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Nr. 9656 / 30.12.2014 
 

STRATEGIA DE  DEZVOLTARE  A SPITALULUI DE PSIHIATRIE  
POIANA MARE , DOLJ  

PENTRU PERIOADA 2014 - 2020 
  

 
              Strategia de dezvoltare a SPITALULUI DE PSIHIATRIE POIANA MARE constituie documentul intern 

principal de planificare strategică pe termen scurt,  mediu şi lung, care cuprinde  obiectivele de dezvoltare a spitalului 

pâna in anul 2020 şi stabileşte măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective.  

 

Strategia de dezvoltare are drept obiectiv principal  satisfacerea nevoilor comunităţii deservite respectiv 

pacientii cu afectiuni psihice; Se considera ca si nevoi  ale populatiei desevite furnizarea unor servcicii de calitate in 

domeniul psihiatric rezultat al: respectarii procedurilor si ghidurilor de buna practica, personal specializat, 

infrastructuta adecvata, conditii de mediu satisfacatoare,  echipamente de cea mai buna calitate. 

 

             Strategia serveşte drep instrument unic de integrare a cadrului strategic existent, de racordare a  procesului de 

planificare bugetară cu cadrul de politici de dezvoltare ale Romaniei  în domeniul sanitar. 

            Această strategie aparţine echipei manageriale numite în SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE in 

anul 2014. 

 

 

Manager:Ec. OPRESCU VIOREL  

Director Financiar Contabil: Ec. PURCARIN VIORICA  

Director Medical: Dr. RADOI GEORGETA 

Director de ingrijiri: As.pr.MUNGIU LAVINIA         

 

            Obiectivul fundamental al Strategiei SPITALULUI DE PSIHIATRIE POIANA MARE este creşterea 

continuă a calităţii actului medical acordat, cu scopul final de a asigura îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor. 

 

             Elaborarea prezentei strategii de dezvoltare a SPITALULUI DE PSIHIATRIE POIANA MARE  in 

domeniul dezvoltării pe termen scurt, mediu şi lung s-a realizat în conformitate cu planul strategic naţional în domeniul 

sanitar şi a legislaţiei: 

-            Legea nr.95/2006. privind reforma în domeniul sănătăţii şi Legea spitalelor, nr 270/2003. cu modificările şi 

completările ulterioare 

-            Ordinul MSP nr.914/2006. pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un 

spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de  funcţionare; 

-             Ordinul MSP nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare a 

spitalelor 

-             Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului şi normele de aplicare 

            MINISTERUL SĂNĂTĂŢII  

      SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE 

            

mailto:spitpoiana@yahoo.com
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             Desi  strategia manageriala a fost facuta pentru urmatorii 6 ani( respectiv perioada 2014 – 2020), 

incepand cu anul 2014 ( odata cu numirea noii echipe manageriale a Spitalului de Psihiatrie POIANA MARE ) 

au fost realizate urmatoarele investitii si reparatii : 

     

 Reparatii:  

- Lucrari de reparatii exterioare (igienizare) a sectiilor  medicale  Pav. I - 8   

- Lucrari de reparatii exterioare (igienizare)  Pav. Triaj 

- Lucrari de reparatii  Centrala  Termica 

Odata cu realizarea acestor obiective, imaginea Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare a fost total 

schimbata .Toate aceste obiective au fost realizate in totalitate de catre echipa manageriala numita in 

Mai 2014.  
 

 

MISIUNEA SPITALULUI DE PSIHIATRIE POIANA  MARE 

 

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE  are ca misiune principala oferirea de  servicii de  asistenta medicala 

psihiatrica  pentru pacientii din judetul Dolj  si judetele alaturate.  

Misiunea Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare este de a identifica şi a soluţiona nevoile pacienţilor prin furnizarea unor 

servicii medicale de calitate compatibile cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana , bazate pe competenţă, 

transparenţă, echitate, eficienţă şi eficacitate si puse permanent in slujba cetateanului. 

 

 

 

VIZIUNEA ECHIPEI MANAGERIALE A SPITALULUI DE PSIHIATRIE POIANA  MARE 

 

 

Viziunea Manageriala a echipei de conducere a SPITALULUI DE PSIHIATRIE POIANA MARE, este sa devina 

cel mai bun furnizor de asistenta medicala psihiatrica pt. pacientii cronici din intreaga regiune, etalon al 

profesionalismului si calitatii. 

În centrul atenţiei noastre este ,,determinarea unei atitudini şi a unei mentalităţi mai accentuate spre calitate prin 

identificarea oportună a neconformităţilor şi deficienţelor în activitate şi care constituie o piedică în faţa atingerii 

obiectivelor strategice ale Spitalului”. 

Pentru atingerea acestor deziderate preocuparile managementului se axeaza pe Obiectivele strategice care sunt 

urmatoarele: 

 creşterea calităţii actului medical; 

 creşterea calităţii actului managerial; 

 dezvoltarea serviciilor medicale oferite; 

 adaptarea serviciilor medicale oferite la standardele europene şi internaţionale în domeniu; 

 adaptarea serviciilor de îngrijire la cerinţele şi exigentele pacienţilor, aflaţi în centrul atenţiei organizaţiei; 

 eficientizarea utilizării resurselor umane ale spitalului; 

 personalizarea organizaţiei în raport cu terţi colaboratori. 

 obtinerea satisfactiei pacientilor  

  perfectionarea continua a personalului 

Baza succesului Spitalului nostru o reprezintă calitatea şi eficienţa serviciilor prestate pacienţilor, şi drept urmare, 

prima grijă şi responsabilitate a fiecărui angajat al Spitalului, începând cu conducerea acestuia, este calitatea actului 

medical şi a proceselor conexe acestuia. 

