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I. VIZIUNE
Ocrotirea sãnãtãţii reprezintã un serviciu foarte important oferit populaţiei.
Serviciile medicale oferite de instituţiile sanitare au ca obiectiv asigurarea sãnãtãţii membrilor societãţii, menţinerea şi
refacerea capacitãţii forţei de muncã, fiind astfel profund implicate în crearea condiţiilor materiale de existenţã umanã, în
îmbunãtãţirea continuã a calitãţii vieţii.
AMBULATORUL DE SPECIALITATE
Serviciile medicale acordate prin ambulatorul de specialitate integrat sunt: preventive, curative, de recuperare şi
paleative, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, precum şi a nou-nãscutului. În cadrul ambulatorului se
desfãşoarã şi activitãţi de învãţãmânt medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, de educaţie medicalã
continuã, precum şi de cercetare ştiinţificã medicalã.
Ambulatorul integral este renumit datoritã prestaţiilor medicale de înalt nivel, asigurând asistenţă medicală a
pacienţilor de pe teritoriul judeţului Timiş şi a judeţelor arondate. Populaţia deservitã, include pacienţii judeţelor Arad,
Caraş-Severin, Hunedoara.
Din punct de vedere al serviciilor medicale prestate, prin ambulatorul integrat se oferã servicii medicale
diagnostice, terapeutice, de consiliere, de prevenţie şi de recuperare. Toate acestea sunt acordate în mod sistematic într-o
varietate de specialitãţi medico-chirurgicale, care îşi desfãșoarã activitatea într-o structurã organizatoricã vastã.
II. VALORI COMUNE
În activitatea desfãşuratã ne bazãm pe :
-

respectarea dreptului la ocrotirea sãnãtãţii a tuturor categoriilor de populaţie, de alegere a medicului şi a unitãţii

sanitare şi egalitãţii în şanse;
-

garantarea calitãţii şi siguranţei actului medical;

-

asigurarea unei largi accesibilitãţi la servicii de asistenţă medicală ambulatorie,

-

asigurarea unor standarde ridicate a competenţelor profesionale precum şi încurajarea dezvoltãrii lor continue.

Echipa de conducere este compusã din :
- Comitet Conducere:
COORDONATOR: Dr. Ionescu Sidonia,
:

,

:

.

