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RAPORT DE ACTIVITATE 2019 

 

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “LOUIS ŢURCANU” TIMIŞOARA 

 

 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara este condus de un Comitet Director format 
din : 

• Manager – Dr.Adam Ovidiu 

• Director Medical – Dr.Andrei Ghe. Zeno 

• Director Financiar - Contabil – Ec.Martin Cristian Alexandru 

• Director Îngrijiri – Daniela Nicolau 

 

 

Structura spitalului are un total de 578 paturi. (din care 501 paturi spitalizare continuă, 65 paturi însoțitori și 12 
paturi spitalizare de zi), distribuite astfel : 

 

• Secția Clinică Pediatrie  I – 48 paturi 

 Compartiment nefrologie – 15 paturi 

 Compartiment gastroenterologie – 15 paturi 

 Compartiment pediatrie – 18 paturi 

• Secția Clinică Pediatrie  II – 53 paturi 

 Compartiment alergologie-imunologie – 5 paturi 

 Compartiment hematologie-oncologie pediatrică – 33 paturi 

 Compartiment genetică medicală – 5 paturi 
1 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 Compartiment îngrijiri paleative – 5 paturi 

 Compartiment pediatrie – 5 paturi 

• Secția Clinică Pediatrie  III– 48 paturi 

 Compartiment endocrinologie – 12 paturi 

 Compartiment diabet zaharat, nutriție și boli metabolice –  5 paturi 

 Compartiment reumatologie – 9 paturi 

 Compartiment pediatrie –  22 paturi 

• Secția Clinică Pediatrie  IV– 47 paturi 

 Compartiment cardiologie – 15 paturi 

 Compartiment HIV/SIDA – 10 paturi 

 Compartiment toxicologie – 5 paturi 

 Compartiment dializă peritoneală – 2 paturi 

 Compartiment pediatrie - 15  paturi 

• Secția Clinică Neonatologie-Prematuri – 59 paturi 

 Compartiment neonatologie patologică – 14 paturi 

 Compartiment neonatologie-prematuri – 35 paturi 

 Compartiment TI – neonatologie – 10 paturi 

• Secția Clinică Chirurgie  Pediatrica – 48 paturi 

 Compartiment oftalmologie – 3 paturi 

 Compartiment chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și arși – 5 paturi 

 Compartiment ORL – 5 paturi 

 Compartiment chirurgie – 35 paturi 

• Secția Clinică Ortopedie  Pediatrică – 25 paturi 

• Secția Clinică ATI – 35 paturi 
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• Compartiment ATI – 10 paturi 

 Compartiment TI – 25 paturi 

• Secția Clinică Neurologie Pediatrică – 30 paturi 

• Secția Clinică Psihiatrie Pediatrică – 25 paturi 

• Secția Clinică Pediatrie V – 50 paturi 

• Sectia Clinica Pneumologie – 25 paturi 

• Compartiment TBC – 13 paturi 

 Compartiment pneumologie – 12 paturi 

• Compartiment Transplant Medular Adulți și Copii – 8 paturi     
  

 

TOTAL  PATURI : 501 PATURI spitalizare continuă 

 

Structura de personal este distribuită pe un număr de 1.318,50 posturi astfel : 

• secțiunea ASIGURĂRI  948,00 (sectii cu paturi, laboratoare, ambulator, UTS, TESA, bloc alimentar, 
spalatorie, muncitori, paza etc) 

• secțiunea TRANSFERURI  86,50 (UPU, CSM, COLECTIV CERCETARE) 

• medici rezidenți 284,00 

 

3. Obiectul de activitate al spitalului :  

• Furnizarea serviciilor de asistenta medicala profilactica si curativa (spitalizare continuă sau de zi) 
pentru copii în specialitățile pediatrie, chirurgie pediatrică, chirurgie plastică, ortopedie, oncologie 
pediatrică, hematologie, imunologie, alergologie, ingrijiri paleative, dializa peritoneala, hemodializa, 
gastrologie, endocrinologie. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, cardiologie pediatrică, 
neonatologie-prematuri, recuperare pediatrica, genetica medicala, oftalmologie, ORL,  ATI, fizio-
kinetoterapie, neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrica, urgenta, etc. 
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• Asigurarea serviciilor medicale în regim ambulator pentru copii în specialitățile 

dermatologie, oftalmologie, neuropsihiatrie, psihologie, etc. 

• Desfăsurarea activitatilor de invatamant, cercetare stiintifica, indrumare si coordonare metodologică in 
domeniul de activitate, care consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor 
pacienților, a eticii și deontologiei medicale. 

• Realizarea educatiei medicale continue și îmbunătățirea competențelor profesionale pentru personalul 
propriu; 

• Participarea in cadrul programelor naționale de sanatate; 

• Participarea în cadrul programelor cu finaţare UE; 

 

4. Sinteza activității în anul 2019 : 

La sfărșitul anului 2019 s-au înregistrat un numar de 17.705 internari pe secțiunea spitalizare continua (acuți) în 
sistem DRG, internari de spitalizare continua cronici 1436 internări, rezultând un număr total de internări pe 
sistem de 19,141 

 

În Ambulatorului Integrat cu cabinete de specilitate pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat un număr total 
39.749 consulturi în cabinete. 

 

 

5.Obiectivele conducerii spitalului pentru anul 2020 sunt : 

• să excelăm în acordarea unor servicii medicale performante, de calitate, comparabile cu cele oferite la 
nivel internaţional si accesibile din punct de vedere financiar; 

• să oferim pacientilor nostri informatii accesibile si reale si să asigurăm participarea acestora la deciziile 
privind actul medical care-i vizează în mod direct pentru a putea consimti liber asupra acestuia; 

• să respectam viata privată si intimitatea pacientului tratandu-l cu omenie, promptitudine si maximum de 
eficienta; 

• să garantăm confidentialitatea în legătură cu datele personale ale pacientului si informatiile referitoare la 
starea sa de sănătate sau socială. 
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• Îmbunătățirea infrastructurii și organizării spitalului în contextul menținerii acreditarii și a 

reacreditării – ciclul II 

• Scăderea costurilor fixe și implicit scăderea costurilor serviciilor medicale furnizate. 

• Îmbunătățirea capacității de răspuns a spitalului prin reorganizarea secțiilor cu paturi și a ambulatorului 
integrat al spitalului. 

• Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și a actului medical, oferirea de servicii noi prin dotarea cu 
aparatură performantă. 

• Implementarea de ghiduri și protocoale terapeutice pentru toate secțiile spitalului și revizuirea 
procedurilor acolo unde se impune. 

• Reabilitarea spațiilor destinate actului medical și pentru activitatea administrativă. 

• Organizarea evaluarii și a măsurilor necesare pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare a 
spitalului – anual (fără plan de conformare), reacreditarea ANMCS, menținerea standardelor pentru 
certificare ISO (9001:2015, 14001:2015, studii clinice etc), evaluare CJAS. 

• Întreținerea corespunzatoare a clădirilor și echipamentelor. 

• Constucția unei parcări supraterane în curtea Ambulatorului Integrat, cu aproximativ 240 locuri parcare 
(P+3) 

• Finalizare construcție spital nou și dotare cu mobilier și echipamente medicale/aparatură – CORP B – 
EXTINDERE SPITAL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII  „LOUIS ȚURCANU” 
TIMIȘOARA. 