Ec. Oprescu  Viorel ,ca manager  al Spitalul de psihiatrie Poiana Mare, voi depune toate eforturile pentru realizarea 



 3 

actului medical de performanţă, peste nivelul aşteptat în mod curent de către pacienţii noştri. 

Voi organiza şi coordona activitatea privind menţinerea calităţii şi voi exercita un control, prin intermediul 

reprezentantului managementului, asupra sistemului de management al calităţii, pentru ca serviciile oferite să satisfacă 

cerinţele pacientilor şi să fie respectate prevederile legale în vigoare, aplicabile domeniului nostru de activitate. 

Managementul sanitar presupune realizarea activităţilor de programare, organizare, coordonare şi control a resurselor 

organizaţiei. În acest scop a fost reglemetat un circuit al documentelor şi înregistrărilor, organizând fluxul 

informaţional care circulă în organizaţie prin intermediul documentelor. Prin întocmirea laborioasă a fişelor de post, s-a 

evitat suprapunerea de atribuţii sau eschivarea de la responsabilitate. 

Managementul calităţii în sistemul sanitar reprezintă o preocupare constantă a personalului medical operaţional (echipe 

medicale), de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor de sănătate prin utilizarea eficientă a resurselor disponibile, 

conform aşteptării pacienţilor şi în consens cu clauzele contractuale convenite cu achizitorii de servicii şi bunuri, 

inclusiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate. 

Considerăm că pentru o eficientă şi eficacitate maximă, pe lângă o infrastructură aflată la standarde europene, Spitalul 

de Psihiatrie Poiana Mare are nevoie şi de o bună organizare internă, un management al calităţii funcţional, care să 

opereze cu prioritate în beneficiul pacienţilor noştri dar şi al angajaţilor unităţii noastre sanitare. 

 

 

 

1.        ECHIPA CARE A ELABORAT SI CARE COORDONEAZA IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ESTE 

FORMATA DIN: 

Manager:Ec. OPRESCU VIOREL  

Director Financiar Contabil: Ec. PURCARIN VIORICA  

Director Medical: Dr. RADOI GEORGETA 

Director de ingrijiri: As.pr.MUNGIU LAVINIA          

 

 

2. SCURTA DESCRIERE A SITUATIE SPITALULUI 

 
 

2.1      Istoric, tipul si profilul spitalului 
 

         Spitalul de Psihiatrie Poiana  Mare  este situat la o distanţa de  100  km. de Clinica de Psihiatrie Craiova , are o 

capacitate de 500 de paturi, cu specialitatea  psihiatrie cronici şi deserveşte o populaţie de peste 250.000 de locuitori  

din judeţ cât şi din judeţele limitrofe, atât din mediul rural cât şi din mediul urban. Se întinde pe o suprafaţă de 366.000 

mp. care include 50 de clădiri, din care :9 pavilioane pentru spitalizare , parcuri şi spaţii verzi , drumuri de acces , alei, 

grădină de legume, teren agricol circa 12 ha.          

         Construcţiile si amenajerile existente sunt provenite dintr-o fostă unitate militara reamenajată în scop de unitate 

spitalicească cu profil psihiatrie –tratament şi recuperare, reamenajare facută în anii 1950-1960. 

        Spitalul este compus dintr-o serie de 9 pavilioane de spitalizare ce totalizează cca. 114 saloane cu o capacitate de 

cca. 500 bolnavi si 324 salariaţi ,un laborator ,farmacie, pavilion  ORL, bloc alimentar, spalatorie,club, teren de sport 

utilat (porţi fotbal, coşuri baschet , tenis, volei,tenis de masă) ,depozite atelier mecanic, garaj,  centrală termică, 

pavilion  sterilizări,clădiri administratie, depozite combustibil,instalaţii apă şi canalizare etc. 

         După transformarea incintei din unitate militară (scopul iniţial al construcţiilor) în spital, în perioada anilor 1960, 

clădirile au suferit diferite transformări până la stadiul actual. Pavilioanele de pacienţi au fost compartimentate pentru a 

da naştere saloanelor şi incăperilor destinate desfăşurării activităţilor medicale. Pavilioanele  au o suprafaţă construită 

desfăşurată de 1150 mp. structurat pe două nivele si au in componenţa lor 15 saloane de pacienţi două săli de tratament, 

cabinete medici, cabinet psiholog, oficii ,club, grupuri sanitare şi spaţii de depozitare. 

          Spitalul trebuie să fie prezent în comunitate pentru a-i aduce acesteia serviciile de care are nevoie , avand nevoie 

de resurse: financiare, umane, materiale si informaţionale. 

          Impactul de sănătate publică al tulburărilor mintale poate fi judecat dupa: frecvenţă, severitate, consecinţe, 

disponibilitatea intervenţiilor şi preocupare publică. 
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 O boala psihică prezentă la o anumita persoană reprezintă o sursa de alterare a echilibrului microgrupului 

social (familial,profesional).  

 

2.2      Caracteristicile relevante ale populaţiei deservite 

În Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare sunt internaţi bolnavi psihici care sunt la primul episod de boală 

psihică si bonavi cu boală psihică cronică.  Fiind  cel mai mare spital  de psihiatrie cronici din zona Olteniei , 

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare deserveste un numar foarte mare de pacienţi având o adresabilitate foarte 

mare. 