A. Puncte tari
- existenţa unor specialităţi în domeniul medical de înaltã performanţã
- personal cu înaltã calificare şi pregãtire permanentã prin participarea la cursuri, seminarii, congrese de specialitate
- spitalul investeşte în vederea extinderii activitãţii prin diversificarea serviciilor oferite pacienţilor
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- dotări şi mediu ambiental în permanenţã dezvoltare, menite sã creeze condiţii optime de deservire a pacienţilor şi de
desfãşurare a activitãţii personalului
- existenţa în cadrul ambulatorului a tuturor specialitãţilor medicale şi chirurgicale
- disponibilitate de a lucra peste orele de program
- personal cu pregãtire în domenii diferite (atât în domeniul medical cat şi în alte domenii), ceea ce creşte capacitatea de
rezolvare a unor problematici complexe
- este cel mai mare ambulator din judeţul Timiş asigurând tratamente pentru o patologie vastã;
- grad mare de acoperire cu servicii
- încadrare în procentul cheltuielilor de personal impus de reglementãrile legale în condiţiile raportãrii la veniturile din
prestãri de servicii medicale efectiv realizate şi nu doar la valoarea decontatã a acestora, dupã cum urmeazã
B. Puncte slabe
- grade diferite de competenţã pentru persoane cu acelaşi nivel de salarizare
- personal insuficient motivat pentru a-şi mobiliza şi asambla toate resursele intelectuale în interesul spitalului
- lipsa unei culturi organizaţionale care sã susţinã strategiile spitalului
- deficienţe în asumarea responsabilitãţilor
- lipsa de continuitate în alocarea sarcinilor
- având ca sursã principalã de finanţare sistemul de asigurãri de sãnãtate un punct slab îl reprezintã alocarea şi în anii
trecuţi şi în anul curent, a unei sume insuficiente în concordanţă cu valorile contractate
- având ca şi domeniu de activitate, activitatea de asistenţã medicalã , nu putem desfãşura şi alte tipuri de activitãţi care ar
putea constitui surse de venituri proprii (amenajarea şi închirierea parcãrilor, etc);
- contractarea serviciilor medicale sub nivelul realizãrilor
- existenţa unor structuri neeconomice (cheltuieli de personal care depãşesc veniturile) dar absolut necesare pentru
existenţa şi funcţionarea unui spital de urgenţã (ambulatoriu integrat şi specialitãţi clinice şi paraclinice)
- incertitudinea cadrului legislativ privind salariazarea
Oportunitãţi
- sãnãtatea este un domeniu cu impact social major
- aderarea la UE impune adoptarea unor standarde şi recomandãri, ghiduri de practicã medicalã care au ca finalitate
creşterea eficienţei,eficacitãţii şi calitãţii actului medical deci implicit a calitãţii serviciilor medicale
- statutul de membru UE deschide noi posibilitãţi de finanţare pe proiecte din fonduri europene
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Ameninţãri
- creşterea nivelului de informare a pacienţilor, concomitent cu progresul şi diversificarea tehnologiilor diagnostice şi
terapeutice vor conduce la creşterea aşteptãrilor acestora şi, implicit, la o creştere a cererii de servicii medicale complexe;
sistemul de sãnãtate trebuie sã dispunã de mecanisme care sã asigure direcţionarea resurselor financiare în virtutea
principiului eficienţei şi nu pe principiul limitei în disponibilitatea de fonduri
- libertatea de circulaţie a persoanelor şi a serviciilor dau posibilitatea “consumatorilor de servicii medicale” sã ia contact cu
furnizori de servicii din diferite ţãri şi sã îşi modifice aşteptãrile
- dezvoltarea sistemului privat constituie un mediu concurenţial pentru sistemul public
- creşterea tarifelor la utilitãţi, ceea ce va duce la majorarea cheltuielor spitalului
- creşterea substanţialã a cheltuielilor de personal prin publicarea unor acte normative care prevãd acordarea anumitor
sporuri personalului medico – sanitar
III. PRIORITÃTI PE TERMEN SCURT SI MEDIU
A. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE



personal insuficient motivat;



lipsa unei culturi organizaţionale;



angajarea cheltuielilor peste limita creditelor bugetare aprobate în condiţiile contractãrii cu C.A.S. a unui numãr
mai mic de servicii decât cel realizat şi drept urmare acumularea de datorii cãtre furnizori;



totodatã, limitarea numãrului de consultaţii la nivelul celui contractat cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate Timiş poate
duce la înrãutãţirea indicatorului de utilizare a cabinetelor/specialiştilor, ceea ce ar putea impune creşterea numãrului
de specialişti, respectiv o nouã normare a personalului sub limita actualã; aparent soluţia ar fi viabilã pentru reducerea
cheltuielilor de personal dar pe viitor nu va asigura încadrarea în procentul de 70% dat fiind faptul cã numãrul de
servicii contractat cu C.A.S. va fi mai redus conform istoricului şi prin urmare valoarea decontãrilor mai micã;



deficienţe în managementul la nivelul cabinetelor care îngreuneazã managementul de top;

B. PROBLEME PRIORITARE:

Îmbunãtãţirea calitãţii şi siguranţei actului medical;



Certificarea sistemului de management al calitãţii (ISO);



Modernizarea dotării cabinetelor de specialitate (clinice, paraclinice),



Dezvoltarea şi modernizarea ambulatoriului de specialitate prin accesarea de fonduri europene nerambursabile;



Îmbunãtãţirea indicatorilor de performanţã şi de calitate a serviciilor;



Reorganizarea cabineteor ca numãr, cu accent pe eficienţă şi cu adresabilitate crescutã,



Înbunãtãţirea managementului resurselor umane.