 

DIRECTOR MEDICAL – AMBULATOR INTEGRAT 

 

1. Structura  : directorul medical – as.univ.dr.Andrei Ghe.Zeno – medic primar chirurgie si ortopedie 
pediatrica si face parte ca : 

- membru in Comitetului Director al spitalului,  

- presedintele Consiliului Medical al spitalului,  

- presedintele Comisiei de concurs/examen in vederea angajarii si promovarii personalului,  

- presedintele Comisiei medicamentului,  
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- membru titular in Comisia de avizare a donarii de la donatorul viu, 

- membru in Comitetului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale,  

- membru in Comisia de arbitraj,  

- presedinte in Comisia de Analiza a Decesului Intraspitalicesti,  

- presedinte in comisia de disciplina,  

- membru in Nucleul de Calitate 

 

2. Componența : are in subordine toti medicii sefi de sectii/compartimenete si Ambulatorul Integrat al 
spitalului cu cabinete de specailiate si medicii rezidenti. 

 

Ambulator Integrat cu cabinete de specialitate ce cuprinde urmatoarele cabinete de : Neuropsihiatrie infantilă, 
Chirurgie și ortopedie infantilă, Recuperare, medicină fizică și balneologie, Pediatrie, Cardiologie, 
Endocrinologie, Nefrologie, Gastroenterologie, Genetică, ginecologie infantilă, ORL, Oftalmologie, 
Alergologie și imunologie, Dermatovenerologie, Reumatologie, Pneumologie, Recuperare, medicină fizică și 
balneologie, psihologie, Evaluare și statistică medicală, Fișier. 

 

3. Obiectul de activitate : coordoneaza activitate personalului medical superior (prin sefii de sectii) la 
nivelul intregului spital, are in subordine toate sectiile/compartimenetele medicale, laboratoarele si 
coordoneaza si activitatea din Ambulatorul Integrat al spitalului 

 

4. Sinteza activitatii pe anul 2019 : 

 

Pe parcursul anului activitatea de conducere a urmărit aplicarea în practică a principiilor managementului şi 
luarea unor decizii pe baza celor două elemente esenţiale: calitatea serviciilor medicale şi a actului medical și 
siguranța pacientului : 

• prin coordonarea activitîții medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului 
adecvat pacienţilor internaţi  
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• prin monitorizarea continua a calității serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, 

inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor 

• In cadrul comisiilor ce isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului, in calitate de presedinte sau 
membru,  am participat la toate sedintele de lucru, am analizat si propus comitetului director masuri. 

 

În cadrul Ambulatorului Integrat am coordonat si supravegheat desfășurarea activității medicale specifică 
ambulatorului :  

• consultarea, investigarea, stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor cu bilet de trimitere de la 
medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de 
asigurări de sănătate;  

• monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele 
programate la solicitarea medicului curant, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;  

• asigurarea consulturilor interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în spital; acestea se vor acorda prioritar;   

Astfel în cadrul Ambulatorului Integrat, pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat un număr total 39.749 
consulturi în cabinete. 

 

5. Obiective majore pe anul 2020 : 

• obținerea evaluarii și a măsurilor necesare pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare a 
spitalului – anual (fără plan de conformare), reacreditarea ANMCS, menținerea standardelor pentru 
certificare ISO (9001:2015, 14001:2015, studii clinice etc), evaluare CJAS. 

• implementarea de ghiduri și protocoale terapeutice pentru toate secțiile spitalului și revizuirea 
procedurilor acolo unde se impune. 

• să oferim servicii medicale performante, de calitate, comparabile cu cele oferite la nivel internaţional si 
accesibile din punct de vedere financiar; 

• îmbunătățirea calității serviciilor medicale și a actului medical, oferirea de servicii noi prin dotarea cu 
aparatură performantă. 

• îmbunătățirea calității serviciilor medicale și a actului medical oferite în Ambulatorul Integrat cu 
cabinete de specialitate al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara. 
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DIRECTOR INGRIJIRI – ACTIVITATE INGRIJIRI + BUCATARIE + SPALATORIE 

 

1. Structura : Director îngrijiri, as. Nicolau Daniela Lenuța – asistent medical principal – studii superioare, 
specialitate medicina general. Coordonează activitatea personalului mediu sanitar ți auxiliar sanitar, bloc 
alimentar si spalatorie. 

2. Componență: - 349 asistenți medicali,  

- 147 infirmieri,  

- 68 îngrijitori de curățenie.  

3. Obiectul de activitate: îngrijiri medicale de calitate, creșterea gradului de siguranță al pacientului pe perioada 
internării, supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale 

4. Sinteza activității pe anul 2019: 

• în Registrul de Procese Verbale. asigurarea unor servicii de îngrijire medicală de calitate și  în condiții 
de siguranță a copiilor internați în spitalizare continuă sau  de zi, Spitalul  deservind un număr de 19141 
pacienți, în spitalizare continuă și un număr de 389 pacienți în spitalizare de zi. 

• efectuarea lunară a ședințelor de lucru cu asistenții șefi, având tema principala pregătirea tuturor 
secțiilor pentru al doilea ciclu de acreditare. Aceste întâlniri sunt consemnate 

• s-a implementat Planul de îngrijiri medicale, care l-am  analizat o dată la 6 luni (01.01.2019 – 
31.06.2019 respectiv, 01.07.2019 – 31.12.2019).  

• am efectuat cu sprijinul OAMMR Timiș, acreditarea cursurilor efectuate de asistenții din Spital, cu 
calificarea de ,,formatori” 

• am urmărit desfășurarea orelor de EMC, prin promovarea unor teme în ,, Planul de pregătire 
profesională a anului 2019’’, cu caracter tematic pentru fiecare secție în parte și cu tematică comună 
necesară tuturor cadrelor medii. 

• am efectuat  un studiu, intitutulat ,,Rolul evaluării gradului de dependență a pacienților în eficientizarea 
activității de îngrijiri’’ în care au fost implicați toți asistenții din secțiile cu paturi. 

• am implementat și prelucrat  ,,Procedura privind igienă mâinilor” cu personalul medical, măsură 
obligatorie pentru prevenirea și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale  și  am testat întregul 
personal cu  black box. 
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• am implementat  Procedura de contentionare a pacientului cu manifestări agresive, în secția 

de Psihiatrie pediatrică, fiind 15 situații de contenționare sau izolare a pacienților agresivi pe tot 
parcursul anului 2019. 

• am  efectuat un număr de 84 controale inopinate, în toate secțiile și compartimentele Spitalului, am 
consemnat neregulile, lăsând și recomandări scrise asistenților șefi 

• s-au întocmit un număr de 22 ,,Acorduri/Protocoale de colaborare” cu Spitale din Județ sau cu alte 
Spitale din țară 

• s-au furnizat servicii de instruire elevilor de la școlile sanitare din oraș, prin ,,Contractele de 
colaborare”, pe care Spitalul le-a încheiat cu acestea 

• s-au colectat pe tot parcursul anului, următoarele cantități de deșeuri: total deșeuri infecțioase: 33487,24 
kg, total deșeuri infecțioase: 33487,24 kg 

 

5. Obiective majore pe anul 2020 

• evaluarea continuă a satisfacției pacientului și menținerea la nivelul garantării performanței actului 
medical 

• realizarea educației medicale continue și îmbunătățirea competențelor profesionale pentru personalul 
propriu; 

• actualizarea conținutului protocoalelor și a procedurilor din domeniul îngrijirilor medicale și a 
activităților conexe 

• dezvoltarea mecanismului de audit pe partea de îngrijiri medicale și integrarea acestuia în procesul de 
îmbunătățire a calității actului medical 

• participarea asistenților la Congrese, Conferințe, Simpozioane la nivel național și internațional, pentru 
îmbunătățirea cunoștințelor și informațiilor medicale 

• Pregătirea Spitalului pentru obţinerea acreditării cu un punctaj cât mai bun 

 

BLOC ALIMENTAR 

1.Structura 

Blocul alimentar cuprinde : 
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-  bucataria propriu zisa +anexe 

-  bucataria dietetica pentru sugari+anexe 

si are un medic coordonator-  prof.dr. Marginean Otilia respectiv un asistent dietetician coordonator- Asist. 
Obrad Melinda 

2. Componenta : 

Blocul alimentar are in prezent un numar de 26 de posturi din care 2 vacante ( 1 demisie; 1 concediu îngrijire 
copil)  

3.  Obiectul de activitate consta in asigurarea hranei zilnice a pacientilor, apartinatorilor internati cat si a 
medicilor care efectueaza garzi. 