       Investiţiile  din perioada 2004 – prezent au modernizat  şi reutilat  în proporţie de 50% spitalul ridicănd standardele 

de tratament , conditii hoteliere şi igienă.  Modernizarea  centralei termice (înlocuirea celei vechi cu una modernă 

,automatizată), înlocuirea tămplăriei de lemn cu alta modernă (PVC cu geam termopan) , repratii capitale la Pav. 6 şi 7 

,  reparaţii curente la celelalte pavilioane ,  reparaţii capitale la pavilioanele administrative , reparaţii capitale la 

spălătorie  , reparaţii capitale la blocul alimentar , reutilarea spălătoriei  cu trei maşini de spălat noi (automate) şi un 

uscător automat de mare capacitate , reutilarea bucătăriei cu maşini de gătit noi (pe GPL) şi robot profesional de 

bucătărie,  achiziţionarea si montarea a unui sistem de supraveghere video , centrala telefonică, reţea informatica , 

sistem de detectare şi avertizare incendiu  ,demonstrează preocuparea continuă a spitalului  pentru  ingrijirea  

pacienţilor şi creeare unui climat modern de tratament.  

Diagnosticarea bolilor psihice este realizata de medicilor specialisti psihiatri, folosind diferite metode; in acest 

scop, importante sunt: istoricul medical al pacientului, observatia si chestionarele.  

Tratamentele medicamentoase vor fi recomandate doar de medicii psihiatri, iar sedintele de psihoterapie vor fi 

sustinute de catre medicii psihiatri. Psihoterapia si medicatia sunt principalele optiuni de tratament care implica 

interventia sociala (presupune stabilirea relatiei interpersonale intre specialist si pacient), suport si contributie 

personala.            In functie de gravitatea cazurilor, poate fi necesara internarea sau supravegherea medicala directa si 

tratamentul involuntar al bolnavilor, daca legislatia permite acest lucru. 

2.3        Organizare  
 

2.3.1  Structura sectiilor clinice( cu numar  de paturi ) si paraclinice a spitalului 

 
  Spitalul este de tip pavilionar , fiind structurat pe 8 sectii , astfel: 

 

SECTIA PSIHIATRIE  I                    –                  BĂRBAŢI  64  PATURI ; 

SECTIA PSIHIATRIE  II                  –                  BĂRBAŢI  64 PATURI ; 

SECTIA PSIHIATRIE  III                –                  FEMEI       64 PATURI ; 

SECTIA PSIHIATRIE  IV                –                   FEMEI       64 PATURI ; 

SECTIA PSIHIATRIE  V                  –                   BĂRBAŢI  64 PATURI ; 

SECTIA PSIHIATRIE VI                 –                   BĂRBAŢI  64 PATURI ; 

SECTIA PSIHIATRIE VII               –                    FEMEI      64 PATURI ; 

SECTIA PSIHIATRIE VIII              –                   MIXTA      52 PATURI 

TOTAL: 500 paturi 

 

 

Structura Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare mai include: 

 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE ; 

AMBULATORIU INTEGRAT –  CABINETE DE PSIHIATRIE  

CABINET STOMATOLOGIE ; 

FARMACIE  

CAMERĂ GARDĂ ,  

CABINET MED. INTERNA 

CABINET ASISTENTA SOCIALA 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/psihoterapie_2115
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STATIONAR DE ZI (10 locuri) 

COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE SI CONTROL INFECTII NOSOCOMIALE 

COMPARTIMENT EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA 

 

 

Aparatul funcţional al spitalului cuprinde următoarele servicii, birouri şi compartimente : 

 

               TESA: 

              -Comitet director 

  - Compartiment culte 

             - Compartiment juridic 

             - Compartiment audit  

             - Biroul informatică 

  - Birou   R.U.N.O.S.  

  - Serviciul financiar – contabilitate 

  - Biroul aprovizionare, transport  

  - Biroul achiziţii publice, contractare  

             -Compartiment administrativ 

  - Compartiment tehnic  

  - Compartiment pentru securitatea muncii,P.S.I. protectie civilă şi situaţii de urgenţă 

             ALTELE: 

             -Deservire mijloace de transport 

  -Garderoba      

             -Spalatorie 

             -Bloc alimentar 

             -Paza 

             -Echipa intretinere/reparatii instalatii/utilaje   

             -Centrala termica 

             -Croitorie   

             -  Depozit (magazii) 

  -Intretinere spatii verzi, parcuri si sere 

  

 

             Imobilele sunt situate la adresa  Str.  Garii  nr. 40  Com . Poiana Mare, jud. Dolj  Cod Postal 207470 

 

Spitalul dispune de toate utilitatile necesare desfasurarii în conditii bune a actului medical. În cadrul spitalului 

se desfasoara activitati de terapie ocupationala, atât în cadrul sectiilor cât si în atelierele de la nivelul compartimentului 

de terapie ocupationala, gradina , parcuri , sub îndrumarea instructorilor specializati. 

Terapia ocupationala : functioneaza intr-o cladire cu parter si are in componenta patru ateliere care sunt 

strucurate astfel : un atelier de impletit ,un atelier textile, un atelier de tamplarie, un atelier de creatie si pictura , olarit. 

