ajutor şi servicii
comunitare;
Dezvoltarea unor legături puternice cu factorii de
decizie din structurile de sănătate;
Promovarea spitalului şi ca centru experimental
pentru dezvoltarea a noi servicii sau abordări
inovatorii ale îngrijirii medicale;
Asocierea cu alţi furnizori de servicii de sănătate
pentru a crea parteneriate.
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Comitet director
Consiliul de
administrație
Comitet director
Consiliul de
administrație
Comitet director
Consiliul de
administrație
Comitet director
Consiliul de
administrație
Comitet director
Consiliul de
administrație

2018

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Obiectivele strategiei de formare, dezvoltare şi alocare a resurselor umane
la nivelul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant
Tg.Mureş
Resursele umane, în ansamblul lor tind să reprezinte un subsistem
managerial care constă în ansamblul proceselor:
- previzionare,
- formare,
- selectie,
- încadrare,
- comunicare,
- evaluare,
- motivare,
- perfecţionare,
- protectie a personalului,
- modelare a culturii organizationale ce se desfaşoară în cadrul
organizaţiei.
În sectorul medical, gestiunea resurselor umane reprezintă o condiţie
esenţială pentru creşterea performanţelor din organizaţie. Îmbunătăţirea
managementului resurselor umane la nivelul unei unităţi medicale din asistenţa
secundară impune dezvoltarea unor strategii eficiente, de la alegerea metodelor
de recrutare şi selecţie a personalului, până la menţinerea personalului existent şi
perfecţionarea continuă a acestuia.
O forţă de muncă motivată şi pregătită este un element de bază pentru furnizarea
de servicii de sănătate de calitate, care să răspundă pe deplin aşteptărilor
pacienţilor. Metodele de management al resurselor umane utilizate în sănătate
pot constitui un factor stimulator, sau de frânare în atingerea obiectivelor
organizaţiei.
Managementul resurselor umane se referă la conducerea şi administrarea
personalului;
Scopul este creşterea performanţei organizaţionale prin îmbunătăţirea
performanţelor individuale ale membrilor organizaţiei.
Managementul resurselor umane include activităţi ca: recrutare, selectare,
dezvoltare, evaluarea performanţei,remunerare şi distribuire a recompenselor;
Managementul resurselor umane cuprinde de asemenea strategiile dezvoltate de
conducerea organizaţiei privitoare la personal care include: planificarea
personalului, îmbunătăţirea pregătirii profesionale,atragerea şi reţinerea
personalului valoros, siguranţa şi securitatea în muncă şi relaţiile de muncă.
Îmbunătăţirea managementului resurselor umane la nivelul unei unităţi medicale
impune dezvoltarea unor strategii eficiente, de la alegerea metodelor de
recrutare, până la menţinerea personalului existent şi perfecţionarea continuă a
acestuia.
Strategia în domeniul resurselor umane a Institutului de Urgenţă pentru Boli
Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT)are ca obiective:
- Asigurarea necesarului de personal conform normativelor în vigoare.
- Asigurarea îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite de personalul IUBCvT.
- Asigurarea faptului că personalul îşi poate îndeplini responsabilităţile prin
utilizarea la cel mai înalt nivel a cunoştinţelor şi abilităţilor pe care le posedă, într-

37

o manieră care să permită atingerea unui nivel de excelenţă în termeni de
calitate, relevanţă, actualitate şi acurateţe a serviciilor furnizate.
- Identificarea programelor de formare necesare
competenţelor şi abilităţilor personalului IUBCvT .

pentru

dezvoltarea

- Elaborarea de planuri anuale de pregătire profesională la nivelul tuturor
structurilor, ce vor asigura dezvoltarea, utilizarea şi actualizarea unor materiale de
formare aferente domeniilor specifice de activitate şi pregătirea personalului
propriu în vederea atingerii obiectivelor stategice.
- Oferirea cadrului de dezvoltare şi coordonare a formării profesionale la nivelul
structurilor prin încurajarea şi facilitarea participării pesonalului la cursuri de
educaţie medicală continuă.
- Specializarea personalului în domeniile noi ale serviciilor de înaltă performanţă
medicală, mai ales acolo unde la nivel national nu există încă expertiză
(cardiologie intervenţională pediatrică, electrofiziologie copii, chirurgie
miniminvazivă a malformaţiilor cardiace congenitale) etc.
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MĂSURI PE TERMEN SCURT
Nr.crt.
1