4.  Sinteza activitatii 

• statistica cu numar de portii pregatite pe anul 2019 

• tabel atasat respectiv copii 0-3 ani 6 mese/zi; copii 3-16 ani 3 mese+2 gustari/zi; insotitori internati- 3 
mese/zi; garzi – 3 mese/zi. 

•  instruirea personalului privind bunele practici de igiena s-a efectuat      în datele de 20.03; 16.07; 15.10 
și s-au intocmit procese verbale 

• control privind starea igienico sanitara a blocului alimentar în data de 05.11.2019, s-a intocmit proces 
verbal. 

• control DSP Timis în urma unei sesizari în data de 16.04.2019.în urma unei sesizari,s-a intocmit proces 
verbal 

• controale interne CPIAAM de constatare a conditiilor igienico -sanitare –  

• s-au prelevat  în data de 05.06. 2019 respectiv în 24.09.2019  câte 10 esantioane -probe alimentare cât și 
probe de apa potabila   spre  analiza la laboratorul  DSP, rezultatele fiind în parametri admiși. 

• sedinta pe probleme organizatorice și de conduita cu Conducerea institutiei în data de 09.12.2019 la care 
a participat tot personalul, s-a intocmit proces verbal 

• s-au efectuat acțiuni de dezinsectie și deratizare conform planificarii 

• s-au efectuat în cadrul laboratorului institutiei analizele medicale obligatorii pentru personalul blocului 
alimentar cât și controalele de medicina a muncii 
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• s-au făcut instructajele privind securitatea și sanatatea în munca cât și instructajele privind 

situatiile de urgența conform graficului.                                                             

5. Obiective pe anul 2020:  

• consolidarea cladirii care adaposteste blocul alimentar cat si reparatia capitala a 
tuturor spatiilor pereti;pardoseli;grupuri sanitare)                      

• dotarea blocului alimentar cu un un sistem de ventilatie performant  pentru a 
imbunatatii conditiile de munca in blocul alimentar in special pe perioada verii 
cand sunt temperaturi foarte mari     

• utilarea vestiarului personalului cu mobilier nou     

• achizitionarea unui autoclav pentru sterilizare pentru bucataria dietetica pentru 
sugari( necesar pentru sterilizarea veselei utilizate pentru sugari) 

• achizitionarea unui robot-malaxor de capacitate mare pentru eficientizarea 
activitatii in bucatarie. 

• imbunatatirea continua a calitatii serviciilor oferite de  blocul alimentar prin o 
aprovizionare cu produse alimentare de buna calitate, pentru asigurarea unei 
alimentatii echilibrate,diversificate si sanatoase pentru pacientii noștri 

• instruirea continua a personalului blocului alimentar in ceea ce priveste specificul 
activitatii in alimentatia in colectivitati prin cursuri de perfectionare adecvate. 

                                                         

 

SPĂLĂTORIE 

1.Structura + Componență 

Spălătorie are in componență 11 angajați spălătorese 

2. Obiectul de activitate al compartimentului :  servicii de spălătorie pentru lenejeria spitalului (de pat, pijamale, 
fețe de masă, echipamente de lucru,  etc) 

3. Sinteza activității pe anul 2019 :  

• spălarea a 119.463,00 kg lenjerii murdare în decursul anului 
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• dotarea cu un calandru  industrial de la Organizația Salvați Copii 

prin sponsorizare 

• dotarea cu o stație de călcat din donație de la o persoană fizică 

4. Obiectivul pe anul 2020:  

• reparații capitale a clădirii Bloc Alimentar și Spălătorie  

• optimizarea activității din cadrul compartimentului 

              
            

 

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE I 

 

1, Structura serviciului și numele șefului. 

În cadrul Secției Clinice  Pediatrie I cu 48 paturi (funcționale 32 dintre care 9 mici si 23 mari)  pe parcursul 
anului 2019 activitatea  s-a desfășurat în cele trei compartimente, condusă de SL Dr.Marcovici Tamara : 

• Pediatrie I,   

• Gastroenterologie  

• Nefrologie.  

Detinem si Statia de Hemodializă al Spitalului, cu 2 unități/ paturi, având asigurate: locația, personalul medical 
mediu și auxiliar competent, aparatura, echipamentele, materialele sanitare și medicația corespunzătoare 

 

2, Componența serviciului pe specialități 

Activitatea medicală a secției a fost asigurată de cinci medici. 

In decembrie 2019 structura personalului mediu si auxiliar al sectiei era urmatoarea:  

- 26 asistente medicale, dintre care: 

o 1 asistenta.șefă 
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o 1 asistenta ORL- post fix 

o 2 asistente Ambulanță internări post fix  

o 3 asistente cu competență în Endoscopie digetsiva 

o 3 asistente cu competență în  Hemodializă 

o 11  asistente cu studii superioare de scurtă durată 

- 12 Infirmiere, dintre care una la  Ambulanță internări - post fix 

- 4 Îngrijitoare curățenie  

- Registrator medical: 1 

- Statistician: 1 

 

3, Obiectul de activitate: 

Colectivul  de medici a desfășurat o activitate susținută, de calitate, alături de cadrele medii și auxiliare.  

• diagnosticarea și tratarea pacienților pediatrici cu afecțiuni în conformitate cu compartimentele existente 
și supraspecialitățile medicilor 

• gestionarea programelor naționale  

• activitate didactică cu studenții și formarea medicilor rezidenți 

• activitate de cercetare științifică (proiecte de cercetare, studii clinice) 

• spitalizare de zi 

• consulturi interdisciplinare 

• ambulator de specialitate  

 

4, Sinteza activității în 2019. 

Pana la 21.12.2019, la nivelul intregii sectii s-au rezolvat  1856  cazuri dintre care 871 la Gastroenterologie, 
654 la Pediatrie I si 331 la Nefrologie.  

13 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
In conditiile unui deficit de 33% al paturilor  disponibile pentru spitalizarea continua a bolnavilor 

(lipsa a 16 paturi fizice), rata de utilizarea a paturilor a fost 37,65 % la nivelul intregii sectii, iar pe 
compartimente astfel: 53,57% la Gastroenterologie, 41,35%  la Pediatrie I si 17,28 % la Nefrologie. Rulajul 
bolnavilor la nivelul intregii sectii a fost 39,31. 