 

 

2.4        Servicii furnizate 
 

SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE  asigură : 

 

- acordarea  serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu, asiguraţilor; 

- efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor; 

- recuperarea medicală a bolnavilor cu afectiuni psihice; 

- informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropriate asupra bolii şi evoluţiei acesteia, în scopul 

asigurării eficienţei tratamentului aplicat; 

- crearea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare afecţiunii, atât din punct de 

vedere calitativ cât şi cantitativ, precum şi servirea mesei în condiţii de igienă; 

- promovarea acţiunilor privind educaţia sanitară a populaţiei; 
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- depozitarea, prepararea şi difuzarea medicamentelor precum şi distribuirea instrumentarului şi altor produse 

tehnico-medicale potrivit normelor în vigoare, controlul şi 

- urmărirea calităţii medicamentelor în vederea ridicării eficienţei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic şi 

a fenomenelor adverse, informarea şi documentarea în domeniul medicamentelor; 

- stabilirea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă, a influenţei acestora asupra stării de sănătate a 

populaţiei şi controlul aplicării normelor de igienă; 

- definirea manevrelor care implică soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare 

pentru fiecare secţie în parte; 

- păstrarea de către personalul medical a confidenţialităţii faţă de terţi (alţii decât familia şi reprezentanţii 

legali), asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate pacientilor; 

- respectarea  dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în 

consulturi interdisciplinare; 

- neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură; 

- completarea  prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, 

subacute, cronice(iniţiale); 

- pregătire profesională continuă a personalului medical; 

- realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de prevenire a infecţiilor interioare, protecţia 

muncii şi paza împotriva incendiilor, conform normelor în vigoare; 

-        asigurarea asistenţei medicale şi a functionalităţii unităţilor sanitare în perioade de calamităţi (înzăpezire,                

inundaţii, etc.) sau în alte situaţii cu caracter deosebit.  

Bolnavii internaţi beneficiază pe langa tratamentul medicamentos si de consiliere  psihologica  ca de activitati 

sportive,cultterapie,artterapie,ludoterapie,meloterapie,terapie ocupationala. Acest lucru fiind necesar pentru reinsertia 

lor mai facila in mediul socio-familial. 

 Ergoterapia reprezintă forma cea mai generală de activitate lucrativă cu o sferă mare de cuprindere. În cadrul 

ei intră o mare gamă de activităţi - de la cele mai simple, elementare, de tipul muncilor gospodăreşti executate în cadrul 

spitalului de către bolnavi împreună cu personalul încadrat în acest scop, până la activităţile profesionale diferenţiate în 

funcţie de profilul acestora (croitorie, lucrul manual, atelier mecanic, tâmplărie, agricultură). Important în acest sens 

este caracterul simbolic al acestor activităţi de exerciţiu pentru refacerea aptitudinilor individuale modificate de boală. 

În cazul ergoterapiei, se pune accentul pe reeducarea gestualităţii, a îndemânării, dezvoltarea expresivităţii, 

readaptarea subiecţilor la efort şi revenirea lor la o activitate profesională cu efect de resocializare. Prin aceasta 

bolnavii îşi redobândesc autonomia şi demnitatea. Ele se recapătă într-o manieră simbolică, prin intermediul 

"obiectelor" produse de aceştia şi a efectelor lor asupra celor care le-a produs. 

Activităţile ergoterapeutice cu ajutorul uneltelor, contribuie la progresul capacităţilor de coordonare individuale. 

Obiectivele pentru activităţile de ergoterapie sunt: 

- dezvoltarea deprinderilor manuale 

- dezvoltarea respectului faţă rezultatele muncii lor 

- consolidarea deprinderilor tehnice 

- consolidarea abilităţilor de a finaliza lucrul început şi disciplina păstrării materialelor în ordine 

- educarea răbdării, respectării regulei, cooperarea cu alte persoane în vederea realizării unor lucrări de grup 

- Activităţile ergoterapeutice pun accentul pe reeducarea gestualităţii, a îndemânării, învăţarea unor deprinderi 

noi, utile, dezvoltarea  

 

 

2.5      Personalul  
 

           Personalul necesar desfasurarii activitatilor SPITALULUI DE PSIHIATRIE POIANA MARE  este angajat 

pe baza de contract individual de munca, incheiat in baza Codului Muncii si a celorlalte prevederi legale in vigoare, 

precum si in baza normativelor de personal emise de Ministerul Sanatatii( O.M.S. 1224/2010) 
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Posturi aprobate: 

 

 

Personal – anul 2014 

  

 

Total 

Aprobat 

Infirmiere 81 

Asistente 128 

Muncitori 50 

Medici 37 

Ingrijitoare 53 

TESA 31 

Paza 7 

Registrator medical 2 

Asistent  social 4 

Psiholog 4 

Farmacist 1 

Biolog, Chimist 2 

TOTAL 400 

 

Spitalul are un numar de 323  posturi ocupate, personalul fiind structurat astfel: 

 

 

Structura personalului – posturi ocupate pe anul 2014 

Personal Total Procent 

  Ocupate Posturi ocupate 

Infirmiere 68 21,05% 

Asistente 106 32,82% 

Muncitori 40 12,38% 

Medici 26 8,05% 

Ingrijitoare 42 13% 

TESA 24 7,43% 

Paza 7 2,17% 

Registrator medical 2 0,62% 

Asistent  social 4 1,24% 

Psiholog 3 0,93% 

Farmacist 0 0 

Biolog , Chimist 1 0,31% 

TOTAL 323 80,75% din 400 prevazute 

 

 Trebuie sa mentionam ca , se constată o deficienta a numarului de medici , infirmieri precum si personal 

sanitar mediu , mai ales la nivelul sectilor cronice. 

      

2.6        Situaţia dotărilor 
 

            Spitalul de Psihiatrie poiana Mare are   in dotare aparatura necesara penru examinarea pacientilor internati : 

  

                           - trusă de prim-ajutor 

                          -  trusă  de microchirurgie 

                           - defibrilator 

                           - electrocardiograf 

                           - electroencefalograf. 

                           - 3 autosanitare transport pacienţi  
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 APARATURA DIN DOTARE   

    

 

Nr. Crt 

Categorie/ 

Tip aparat 

Cantitate 

(buc) 

Locatia 

 

1.  