IV. DIRECŢII DE ACTIVITATE
A. Creşterea accesibilitãţii la serviciile medicale
Starea de sãnãtate a populaţiei este determinatã de accesul la sãnãtate, pe de o parte, şi de accesul la servicii de
sãnãtate, pe de altã parte.
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Accesibilitatea la servicii de îngrijire medicalã este determinatã de convergenţa dintre oferta şi cererea de astfel de servicii,
sau, altfel spus, disponibilitatea realã a facilitãţilor de îngrijiri comparativ cu cererea bazatã pe nevoia realã pentru
sãnãtate.
OBIECTIVE SPECIFICE
Reducerea cheltuielilor prin investiţii în utilaje moderne cu un consum redus de energie, achiziţionarea de aparaturã
medicalã şi echipamente medicale moderne, atragerea de fonduri europene care sã asigure un ritm susţinut al
procesului de modernizare al ambulatorului integrat. Realizarea acestor obiective duce la îmbunãtãţirea continuã a calitãţii
actului medical şi creşterea satisfacţiei pacienţilor şi, de asemenea, reducerea costurilor pentru orice serviciu furnizat.
Calitatea actului medical presupune urmãrirea ridicãrii continue a nivelului profesional al personalului medicosanitar, cunoaşterea şi respectarea ghidurilor, protocoalelor şi tuturor prevederilor legale.
1. Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea cu aparaturã/echipamente medicale:
 modernizarea prin reabilitare a cabinetelor de specialitate;
 dotarea cu aparaturã de înaltã performanţã;
 dotarea cu echipamente medicale necesare unui act medical de calitate.
2. Dezvoltarea resurselor umane în concordanţã cu necesitãţile reale
Alegerea acestei probleme a avut la baza noile concepții manageriale referitoare la resursa umanã :
rolul reprezentativ pentru unitate şi în relaţia cu pacienţii;
-

potenţialul unic de creştere şi dezvoltare cu rol în elaborarea şi operaţionalizarea coordonatelor de dezvoltare;

-

rolul cel mai sugestiv pentru specificitatea managementului ca tip de activitate umanã;

-

domeniu în care deciziile sunt printre cele mai dificile având în vedere cã interconecteazã factori individuali,

organizaţionali şi situaţionali;
-

resursa unicã cu cea mai mare putere, capabilã sã punã în mişcare celelalte tipuri de resurse;

-

managementul resurselor umane – factor decizional de succes.

Folosind suportul ştiinţific al abordãrii managementului resurelor umane, se poate concluziona cã:
-

performanţa spitalului este direct determinatã de personalul acestuia, de conducere şi de execuţie, care devin

responsabili de rezultatele obţinute.
Rezultate aşteptate:
- creşterea eficienţei şi calitãţii actului medical;
- creşterea satisfacţiei pacienţilor;
- creşterea satisfacţiei personalului medical;
- atragerea şi menţinerea personalului valoros;
- asigurarea condiţiilor de siguranţã şi securitate în muncã;
- îmbunãtãţirea indicatorilor de activitate ai spitalelor.
Indicatori de evaluare :

numãr de pacienţi trataţi;



proporţia pacienţilor diagnosticaţi din total pacienţi prezentaţi în ambulator;



numãr de pacienţi consulta şi în ambulator;
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B.Creşterea calitãţii serviciilor medicale
Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce în ce mai important în domeniul sãnãtãţii, deoarece creşte gradul de
informare al pacienţilor, concomitent cu progresele tehnologice şi terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase
dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficienţã, continuitatea îngrijirilor, siguranţa
pacientului, competenţa echipei medicale, satisfacţia pacientului, dar şi a personalului medical.
Obiective generale:
1.

Asigurarea continuitãţii actului medical, prin creşterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în

ambulator.
Indicatori de evaluare :



Analizarea listelor de aşteptare;



Numãr pacienţi internaţi în urma consultului în ambulatorul de specialitate;



Numãr de investigaţii repetate în spital .