Durata medie de spitalizare a fost optima la nivelul intregii sectii (3,5 zile). Mortalitatea a fost 0 (zero) la 
nivelul intregii sectii cu toate ca pe parcursul anului  

au fost internate cazuri de mare complexitate, unele deosebit de grave. Competenta, implicarea deosebita a 
intregului personal si abordarea interdisciplinara a cazuisticii au condus la acest bilant excelent pe anul 2019.  

Indicele  de case-mix la nivelul intregii sectii a fost acceptabil pe parcursul anului, la finalul lunii octombrie 
fiind 0,9820.  Astfel, in octombrie 2019 ICM a fost bun la nivelul compartimentului Gastroenterologie (1,0251) 
si la Pediatrie I (1,0082) si slab la Nefrologie (0,7722).  

Numarul infectiilor asociate asistentei medicale a fost mic la nivelul intregii sectii (5 cazuri). 

Spitalizarea de zi a inregistrat o buna adresabilitate catre Sectia Clinica Pediatrie 1,  in 2019 rezolvandu-se 112 
cazuri. Dintre acestea, 83% (93 cazuri) au fost spitalizate prin Sectia clinica Pediatrie I in ultimele 4 luni ale 
anului (septembrie-21 decembrie 2019).   

Întreaga activitate profesională  a personalului mediu şi auxiliar din sectie   a fost coordonată medicul şef de 
secţie si asistenta şefă  prin întâlniri cotidiene, prin şedinţe de lucru si  instructaje pe teme diverse, de interes 
major ( cunoașterea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, a normelor de curățare și 
dezinfecție, gestionarea deșeurilor, a normelor privind măsurile împotriva incendiilor  și pentru pregătirea de 
specialitate a personalului) prestabilitAm efectuat instructaje bilunare pe linie profesionala cu medicii angajati 
ai sectiei, respectiv impreuna cu asistenta sefa si personalul mediu si auxiliar al sectiei. 

Gradul de satisfactie al pacientilor si apartinatorilor a fost bun si foarte bun. Nu am inregistrat reclamatii din 
partea pacientilor/apartinatorilor internati. Au fost formulate (verbal/in scris) cateva nemultumiri privitoare la 
urmatoarele aspecte: aglomeratia din saloane;  plasarea in paturi mici a pacientilor care creaza impedimente 
majore pentru  insotitorii internati, acestia neavand posibilitatea de a se odihni adecvat; grupuri sanitare 
insuficiente; lipsa unor saloane cu 1-2 paturi (rezerve), etc.  

 

5, Obiective majore pentru anul 2020 ne propunem urmatoarele: 

• imbunatatirea urmatorilor indicatori de performanta: indicele de case-mix  si cel  de utilizare a patului 
(intreaga sectie)  

• reducerea cheltuielilor 
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• eficientizarea in continuare a spitalizarii de zi 

• ameliorarea conditiilor hoteliere pentru pacientii internati  la nivelul sectiei 

 

 

 

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE II 

 

1.Structura serviciului și numele șefului 

Secția Clinica Pediatrie II, avand medic sef sectie – Conf.Dr.Smaranda Arghirescu medic primar pediatru, 
primar oncohematologie pediatrică, specialist oncologie medicală, doctor în medicină., are 53 paturi după cum 
urmează: 

• 5 paturi alergologie – imunologie 

• 5 paturi pediatrie -diverse 

• 5 paturi genetică medicală 

• 5 paturi paliație  

• 33 paturi oncohematologie pediatrică 

Compartimentul de transplant medular copii și adulți cu 8 paturi dintre care 6 sub formă de camere sterile cu 
presiune pozitivă și hepafiltrare și 2 paturi pentru tratamentul pacienților aflați pre- și post-transplant, este 
direct subcoordonarea Conf.Dr.Smaranda Arghirescu 

Salon de afereză celule stem cu 3 paturi și 3 aparate afereză 

Bancă de celule stem hematopoietice 

Sector de prelucrare celule stem 

 

Tot în cadrul Secției Clinice Pediatrie II  funcționează: 

• laborator flowcitometrie 
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• laborator genetică convențională și FISH 

• laborator biologie moleculară 

• Spitalizare de zi 

• Unitate de cercetare Onco-hematologie pediatrica pe platforma ASM 

• Ambulator de specialitate integrat pediatrie 

• Ambulator de Oncohematologie pediatrică 

• Sală de curs pentru activități didactice 

• Cameră de joacă 

 

2.Componența serviciului 

Nnumăr total angajați 86 din care: 14 medici, 44 asistente, 13 infirmiere, 11 îngrijitoare curățenie, 1 registrator, 
1 statistician 

• 3 medici primari pediatrie 

• 1 medic specialist pediatrie 

• 6 medici primari pediatrie cu supraspecialități sau competențe în oncologie, hematologie, genetică, 
paliație, imunologie 

• 2  medici specialisti  in Hematologie 

• 2 medici primari hematologie 

• 2 medici primari pediatrie în Compartimentul de Cercetare 

• 10 medici au susținut doctoratul în medicină 

• 2 psihologi. 

  

3.Obiectul de activitate 

• diagnosticarea și tratarea pacienților pediatrici cu afecțiuni în conformitate cu compartimentele existente 
și supraspecialitățile medicilor 
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• gestionarea programelor naționale de: 

• *oncologie cu 86 beneficiari/ 2019 

• *imunodeficiențe -20 pacienți/ 2019 

• *hemofilie, talasemie -40 pacienți/ 2019 

• *transplant medular -26 pacienți/ 2019 

• *diagnostic al leucemiilor acute -105 pacienți/ 2019 

• *tratament al purpurei trombocitopenice cronice la copil -3 pacienți in 2019 deoarece programul s-a 
initiat in luna noiembrie 2019 

• *genetică  -Boală Hunter -2 pacienți in 2019 

• Amiotrofie – 3 pacienți in 2019 

 

4.Sinteza activității în 2019  

• gradul de ocupare al paturilor a fost de 91,22 în 2019. 

• număr internări 3337/ 2019  

• număr decese 15/ 2019  

• ICM (indice de complexitate al cazului) defalcat pe compartimente: 

• *genetică -0,63 

• *imunologie -1,526 

• *oncologie -2,24 

• *pediatrie -1,63 

• *transplant -2,91 

• durata medie de spitalizare -4,81 comparativ cu 5,43 in 2018 

• indice de utilizare pat -332,96 imbunatatit fata de 2018 cand a fost de 324,5 

• număr zile de spitalizare au fost 17.647  
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• cazuri noi oncologice 89 in 2019 fata de 57 in 2018 

• cazuri transplantate în 2019 =19 transplant autolog și 7 allogeneic dintre care 3 înrudiți și 4 neînrudiți 

• afereze celule stem 20 proceduri/ 2019 

• explorări flowcitometrice – 313 in 2019. Numărătoare de CD34 -78 in 2019. Investigarea statusului 
imun s-a efectuat la 93 cazuri cu suspiciune de imunodeficienta si 72 cazuri posttransplant 

• explorări genetice: 52 examinări cariotip cu bandare pentru Spitalul L.Țurcanu, 21 explorări pentru alte 
spitale și 40 teste FISH 

 

Compartimentul de transplant medular (8 paturi): 

• număr zile de spitalizare 2176/ 2019 

• indice de utilizare a fost 272,00/ 2019  

• durată medie spitalizare a fost de 6,33 zile/ 2019 

• decese – 0/ 2019 

 

5.Obiective majore pentru 2020 

• predarea lucrărilor de renovare de către sponsor spitalului in trimestrul I al acestui an 