Măsura
Elaborarea unui
plan
privind
gestionarea
resurselor
umane
(conform OMS
1224/2010)

Activităţi
-balanţa personalului
necesar
conform
normării;

Coordonator
activitate

Structura responsabilă de derularea
activităţii

Termen

Indicatori

Comitet
director

-birou Resurse umane

31.ianuarie

Indicatori
umane

-balanţa personalului
existent;

-şef
secţie/
compartiment/
laborator/ serviciu/ birou

de

resurse

-Proporţia medicilor din
total personal
-Proporţia personalului
medical din totalul
personalului angajat al
spitalului

-identificarea
numărului de personal,
în limita normativului
şi
a
necesităţilor
obiective care ar putea
fi recrutat (NormatExistent)

-Proporţia personalului
medical
cu
studii
superioare din totalul
personalului medical

-identificarea
numărului de personal
ce urmează a fi
recrutat în funcţie de
priorităţi
şi
disponibilităţi
financiare
2

Elaborarea unui
plan
privind
pregătirea
profesională

-Elaborarea la nivelul
tuturor structurilor a
planurilor de pregătire
profesională;

Comitet
director

-birou Resurse umane
-şef
secţie/
compartiment/
laborator/ serviciu/ birou

- Elaborarea palnului
de
pregătire
profesională
a
INSTITUTUL DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT
Tg. Mureş, Str. Gh. Marinescu nr. 50, cod postal: 540136
Tel./Fax: +40-(0)372-65.31.22, +40-(0)265-21.21.11 int. 122
e-mail: office@cardio.ro, Internet: www.ibcvt.ro
Operator de date cu caracter personal la ANSPDCP nr. 16750 ; CUI : 32051606

31.ianuarie

-Număr de activităţi de
pregătire profesională/
structură organizatorică.
-Număr de persoane
participante/ structură
organizatorică.
-Număr

de

persoane

participante/ temă de
instruire/
structură
organizatorică

IUBCvT

3

4

31.ianuarie

-Număr de persoane
evaluate pe tipuri de
calificative/
structură
organizatorică

-birou Resurse umane

31 martie

-şef
secţie/
compartiment/
laborator/ serviciu/ birou

30
septembrie

-Număr fişe de post
verificate/
structură
organizatorică

Evaluarea
personalului
(conform
OMS
1229/2011)

-evaluarea
performanțelor
profesionale
individuale și a
modelului fișei de
evaluare
a
performanțelor
profesionale
individuale

Comitet
director

-birou Resurse umane

Revizia
fişelor de
post

-revizuirea
sarcinilor din fişa
postului
în
concordanţă
cu
prevederile
legislative

Comitet
director

-şef
secţie/
compartiment/
laborator/ serviciu/ birou

- Număr fişe de post
verificate şi revizuite/
structură organizatorică

MĂSURI PE TERMEN MEDIU
Nr.crt.

Măsura

Activităţi

Coordonator activitate

Structura responsabilă de derularea activităţii

1

Elaborarea unui plan
privind
pregătirea
cadrelor medicale în
vederea dezvoltării de
noi abilităţi

-cursuri organizate cu colaborarea
OAMMR şi a societăţilor medicale de
specialitate

Comitet director

-Comitet director

2

Elaborarea unui plan
privind
pregătirea
medicilor în vederea
dezvoltării
de
noi
abilităţi

-cursuri organizate cu
Colegiului
Medicilor
medicale de specialitate

Comitet director

-Comitet director

colaborarea
societăţilor

MĂSURI PE TERMEN LUNG
Nr.crt.

Măsura

Activităţi

Coordonator activitate

Structura responsabilă de derularea activităţii

1

Mentinerea parteneriatelor cu instituţii
medicale şi personalităţi de renume din
Europa

-cursuri şi workshop-uri

Comitet director

-Comitet director

2

Crearea de noi parteneriate cu instituţii
medicale şi personalităţi de renume din
Europa

-cursuri şi workshop-uri

Comitet director

-Comitet director