Aparat biochimie semiautomat 

BTF 350 1 Laborator 

2.  

Aparat automat  hematologie 

RAYTO RT-7600 1 Laborator 

3.  Aparat   hematologie  QBC 1 Laborator 

4.  EKG 1 Camera de garda 

5.  Microscop 2 Laborator 

6.  Autoclav 1 Laborator 

7.  Centrifuga 2 Laborator 

8.  Aparat   distilat apa 1 Laborator 

9.  Ecograf 1 Camera de garda 

10.  Electroencefalograf. 1 Camera de garda 

11.  Defibrilator 1 Camera de garda 

12.  Trusă  de microchirurgie 1 Camera de garda 

13.  Trusă de prim-ajutor 1 Camera de garda 

14.  Tensiometru 1 Sectia Psih. I 

15.  Tensiometru 1 Sectia Psih. II 

16.  Tensiometru 1 Sectia Psih.III 

17.  Tensiometru 1 Sectia Psih. IV 

18.  Tensiometru 1 Sectia Psih. V 

19.  Tensiometru 1 Sectia Psih. VI 

20.  Tensiometru 1 Sectia Psih. VII 

21.  Tensiometru 1 Sectia Psih. VIII 

22.  Tensiometru 1 Primire  TRIAJ 

23.  Termometru 1 Sectia Psih. I 

24.  Termometru 1 Sectia Psih. II 

25.  Termometru 1 Sectia Psih.III 

26.  Termometru 1 Sectia Psih. IV 

27.  Termometru 1 Sectia Psih. V 

28.  Termometru 1 Sectia Psih. VI 

29.  Termometru 1 Sectia Psih. VII 

30.  Termometru 1 Sectia Psih. VIII 

31.  Termometru 1 Camera de garda 

 

 

 

 

 

 

2.7       Indicatori de performanta 

 

2.7.1  Activitatea pe ultimii 5 ani 

 
 

EVOLUTIA CAZURILOR EXTERNATE / SPITAL / SECTIE PE ULTIMII 5 

ANI 

SI  DURATA MEDIE DE SPITALIZARE / SPITAL / SECTIA EFECTIV 

REALIZATA 
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AN 2010    

SECTIA BOLNAVI BOLNAVI DURATA 

  INTERNATI EXTERNATI 

MEDIE DE 

SPITALIZARE 

PSIH.I CRONICI 165 161 96.20 

PSIH.II CRONICI 143 140 110.61 

PSIH.III CRONICI 151 148 103.83 

PSIH.IV CRONICI 74 65 169.41 

PSIH.V CRONICI 185 182 85.75 

PSIH.VI CRONICI 80 80 160.58 

PSIH.VII CRONICI 62 61 175.04 

PSIH.VIII CRONICI 189 176 69.27 

TOTAL 1049 1013 111.84 

AN 2011    

SECTIA BOLNAVI BOLNAVI DURATA 

  INTERNATI EXTERNATI 

MEDIE DE 

SPITALIZARE 

PSIH.I CRONICI 160 162 95.04 

PSIH.II CRONICI 126 120 114.57 

PSIH.III CRONICI 177 175 92.87 

PSIH.IV CRONICI 69 63 161.42 

PSIH.V CRONICI 168 166 89.25 

PSIH.VI CRONICI 95 94 141.14 

PSIH.VII CRONICI 111 107 132.84 

PSIH.VIII CRONICI 129 131 89.74 

TOTAL 1035 1018 110.17 

AN 2012    

SECTIA BOLNAVI BOLNAVI DURATA 

  INTERNATI EXTERNATI 

MEDIE DE 

SPITALIZARE 

PSIH.I CRONICI 156 156 98.27 

PSIH.II CRONICI 115 114 122.79 

PSIH.III CRONICI 195 195 87.66 

PSIH.IV CRONICI 79 87 142.28 

PSIH.V CRONICI 158 153 99.28 

PSIH.VI CRONICI 65 71 173.62 

PSIH.VII CRONICI 71 75 163.03 

PSIH.VIII CRONICI 137 130 94.69 

TOTAL 976 981 115.75 

AN 2013    

SECTIA BOLNAVI BOLNAVI DURATA 

  INTERNATI EXTERNATI 

MEDIE DE 

SPITALIZARE 

PSIH.I CRONICI 170 162 95.31 

PSIH.II CRONICI 103 103 138.85 

PSIH.III CRONICI 196 201 83.12 

PSIH.IV CRONICI 75 72 162.95 

PSIH.V CRONICI 165 170 94.86 

PSIH.VI CRONICI 54 56 198.92 

PSIH.VII CRONICI 66 66 171.94 

PSIH.VIII CRONICI 238 229 65.56 

TOTAL 1067 1059 111.55 
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AN 2014 

SECTIA BOLNAVI BOLNAVI DURATA 

  INTERNATI EXTERNATI 

MEDIE DE 

SPITALIZARE 

PSIH.I CRONICI 149 142 107.46 

PSIH.II CRONICI 138 144 115.42 

PSIH.III CRONICI 166 171 96.77 

PSIH.IV CRONICI 86 83 149.21 

PSIH.V CRONICI 152 146 104.31 

PSIH.VI CRONICI 50 55 207.88 

PSIH.VII CRONICI 53 54 200.64 

PSIH.VIII CRONICI 258 354 49.43 

TOTAL 1152 1149 108.01 

    

    

 

 

 

2.7.2  Indicatorii pe anul 2014 
 

COD 

 

DIAGNOSTIC NR.CAZ 

F 01,3 Demenţă vasculară mixtă,corticală şi subcorticală 8 

F 01,9 Demenţă vasculară fără precizare - 

F 07,9 Tulb. Org. a personalităşii şi comport. datorită unei 

afecţiuni 

28 

F 10,2 Consum de alcool +sindrom de dependenţă 6 

F 20,0 Schizofrenie paranoidă 279 

F 20,5 Schizofrenie reziduală 8 

F 32,0 Episod depresiv uşor 8 

F 32,1 Episod depresiv mediu 91 

F 32,2 Episod depresiv sever, fără simptome psihotice 5 

F 32,8 Alte episoade depresive - 

F 32,9 Episod depresiv fără precizare 1 

F 33,2 Tulburare depresivă recurentă,episod actual sever 41 

F 70,1 Întârziere mentală uşoară,deficienţa de comport. 