• atragerea de sponsori pentru finanțarea achiziției de medicamente citostatice care lipsesc din România 

• creșterea numărului procedurilor de transplant de celule stem 

• continuarea proiectelor de cercetare începute și inițierea de noi teme de cercetare 

• perfecționarea personalului medical; organizarea de cursuri de transfuzie sanguina 

• scăderea numărului de zile de spitalizare 

• eficientizarea secțiilor cu eficiență mai redusă în 2019 

• reducerea cheltuielilor secției cu menținerea calității serviciilor 

• respectarea protocoalelor și procedurilor de diagnostic și tratament validate international 
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• elaborarea de protocoale noi 

• monitorizarea gradului de satisfacție al pacienților 

• continuarea contractelor de colaborare cu Spitalul Clinic Județean -laboratorul de imunologie de 
transplant pentru tipizare HLA; cu Institutul de Medicină Legală Timis -pentru chimerism; cu Bioclinica 
-pentru investigații de laborator rare, etc 

• susținere financiară prin atragerea de sponsori 

• menținerea acreditării de către Societatea Europeană de Transplant (EBMT) a Centrului de Transplant 
Timișoara 

• asigurarea tuturor cerințelor pentru acreditarea spitalului. 

 

SECȚIA CLINICĂ PEDITRIE III 

 

1. Structura serviciului și numele șefului secției: 

Secţia Clinică Pediatrie III asigură asistenţa medicală de specialitate pentru pacienţii din judeţul Timiş dar şi 
din judeţele învecinate, respectiv: Arad, Caraş-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi etc 

Secţie cu 48 de paturi din care:  

• Ped. III( Diverse) -22 Paturi 

• Endocrinologie -12 Paturi 

• Diabet Nutriţie Şi Boli Metabolice- 5 Paturi 

• Reumatologie- 9 Paturi. 

• Salon spital de zi 

• Cabinet explorări funcționale 

• Cabinet medici rezidenți 

• Camera de gardă medici primari 

• Camera de gardă medici rezidenți 
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• Sală de  curs 

• Registratură medici rezidenti 

• Holuri, vestiare 

• 1 grup sanitar pentru pacienți. 

 

2. Componența serviciului 

-   Șef Secție Clinică Pediatrie III - Prof. Dr. Otilia Mărginean,  medic primar pediatru, medic specialist 
endocrinolog. 

- Secţia Clinică Pediatrie III /DIVERSE- 2 medici primari pediatri, 1 medic specialist pediatru,7 asistente, 
5 infirmiere 

- Endocrinologie- 1 medic cu specialitate dublă, pediatrie şi  endocrinologie, 4 asistente principale, 2 
infirmiere 

- Diabet Nutriţie Şi Boli Metabolice - 1 medic primar pediatru, supraspecializare în diabet şi nutriţie, 3 
asistente, 2 infirmiere 

- Reumatologie -1 medic angajat cu contract de prestări servicii, 2 asistente 

- 1 registrator medical 

- 5 îngrijitoare de curăţenie. 

- Asistente medicale cu studii superioare: 4. 

Raport asupra pregătirii profesionale. 

Personalul medical își desfășoară activitatea în baza prevederilor legislației în vigoare, privind prestarea de 
servicii medicale, cu respectarea ROI-ului și ROF-ului spitalului, precum și a atribuțiilor, competențelor și 
responsabilităților generale și specifice cuprinse în fișa postului, prelucrată în 07.02.2019, cu completările 
ulterioare, respectiv din aprilie 2019, referitoare la Prelucrarea datelor cu caracter personal, și din iunie 2019, 
privind atributul asistentei medicale de a completa PLANUL DE ÎNGRIJIRI, atașat în F.O. a pacientului 
internat, conform cerințelor standardizate ANMCS. 
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Cadrele medicale  sunt acreditate în baza certificatelor de membru al OAMMR    (certificat de 

liberă practică), respectiv certificatele de membru al Colegiului Medicilor , vizate în noiembrie 2019 și a 
polițelor de asigurare de răspundere civilă. 

 

3. Obiectul de activitate al Secției Pediatrie 3. 

•  asigurarea asistenței medicale de specialitate- pediatrie, endocrinologie 

• efectuarea investigațiilor specifice și a evaluărilor care se impun 

• efectuarea consulturilor interdisciplinare 

 

4. Sinteza activității pe anul 2019: 

• raportări săptamânale (fișa IAAM – către CPCIAAM), lunare (fișa FI22 – către nucleul de calitate) 
anuale  (chestionare de evaluare a satisfacției angajaților, pacienților, evaluări ale performanțelor 
profesionale ale angajaților) 

• necesar estimativ de materiale sanitare, de uz gospodăresc, birotică pe anul următor; 

• necesar investiții aparatură în Clinica I Pediatrie/2020; 

• programarea concediilor de odihnă a personalului mediu și auxiliar/2020; 

• raport de activitate  anual al medicului șef de secție. 

 

Numărul de internări pe secţii a fost : 

• Diabet, nutriție și boli metabolice: 234 cazuri 

• Endocrinologie: 852 cazuri 

• Pediatrie III (diverse): 918 cazuri 

• Reumatologie : 105 cazuri, 

• realizând un total de 2109. 

• Numărul zilelor de spitalizare pe anul 2019 total: 7712, astfel: 
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• Endocrine- 2249 

• Diverse- 4238 

• Reumatologie -411 

• Diabet, nutriţie şi boli metabolice- 814 

 

Indicele de utilizare a paturilor a fost de 160,67 total pe Sectia Pediatrie 3, astfel:   

• Endocrinologie- 187,42 ;   

• Diverse- 192,64;   

• Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice-162,80 

• Reumatologie 45,67. 

 

În cadrul Secţiei a fost un număr foarte mic de decese, după cum urmeaza: 

• Endocrine- 0 

• Diverse- 1 

• Reumatologie -0 

• Diabet, nutriţie şi boli metabolice- 1  

 

Raport decese pacienţi pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 

Nr. Decese : - 2  

• 1- luna august 2019, sex m., rural, din secţia diverse ( Ped III). 

• 1- luna octombrie 2019, sex m., urban, din secția Diabet, nutriţie şi boli metabolice 

 

Durata medie a spitalizării pacienţilor a fost: 3,66 ( comparabilă cu media națională) 

• Endocrine- 2,64 
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• Diverse-4,62 

• Reumatologie- 3,91 

• Diabet, nutriţie şi boli metabolice – 3,48 

 

5. Obiective majore pe 2019 -principalele proiecte derulate anul acesta și care se vor derula anul viitor, sursa 
finanțării, durata estimată a investiției 

Obiective generale: 

• Creşterea calităţii serviciilor medicale (a eficacităţii şi eficienţei) 

• Centrarea activităţii pe prevenţie, diagnostic şi intervenţie timpurie 

• Realizarea unui management mai eficient al pacienţilor şi asigurarea unui continuum al îngrijirilor 

• Scăderea numărului de zile de spitalizare continuă  

• Stimularea şi dezvoltarea cercetării (realizarea unor cercetări integrative) 

 

 

SECȚIA CLINICĂ PEDITRIE IV 

 

1.Structura serviciului: 

Secția Clinica Pediatrie IV, avand medic sef sectie Prof.dr.Doros Gabriela, medic primar pediatru/cardiologie 
pediatrica, specialist cardiologie, sectie  cu 47 de paturi după cum urmează: 

• 15 paturi Pediatrie Diverse 

• 15 paturi Cardiologie 

• 10 paturi HIV SIDA 

• 5 paturi Toxicologie 

• 2 paturi Dializă Peritoneala  
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• cabinet de Pediatrie in cadrul Ambulatorului Integrat 

• cabinet de Cardiologie Pediatrică in cadrul Ambulatorului Integrat 

 

 

2.Componența serviciului 

Număr total angajați 45 din care:  

- 10 medici, 22 asistente, 11 infirmiere si 6 îngrijitoare curățenie. 