Obiective specifice:
-

adoptarea de standarde pentru produse medicale, tehologii medicale, formare profesionalã, crearea de reţele de

informare;
-

introducerea şi utilizarea ghidurilor de bunã practicã şi evaluare a tehnologiilor medicale;

-

asigurarea calitãtii serviciilor medicale;

Indicatori de evaluare :



numãrul de cursuri de perfecţionare continuã;



mãsurarea eficacitãţii serviciilor medicale : număr consultaţii prin prezentare directă;



nr. mediu de consultaţii interdisciplinare / pacient examinat;



nr. mediu investigaţii paraclinice / pacient examinat;



indice de concordanţã între diagnostic la primul consult (consult iniţial) şi diagnostic la un interval stabilit de timp;



procentul pacienţilor internaţi (dinspre ambulator) şi transferaţi cãtre alte spitale.
2.

Creşterea competenţelor profesionale ale personalului medical

Resursele umane sunt cele mai importante componente în furnizarea de îngrijiri de sãnãtate. Planificarea resurselor
umane, şi în special a medicilor, trebuie sã constituie o prioritate în sectorul sanitar.
Obiective specifice:
-

Îmbunãtãţirea pregãtirii profesionale de bazã a personalului medical (teoreticã şi practicã);

-

Îmbunãtãţirea pregãtirii de specialitate (teoreticã şi practicã) a medicilor;

-

Îmbunãtãţirea pregãtirii profesionale continue a personalului medical.

Indicatori de evaluare:



Îndeplinirea planurilor de pregãtire profesionalã.
3.

Evaluarea ambulatorului integrat din perspectiva obţinerii acreditãrii

Obiective specifice:
-

implementarea tuturor standardelor generale necesare acreditãrii;
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-

analizarea situaţiei ambulatorului prin prisma standardelor generale de acreditare;

-

iniţierea procedurilor de acreditare.

Indicatori de evaluare :

calificativul obţinut în urma acreditãrii.
Obiective specifice pentru finanţarea ambulatorului integrat:


Îmbunatãtirea resurselor financiare;



Reducerea costurilor medii la nivel de cabinete de specialitate;



Analiza veniturilor pe tipuri de servicii oferite de cãtre ambuator şi pe tipuri de provenienţã;



Analiza cheltuielilor ambulatorului în funcţie de destinaţia lor atât la nivelul întregului ambulator cât si la nivelul
fiecãrui cabinet de specilitate (sau pe specialităţi);



Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ambulatorului integrat, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic



Identificarea surselor pentru creşterea veniturilor proprii, în limitele legii.

superior;

Indicatori de evaluare:
-

Procentul veniturilor proprii din total venituri ambulator;

-

Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli ambulator ;

-

Cost mediu/ zi de ambulator / specialitate (cabinet).

MONITORIZARE ŞI EVALUARE
În vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor prevãzute mai sus se va elabora şi urmãri un Plan anual de acţiuni-plan de
management - privind activitãţile care trebuie întreprinse, modul de implementare a acestora, termenele de îndeplinire
precum şi structura şi persoanele responsabile .
Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor prevãzute se va realiza în mod continuu de cãtre fiecare structurã responsabilã, în
parte care pot sã îşi stabileascã şi alte instrumente specifice de monitorizare şi care îşi vor nominaliza o persoanã care va
rãspunde direct de realizarea monitorizãrii.
Toate aspectele semnificative vor fi aduse la cunoştinţa Comitetului Director în vederea ajustãrii intervenţiilor pe mãsura
implementãrii lor.
În urma îndeplinirii activitãţilor prevãzute, structurile responsabile vor întocmi trimestrial câte un raport de evaluare pe care
îl vor prezenta spre avizare Comitetului Director. Acesta,dupã ce va aviza raportul, îl va prezenta Consiliului de
Administraţie spre aprobare.
Se vor stabili o serie de indicatori de performanţã cuantificabili şi se va monitoriza evoluţia acestora, elaborându-se de
cãtre fiecare structurã responsabilã un raport care sã surprindã îmbunãtãţirea acestora.
Structurile implicate în implementarea intervenţiilor îşi pot stabili şi alte instrumente specifice de evaluare aşa cum a fost
detaliat la finalul fiecãrui obiectiv.
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