Semnif 

1 

F 71,1 Întârziere mentală mod.,deficienţa de comport. Semnif 26 

F 41,2 Tulburare anxioasa si depresie mixta 1 

F 06.3 Tulburari ale dispozitiei organice 3 

 

 

 Din acest tabel reiese preponderenţa bolnavilor internaţi cu diagnosticul de schizofrenie paranoidă. Acest fapt 

denotă reticenta familiei fată de bolnavul psihic şi lipsa colaborării cu medicii de familie şi din ambulator. 

  

2.7.3   Indicatori de activitate a Spitalului, anul 2014 : 

 

Categoria de 

indicatori 

Denumirea indicatorului de performanţă ai 

managementului spitalului public 

Realizat 2014 

A.Indicatori de 

management ai 

resurselor umane 

Nr.mediu de bolnavi externati pe un medic  

60.47 

 Numărul mediu de consultaţii / medic in ambulatoriu 190.54 

 Nr. Mediu de consultatii pe un medic in camera de  
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garda/UPU 92.08 

 Proporţia medicilor din totalul personalului 8.04 

 Proporţia personalului medical din totalul personalului 

angajat al spitalului 

 

44.36 

 Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul 

personalului medical 

 

33.30 

B.Indicatori de 

utilizare a 

serviciilor 

Nr.de pacienti externati –total si pe sectii  

1149 

 Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie 108.01 

 Rata de utilizare a paturilor ,pe spital si pe fiecare sectie 94.46 

 Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare 

sectie 
- 

 Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul 

pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale 
- 

 Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul 

bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie 
- 

 Proportia urgentelor din totalul bolnavilor internati, pe  

spital si pe fiecare sectie 

35.68 

 Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din totalul 

bolnavilor internati, pe spital si pe fiecare sectie 

64.32 

 Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu 2477 

 Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin 

spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicesti 

acordate, pe spital si pe fiecare sectie 

 

- 

C.Indicatori 

economico-

financiari 

Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat  

91.79 

 Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor  

spitalului 

 

70.98 

 Procentul cheluielilor cu medicamentele din totalul 

cheltuielilor spitalului 

 

4.29 

 Costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare sectie 90.06 

 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 0.81 

D.Indicatori de 

calitate 

 

Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare 

sectie 

0.16 

 Rata infectiilor nozocomiale ,pe total spital si pe fiecare 

sectie 

0.96 

 Rata bolnavilor reinteranati in intervalul de 30 de zile de la 

externare  

12.62 

 Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi 

diagnosticul la externare 

 

99.39 

 Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul 

bolnavilor internati 

 

5.47 

 Număr de reclamaţii / plângeri ale pacienţilor inregistrate 1 

 

 

Indicatorii si performantele spitalului 

 Indicatorii de performanta ai spitalului vor fi imbunatatiti, acest lucru va influenta calitatea actului medical, 

durata medie de spitalizare, numarul deceselor intraspitalicesti, rata infectiilor nosocomiale. 

 Avand in vedere perioada lunga de spitalizare precum si numarul redus de externari , ar trebui sa se elaboreze 

formule de calcul pentru unii indicatori (care se bazeaza pe numarul de externari) pentru spitalele de psihiatrie ,in 

special sectii de cronici. 
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 Asistenta medicala in aceste unitati spitalicesti reprezinta un pilon important in procesul de recuperare si 

integrare socio-familiala a acestor bolnavi. 

 Organizarea si functionarea spitalelor de psihiatrie permit prin perioada lunga de internare si tratament,luarea 

in evidenta a acestor bolnavi cu potential de periculozitate pentru familie si societate. 

 

2.8        Situatia financiara  
 

 Bugetul spitalului este asigurat prin Contractul cu Casa de Asigurari de Sănătate in proportie de aproximativ 

90%.Spitalul nu a avut arierate la sfarsitul anului 2013 iar soldul final la sfarsitul anului 2013 a fost de  20 454 lei. 

 

TOTAL VENITURI (CF. BVC APROBAT ) 2013:    16.455.250 LEI 

 

-   venituri din contractul cu CAS nr.202/2013 porivind furnizarea de servicii medicale  15.568.415  LEI   (în 

funcţie de ziua de spitalizare pentru sectiile de cronici  si de serviciile clinice)  

              -  venituri Cronici pentru 500 paturi 

    -        ambulator (105.000 lei) 

               -        sume prevăzute cu destinaţie specială, potrivit legii (program )  

              -        alte venituri 

  

2.8.1  Tabel . Structura bugetului de cheltuieli a spitalului în 2014 

 