Dintre medici: 

• 2 medici primari pediatrie, unul primar si unul specialist de cardiologie pediatrica, ambii specialisti in 
cardiologie şi cu Competenţă de Echografie Generală, Competenţă de Echocardiografie, Doctor în 
Medicină, unul cu Abilitare in conducerea de Doctorate. 

• 1 medic primar Cardiologie cu Atestat de studii complementare în Cardiologie pediatrică şi Competenţă 
de Echocardiografie, cu contract prestări servicii şi orar redus 

• 1 medic primar pediatrie cu a II a specialitate de Nefrologie  

• 1 medic primar pediatrie cu a II a specialitate Gastroenterologie 

• 1 medic primar pediatrie cu competenţă în Echografie Generală 

• 2 medici specialiţti pediatrie 

• 1 medic primar Boli Infecţioase 

• 1 medic primar Pediatrie 

 

 

3.Obiectul de activitate 

• Diagnosticarea și tratarea pacienților pediatrici cu afecțiuni în conformitate cu compartimentele 
existente și supraspecialitățile medicilor: cardiologie pediatrică, dializă peritoneală-nefrologie, 
imagistică medică şi pediatrie şi HIV; 

• Coordonarea Programului Național de Hipertensiune Pulmonara la Copil; 
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• Activitate didactică cu studenții la patul bolnavului; 

• Activitatea de coordonare și de formare a medicilor rezidenți; 

• Activitate de cercetare științifică (proiecte de cercetare, studii clinice); 

• Efectuarea de consulturi interdisciplinare, în cadrul spitalului şi între spitale, în special pe 
supraspecializarea de cardiologie pediatrică, care este deficitară în toată ţara şi care trebuie să asigure 
consultaţii pentru toate judeţele arondate Timişului, dar si pentru pacienţii care se adresează din alte 
judeţe din ţară; 

• Ambulator de specialitate pediatrie şi cardiologie pediatrică. 

 

 

4.Sinteza activității în 2019  

• număr internări:   2504 în 2019 faţă de 2383 în 2018 şi faţă de 2300 în 2017  

Comparativ cu celelalte secţii de pediatrie din spital, de clasam pe locul al doilea ca numar de pacienti, înainte 
fiind doar Sectia Pediatrie II care are compartiment de hemato-oncologie, cu adresabilitate foarte mare si 
transplant medular, singura din vestul ţării. Dupa secţia noastră urmeaza Sectia Pediatrie III şi apoi Pediatrie I. 

• număr decese: 3 în 2019 faţă de 8/2018 faţă de 10/ 2017 din care 2 la pediatrie, 1 la cardiologie   

ICM (indice de complexitate al cazului) nu poate fi comparat deoarece nu am primit rezulatele pe 2019, decat 
pe primele 3 trimestre.  

 * Pediatrie =     (1.16-1.18-1.03) 

 * Cardiologie =    (1.5-1.2-1.2) 

 * HIV-SIDA =    (2.2-2.3-2.0) 

 * Toxicologie =    (1.4-1.3-1.1)  

 * Dializă peritoneală =   (1.08-1.1-1.0) 

            Sectia Pediatrie IV =                        (1.29-1.27-1.16)  

Per total secţie pe primele 3 trimestre tot pe locul II ne aflam dupa secţia Pediatrie II, unde sunt cazurile cele 
mai grave de hemato-oncologie si transplant medular. Noi ne putem compara doar cu  
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Sectia Pediatrie I si III, fata de care avem ICM mai mare.  

• durata medie de spitalizare: 3.66 zile în 2019, faţă de 3.79 zile în 2018 şi 3.78 zile în 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• indice de utilizare pat:        194.91 în 2019 faţă de 191.94 în 2018 şi faţă de 185.19 în 2017  

• număr zile de spitalizare:   9161 în 2019 faţă de 9021 în 2018 şi faţă de 8704 în 2017  

 

 

5.Obiective majore pentru 2020 

• Cresterea eficientei secţiei după modernizare, deoarece din august până în decembrie am lucrat la 
jumătate de capacitate, jumătate de secţie fiind închisă pentru renovare, dar cu toate acestea, rezultatele 
faţă de anul 2018 au fost mult mai bune, motiv pentru care inclinăm să credem că eficienţa noastră va 
avea un trend ascendent şi în 2020.  

• Redistribuire paturilor în cadrul secţiei, pentru eficientizarea acesteia, prin creşterea cu 10 a numărului 
de paturi de Pediatrie şi scăderea a 5 paturi de la cardiologie şi 5 paturi de la HIV-SIDA, cu avizul 
Consiliului de Administraţie, lucru care treneaza, nerezolvat, deşi a fost solicitat de mult timp, in 
detrimentul secţiei. 

• Creşterea indicelui de utilizare a paturilor, dacă se va reorganiza secţia conform cerinţelor pentru 
eficientizare, deoarece prin eforturile colectivului, chiar in condiţiile actuale am reusit sa eficentizam 
sectia, dar prin redistributia paturilor eficienta ar fi maxima. 

• Solicităm ca dupa deschiderea corpului B de Pediatrie să primim înapoi spaţiile pierdute prin cedarea 
către Clinica I Pediatrie a saloanelor 6,7 şi 8 şi a spaţiului de trecere spre cladirea cea nouă, care de fapt 
a fost un salon la care a trebuit să renunţăm.  

• Încercarea de eficientizare a compartimentelor cu eficiență mai redusă în 2019: HIV-SIDA, dializă 
peritoneală, cardiologie, din motivele expuse anterior; 

• Reducerea cheltuielilor secției cu menținerea calității serviciului; 

• Obiectiv restant şi neîndeplinit din 2018, deoarece nu s-a finalizat Corpul B de Pediatrie, care rămâne de 
actiualitate: militarea pe toate planurile pentru redobăndirea spaţiilor de la parter, actualmente ocupate 
de Computer tomograf, unde să se desfăsoare activitatea de cardiologie, care în acest moment se 
desfăsoară în conditii total improprii, în spaţii de la et 3, unde greu ajung pacienţii gravi, cu targa sau în 
cărucioare, de la onco-hematologie, neonatologie sau chirurgie, după ce străbat pe jos sau cu liftul tot 
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spitalul; spaţiile actuale sunt improprii şi pentru aparate - echocardiografe, care dizloca un volum 

mare de aer cald şi au nevoie de o temperatură optimă de 21-23 de grade, nu de 30 cât este când sunt 
medicii, asistentele, familia pacientului, pacientul şi rezidenţii în încăpere. Am cedat la presiune spaţiile 
de la parter, pentru ca spitalul să fie dotat cu Computer Tomograf, dar în condiţiile dării în funcţie a 
noului spital, solicităm vehement să ne reluam activitatea în spaţii civilizate şi pentru pacienţi şi pentru 
personalul medical şi pentru aparatura extrem de scumpă, toată obţinută prin mari eforturi şi 
sponsorizări, respectiv dorim să redobândim spaţiile în care am funcţionat anterior mutării;  

• Regândirea redistribuirii spaţiilor, cu pat de mama lângă patul de sugar, pentru a asigura confortul 
mamelor internate cu copiii în spital, în momentul de faţă existând nemulţumiri majore din faptul că 
mamele nu au pat în salon alături de sugari şi stau pe scaune sau direct în pat cu copilul; chiar în spaţiile 
renovate nu s-a putut realiza acest obiectiv deoarece se pierdeau paturi şi automat personal, spitalul fiind 
vechi si neprevazut pentru astfel de condiţii în saloane. 

• Căutarea împreună cu conducerea spitalului a unei soluţii pentru cazarea mamelor, deoarece nu mai 
există acest spaţiu prin noua construcţie, datorită căreia, secţiile s-au aglomerat temporar, până la finele 
noii construcţii; 

• Renegocierea între spital şi Casa Ronald Mc Donald care şi aceasta este in proces de reorganizare si 
mansardare, a posibilităţii de cazare a mamelor şi  care stau un numar mai mic de 4 zile, deoarece 
această durată este o condiţie impusă de acces la aceasta locaţie;  

• Necesitatea asanării băii de la Compartimentul de HIV-SIDA, care există, dar necesita renovare şi o 
redistribuire a spaţiului, rău împarţit, dar care nu am putut să il rearanjăm, neavând aviz de la DSP; 

• Continuarea inlocuirii paturilor mari şi vechi din secţie cu paturi noi sau prevederea cu bare de protecţie 
a paturilor vechi, cu ajutorul direcţiunii spitalului; 

• Menţinerea contractelor de service şi mentenanţă la echocardiografe şi echografe; 

• Perfecționarea continuă a personalului medical; 

• Reevaluarea, redactarea de ediţii noi de protocoale şi respectarea protocoalelor în funcţie și a 
procedurilor; 

• Asigurarea supravegherii audio-video în Sectia Pediatrie IV, pentru monitorizarea activităţii şi prevenire 
a evenimentelor neplăcute;  

• Monitorizarea gradului de satisfacție al pacienților; 

• Continuarea proiectelor de cercetare începute și inițierea de noi teme de cercetare 
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• Continuarea contractelor de colaborare cu Bioclinica si Neuromed-pentru investigații de 

laborator şi investigaţii paraclinice rare şi de înaltă competenţă profesională, externalizate, dar fără de 
care nu putem asigura înaltă probitate profesională; 

• Susținere financiară prin atragerea de noi sponsori şi în anul 2020, deoarece compania HELLA România 
şi Compania Automotive a rămas sponsori fideli ai secţiei noastre; 

• Asigurarea tuturor cerințelor pentru acreditarea secţiei şi a spitalului nostru! 

 

 

SECȚIA CLINICĂ NEONATOLOGIE PREMATURI 

 

1.Structura serviciului şi numele şefului secţiei: 

Sectia Clinica de Neonatologie – Prematuri  – şef: Prof. Univ. Dr. Boia Mărioara 

Numărul de paturi/secţie: 

Secţia Nr. Paturi 

Terapie Intensivă Prematuri 10 

Prematuri 35 

Neonatologie Patologică 14 

 

În cadrul clinicii mai există: 

• 8 saloane dintre care 2 de terapie intensivă; 

• 1 sală  de tratament; 

• 1 sală de consultaţii; 

• 1 cabinet al medicilor; 

• 1 cabinet registratură; 

• 1 cabinet asistenta șefă+raport; 
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• 1 cameră de gardă; 

• 1 sală de curs; 

• 1 biberonerie + sală de muls; 

• 4 saloane pentru cazare mame însoțitoare; 

• 1 salon rezervă cu 2 paturi mame și 2 paturi copii. 

 

2. Componenţa serviciului: 

Sectia Clinica de Neonatologie – Prematuri: 

 

Compartiment Terapie Intensivă Prematuri:  

– 2 medici primar  

 

Compartiment  Prematuri: 

– 2 medic primar pediatrie, medic specialist neonatologie; 

–3 medic specialist neonatologie, Compartiment  Neonatologie Patologică: 

 

3. Obiectivul de activitate : 

• diagnosticarea și tratarea nou nascutilor cu afecțiuni în conformitate cu compartimentele existente și 
supraspecialitățile medicilor 

• activitate medicală de ambulatoriu în colaborare cu CSAJTM. 

• activitate didactică cu studenții și formarea medicilor rezidenți 

• activitate de cercetare științifică (proiecte de cercetare, studii clinice) 

 

4. Sinteza activitatii pe anul 2019 
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În anul 2019 s-au realizat 2103 consultatii. 

Sectia Clinica de Neonatologie - Prematuri prezintă activitate de consultaţii în regim de urgenţă şi consulturi 
interdisciplinare, însemnând un total de 650 de cazuri. 

Activitatea de spitalizare continuă în Sectia Clinica de Neonatologie – Prematuri  a presuspus un număr total de 
externări pe anul 2019 de 1240. Dintre aceste 396 de cazuri au fost initial internate în compartimentul de TI 
prematuri, ulterior fiind transferați în compartimentele de Prematuri sau  

Neonatologie Patologică. 

 

Spitalul de Copii “Louis Ţurcanu” dim Timişoara este un spital universitar şi desfăşoară, de asemenea, şi o 
activitate didactică, pregătind în anul 2019  studenţi din anul IV si anul VI ai Universităţii de Medicină şi 
Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, seria romană, franceză și engleză, şi  asistente cu studii superioare. 

 

4. Obiective pentru anul 2020: 

• Realizarea unui nou contract al clinicii în cadrul spitalului cu CSAJTm; 

• Realizarea unui contract de colaborare cu spitalele si maternitatile  cu acelasi profil din alte regiuni ale tarii 

• Se are în vedere formarea şi perfecţionarea personalului medical prin cursuri şi workshopuri,  

• Scăderea numărului de transferuri interspitaliceşti; 

• Optimizarea gradului de ocupare a paturilor; 

• Scăderea mortalităţii; 

• Dotarea sectiei cu un RMN neonatal in vederea optimizarii diagnosticului, tratamentului si reducerea 
duratei de spitalizare si implicit cresterea veniturilor sectiei si spitalului 

• Datorită creșterii numărului de cazuri grave și a prematurilor extremi de mici și foarte mici se impune 
înființarea unei secții de postterapie cu consolă necesară pentru ventilație mecanică noninvazivă tip CPAP 
sau ventilație cu canulă nazală cu flux înalt – system Optiflow. 
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SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE PEDIATRICA +  SECȚIA CLINICĂ ORTOPEDIE 

PEDIATRICĂ 

 

1.Structura serviciului şi numele şefului clinicii 

 

Secția Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică – şef: Prof. Univ. Dr. Boia Eugen Sorin 

Secţia Chirurgie Pediatrică - şef Prof. Univ. Dr. Boia Eugen Sorin  cu compartimentele:   

 - Chirurgie Plastică 

 - Microchirurgie Reconstructivă şi Arşi 

 - Oftalmologie  

 - ORL 

 

Secţia Clinică de Ortopedie Pediatrică - şef: Prof. Univ. Dr. Popoiu Călin Marius cu compartimentele  

 - Recuperare Ortopedică şi Traumatologie  

 

Numărul de paturi/secţie: (total 73 paturi) 

Secţia Nr. Paturi 

Chirurgie pediatrică 35 

Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă şi 
arşi 

5 

Oftalmologie 3 

ORL 5 

Ortopedie pediatrică 20 

Recuperare ortopedică şi traumatologie 5 
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În cadrul clinicii mai există: 