Buget de Venituri si Cheltuieli 2014 Suma bugetata Procent% 

 2014 total 

  buget 

Cheltuieli de personal 12.382.400 70,98 

Bunuri si servicii 5.023.148 28,65 

din care:   

     furnituri de birou 37.500 0.21 

    materiale pentru curatenie 73.000 0.42 

    incalzit iluminat si forta motrica 1.514.477 8.68 

    apa,canal si salubritate 18.000 0.10 

    carburanti si lubrifianti 56.500 0.32 

    posta 15.000 0.09 

    alte bunuri si servicii pentu intretinere si functionare 268.500 2.31 

    reparatii curente 348.500 2 

    hrana 1.239.000 7.10 

    Medicamente  747.500 4.28 

    Materiale sanitare  0.29 

    Reactivi 20.000 0.11 

    Dezinfectanti 65.000 0.37 

    Uniforme si echipament 28.000 0.16 

    Lenjerie si acesorii de pat 43.200 0.25 

    Alte obiecte de inventar 61.000 0.35 

    Deplasari detasari 7.000 0.04 

    Materiale de laborator 5.000 0.03 

    carti si publicatii 3.000 0.06 

    Pregatire profesionala 4.700 0.02 

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 403.551 8.03 

     Protectia muncii 3.720 0.07 

ALTE CHELTUIELI  - burse 12.000 0.07 

Cheltuieli de capital 26.145 0.15 

din care:   

     Masini 26.145 0.15 
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     Alte active fixe   

     Mobilier,aparatura birotica   

     Constructii   

Total cheltuieli Buget 2014 17.443.693 100 

 

Observaţii : 

Procentul mare de cheltuieli de personal din total buget (70.98%) se datorează condiţiilor deosebite de muncă 

(psihiatrie –spor de 50% - 75%). 

Spitalul a beneficiat in anul 2010-2014 de programul national de sanatate  „Profilaxie in patologia psihiatrica si 

psihosociala” cu care s-au achizitionat  urmatoarele  : 

- Motosapa;   

- birotica  

- Materiale de uz gospodaresc. 

 

2.9    Modificari legislative  
 Modificarea legislative cea mai importanta se refera la Legea 95 din 2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii care prevede modul de organizare si functionare al spitalului,al altor institutii cu care spitalul este in contact 

permanent (Ministerul Sanatatii Publice, Directia de Sanatate Publica, Casa Nationala de Asigurari de 

Sanatate,Colegiul Medicilor, Ordinul asistentilor etc.). Un set de acte normative care vor fi relevante din punct de 

vedere al profilului spitalului este: Legea sanatatii mintale nr.487/2002.Pe langa acestea vor fi urmarite toate actele 

normative si modificarile legislative in domeniul financiar contabil, al dreptului muncii, drepturile pacientilor, Legea  

nr.46/2003. 

 

 

 

Strategia de dezvoltare pentru urmatorii 5 ani a  SPITALULUI DE PSIHIATRIE  POIANA  MARE 

are urmatoarele etape: 

 

 

consultarea internă şi analizele echipei de elaborare a strategiei 

 

analiza mediului intern şi exiern 

 

analiza SWOT( identificarea puntelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor) 

 

  identificarea prioritatilor 

 

identificarea obiectivelor strategice si a aposibilitatilor de implementare; 

 

dezvoltarea planului de implementare 

 

ANALIZA SWOT 
 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

-  adresabilitate buna a spitalului 

-  utilizarea eficientă a dotărilor disponibile  

pentru acordarea unei asistenţe medicale calitativ 

superioare 

- spatiul suficient pentru desfasurarea activitatii 

prezente si pentru dezvoltare 

- pregătirea profesională continuă a personalului 

medical şi nemedical ; 

-  evoluţia ascendentă a indicatorilor de 

performanţă ai spitalului; 

-desfasurarea spitalului pe baza de sistem 

pavilionar 

- cheltuieli de intretinere mari din cauza structurii 

pavilionare 

- lipsa acreditarii unitatii sanitare 

- dotare insuficientă cu aparatură medicală de 

înaltă performanţă (CT), care să permită 

îmbunătăţirea serviciilor medicale acordate; 

- reticenta la schimbare; 

- inexistenta unui sistem informatic integrat  
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- existenta unei echipe de lucru formata din 

personal profesionist si dedicat 

- existenta unei relatii contractuale intre unitatea 

sanitara si (serviciile sunt decontate de catre CAS 

DOLJ in totalitate) 

- spitalul este certificat conform SR EN ISO 9001 

ISO 14001 SI OHSAS 18001 

-  spitalul deţine autorizaţie sanitară de 

funcţionare, în conformitate cu standardele în 

vigoare. 

-  colaborare bună cu autorităţile locale 

- situatia financiara echilibrata (nu 

avem arierate) 

- executie bugetara buna 

- atmosfera de lucru bună 

- existenţa în structura spitalului a laboratorului de 

analize medicale, laborator de radiologie si 

imagistica medicală 

- retea electrica exterioara veche (uzata) 

- retea canalizare veche 

- retea alimentare cu apa si agent termic uzata  

(pierderi  pe instalatii , acestea datand din anii 

1960-1970) 

 

 

OPORTUNITATI  

 

AMENINTARI 

- normativul de personal în 

vigoare 

- posibilitatea incheire contracte cu case private 

de asigurari 

- buna colaborare cu autoritatile  judetene, de 

sanatate publică, naţionale, administraţie publică. 

- existenta fortei de munca, calificata 

- rejectarea de către societate a 

bolnavilor psihici 

-finantare insuficienta pentru a continua procesul 

de modernizare al spitalului (reabilitare si dotare) 

-implicare insuficientă a societăţii civile , a 

bisericilor, a centrelor de luptă antidrog în 

rezolvarea problemelor sociale 

- lipsa unor institutii pentru cazarea cazurilor 

sociale 

 

 

          In vederea indeplinirii obiectivului  fundamental al Strategiei SPITALULUI DE PSIHIATRIE POIANA 

MARE, respectiv creşterea continuă a calităţii actului medical acordat, cu scopul final de a asigura îmbunătăţirea 

calităţii vieţii pacienţilor, echipa manageriala si-a stabilit urmatoarele  obiective strategice, astfel : 

- se fac propuneri de catre sefii sectiilor catre consiliul Medical; 

- la nivelul Consiliului Medical se stabilesc prioritatile; 

- Comitetul  Director definitiveaza Planul Strategic in functie de prioritati , fonduri atrase ; 

- Planul Strategic si  ajustarile acestuia  se prezinta spre aprobare Consiliului de Administratie al 

spitalului 

- Consiliul de Administratie poate propune,la rindul sau, ajustari/modificari ale planului strategic 
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OBIECTIVE STRATEGICE PE TERMEN SCURT 2015 

   La  nivel de spital  

- Implementare sistem informatic integrat   

- Retea termica exterioara 

- Retea electrica exterioara 

- Dotari  ( aparate aer conditionat, masina  spalat pardoseala, masina  spalat vase, calandru, 

aparate aer conditionat , calculatoare,  inprimante, multifunctionale. 

- Igienizare interioare pavilioane 0-8 :  

                                                                        -    Pav. BL. 0 :           - recompartimentare 

                                                                                                            - grup sanitar+ baie 

                                                                                                            - inlocuire instalatii 

                                                                                                            - placare gresie si faianta 

                                                                        -    Pav. BL. 1 :            - grup sanitar etaj 

                                                                                                            - inlocuire instalatii 

                                                                                                            - placare gresie si faianta 

                                                                       -    Pav. BL. 2 :            - grup sanitar parter+ iesire spital 

                                                                                                            - inlocuire instalatii 

                                                                                                            - placare gresie si faianta 

                                                                       -    Pav. BL. 5 :            - grup sanitar parter 

                                                                                                            - inlocuire instalatii 

                                                                                                            - placare gresie si faianta 

 

 

 

OBIECTIVE STRATEGICE PE TERMEN  MEDIU (1-3 ani) 
 

 

 

OBIECTIVE STRATEGICE PE TERMEN  LUNG (3-5 ani) 
 

1. Amenajarea spatiilor de la Bl. E si fosta Radiologie  pentru pacientii gatosi (barbati si femei) 

2. Inlocuirea gardului de imprejmuire al spitalului . 

3. Amenajarea aleilor din spital. 

 

Obiective privind formarea profesionala: 

1. Cresterea numarului de cursuri de instruire interna ale personalului  cu 10 % fata de anul precedent. 

2. Evaluarea performantelor profesionale ale personalului medical 

3. Elaborarea de protocoale si instructiuni de lucru 

 

Obiective specifice privind  controlul infectiilor nosocomiale la nivelul sectiilor: 

1. Reducerea numarului de cazuri depistate in sistem de rutina. 

2. Reducerea numarului de cazuri investigate. 

3. Reducerea  numarului  de accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice. 

 

Obiective privind modernizarea spitalului: 

1. Reteaua de apa din interiorul spitalului. 

2. Racordarea sistem de evacuare ape uzate la reteua comunala. 

3. Reabilitare acoperis si jgheaburi ape pluviale la toate cladirile. 

4. Igenizare si reparatii bucatarie + sala de mese,  inlocuire masini de gatit. 

5. Achizitie 2 noi masini de spalat. 

6. Achizitie Autosanitara cu minim de dotari. 
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INDICATORI  SPECIFICI PENTRU EVALUAREA  CALITATII SERVICIILOR HOTELIERE 

 LA NIVELUL SECTIILOR  SI COMPARTIMENTELOR 

 

1. Cresterea indicelui de satisfactie al pacientilor la intrebarile referitoare la confortul hotelier din 

chestionarul  de evaluare  al satisfactiei pacientilor. 

2. Cresterea satisfactiei pacientilor referitor la curatenie. 

3. Cresterea satisfactiei pacientilor referitor la atitudinea  personalului. 

 

 

Rezultate asteptate  

 

 Impactul estimat asupra calitatii serviciilor va fi acela de realizare a conditiilor necesare atingerii scopului 

propus, respectiv imbunatatirea calitatii serviciilor medicale. 

 

Responsabilitati: 

 

Pentru punerea în aplicare a acestor obiective se vor repartiza următoarele responsabilităţi: 

- Serviciul economico- financiar va recurge la strângerea de fonduri prin sensibilizarea autoritătilor vis a vis de 

acestă unitate. 

- Serviciul resurse umane va analiza posibilitatea angajarilor de personal. 

- Serviciul administrativ va demara procedurile de reamenajare a spaţiului. 

 

       Rezultatele sunt asteptate pentru realizarea planul de implementare a obiectivelor SPITALULUI DE 

PSIHIATRIE POIANA MARE fara aparitia unor situatii neprevazute ( creşterea exagerată a preţurilor, reluări de 

licitaţii sau alte situaţii speciale).  

 

                   Prezentul plan va fi actualizat ori de cate ori este necesar, deoarece strategia de dezvoltare a echipei 

manageriale va tine cont  de : 

- modificarile legislative din domeniul sanitar. 

- delimitează clar priorităţile spitalului pentru următorii 5 ani, în concordanţă cu serviciile regionale şi specificul 

naţional; 

- ia în calcul modificările mediului extern la nivel local, regional şi naţional; 

- 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. 

   

           Acest proiect va fi prioritar în atenţia managerului spitalului Ec. OPRESCU VIOREL pentru a obţine în 

final scopul propus – îmbunătăţirea asistenţei medicale a bolnavului psihic.  

 

 

 

 

Intocmit, 

Manager 

Ec. OPRESCU VIOREL 
 