- 20 saloane; 

- 3 săli de operaţie; 

- 3 săli de pansamente; 

- 1 sală de hidroterapie; 

- 1 sală de gips 

- 2 săli de consultaţii; 

- 10 cabinete ale medicilor; 

- 1 cameră de gardă + raport; 

- 1 sală de curs; 

- 1 oficiu alimentar + 1 sala de mese 

- cabinete ambulator chirurgie pediatrică, ortopedie pediatrică, fiziokinetoterapie cu sală de recuperare, 
ORL, oftalmologie 

 

 

2. Componenţa serviciului:-  Colectivul medical al clinicii: 

Secția de Chirurgie Pediatrică: 

6 medici primari 

28 medici rezidenti 

13 asistenti medicali ( din care 5 asistenti medicali licentiati ) 

 

Compartiment Oftalmologie: 

2 medici specialisti 

1 medic primar 

3 asistenti medicali   din care 1 asistent medical licentiat ) 
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Compartiment ORL: 

4 medici primari 

2 medici speialisti 

3 asistenti medicali  

 

Compartiment Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă şi Arşi: 

Dr. Fuicu Păun – medic primar chirurgie şi ortopedie pediatrică, asistent universitar; 

Dr. Stănciulescu Maria-Corina – medic specialist chirurgie pediatrică, asistent universitar. 

7 infirmieri 

3 ingrijitori  

1 registrator medical 

 

Secția Clinică Ortopedie pediatrică 

4 medici primari 

21 medici rezidenți 

11 asistenti medicali ( din  care 5 asistenti medicali licentiati ) 

 

Compartiment Recuperare Medicală, Ortopedie şi Traumatologie: 

4 medici primari 

3 asistenti medicali ( din care 1 asistent medical licentiat ) 

5 infirmieri 

4 ingrijitori  

1 registrator medical 
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SALA GIPS: 2 asistenti medicali ( din care 1 asistent medical licentiat ) 

 

BLOC OPERATOR – Sectia Clinica Chirurgie Pediatrică si Secția Clinică Ortopedie Pediatrică 

9 asistenti medicali  ( din care 5 asistenti medicali licentiati ) 

8 infirmieri 

 

STERILIZARE – Sectia Clinica Chirurgie Pediatrică si Secția Clinică Ortopedie Pediatrică 

  2 asistenti medicali 

 

STATISTICIAN MEDICAL – Sectia Clinica Chirurgie Pediatrică si Secția Clinică Ortopedie Pediatrică   

 

3. Obiectul de activitate al serviciului: 

Sectiile Clinice de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică prezintă activitate medicală în regim de spitalizare 
continua, spitalizare de zi si ambulatoriu de specialitate, în colaborare cu CSAJTM. 

Sectiile Clinice de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică prezintă activitate de consultaţii în regim de urgenţă şi 
consulturi interdisciplinare, însemnând un total de 19983 de cazuri în anul 2019 (20028 in anul 2018) 

Activitatea de spitalizare continuă în Secţiile Clinice de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică şi departamentele 
subordonate a presuspus un numar total de externari pe anul 2019 de 4470, dintre acestea 3242 au fost pacienti 
care au beneficiat de intervenţii chirurgicale – un procent de 72,53 %. (71,45% în 2018) 

 

4,Sinteza activității 

 

Numărul total de decese în anul 2019: 4 ( 3 cu vârsta sub 1 an, 1 cu vârsta intre 15 şi 20 ani) 

Numărul total de decese în anul 2018: 8 ( 6 cu vârsta sub 1 an, 2 cu vârsta intre 2 şi 4 ani) . 
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În cadrul clinicii există, de asemenea, o preocupare continuă vis-à-vis de activitatea ştiinţifică şi 

vizează în special probleme de patologie malformativă, chirurgia esofagului, chirurgia defectelor parietale 
abdominale, chirurgia defectelor parietale toracice, megacolonul congenital, hipospadias, piciorul strâmb 
congenital, anomalii vasculare, patologia splinei, patologia organelor genitale.  

În anul 2012 s-a reuşit implementarea tratamentului laparoscopic minim invaziv în afecţiunile chirurgicale 
pediatrice, având o preocupare permanentă în formarea noii generaţii. 

De asemenea, 2018 a reprezentat un an de reper în istoria chirurgiei pediatrice în Timişoara şi în România, 
odată cu achiziţionarea robotului Da Vinci. Robotul a intrat în dotarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
“Louis Ţurcanu” Timişoara cu ajutorul fundaţiei Botnar din Basel, Elveţia, donând pentru achiziţionarea 
acestuia şi funcţionarea lui pentru următorii 5 ani 2,4 milioane euro. Prima operatie laparoscopica asistata 
robotic s-a efectuat in februarie 2018, pe parcursul anului 2018 inregistrandu-se 40 interventii chirurgicale de 
acest gen. În anul 2019 s-au realizat încă alte 21 de astfel de intervenții cu ajutorul robotului chirurgical. 

 

4. Obiective pentru anul 2020: 

• Realizarea unui nou contract al clinicii în cadrul spitalului cu CSAJTM având în vedere creșterea 
numărului de cazuri contractate anual; 

• Mutarea in noul sediu al Spitalului de Copii 

• Dotarea spitalului cu un RMN, asigurând astfel optimizarea timpului preoperator necesar investigaţiilor 
la pacienţii care urmează să sufere intervenţii de urgenţă. De asemenea, s-ar evita transportul pacienţilor 
în unităţile care dispun de astfel de dotări conform unor programări care pot întârzia, deseori, luarea 
unor decizii terapeutice. 

• Continuarea trendului descendent de scădere a mortalităţii; 

• Imbunatatirea tratamentului pacientilor cu arsuri prin achiziționarea unui aparat de anestezie mobil, cu 
sursă de oxigen 

• Formarea şi perfecţionarea personalului medical prin cursuri şi workshopuri   

• Scăderea numărului de transferuri interspitaliceşti; 

• Creşterea numărului de paturi ale secţiei de Recuperare Ortopedică şi Traumatologie de la 5 la 10; 

• Creşterea numărului de cazuri operate în urgenţă, scăzând astfel numărul zilelor de spitalizare; 

• Scăderea numărului de cazuri internate care nu suferă intervenţii chirurgicale 
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SECȚIA CLINICĂ ATI 

 

1.Structura serviciului şi numele şefului de secţie: 

- Medic Șef Secție ATI – Dr. Cucui-Cozma Cosmina-Georgiana-Carmen, din ianuarie 2018; 

- Numărul de paturi – 35 paturi; 

- În cadrul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă există: 

- 2 camere de gardă; 

- 1 sală tratamente; 

- 1 sală punct de lucru medici; 

- 12 saloane. 

2. Componenţa serviciului: 

- Medic primar ATI – 4 

- Medic specialist ATI –  6: 

- Medic rezident ATI – 1: 

- Asistent Șef ATI –  

- Asistenți medicali ATI – 40 (dintre care un(1) asistent sef, doi (2) în concediu de maternitate); 

- Infirmiere ATI – 22 (dintre care una in concediu de maternitate); 

- Ingrijitoare ATI – 3; 

- Brancardier ATI – 1; 

- Registrator medical ATI – 1. 
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3. Obiectul de activitate al serviciului: 

Secţia ATI are ca obiect de activitate: 

• Anestezia - se desfăşoară în blocul operator/sălile de operaţii precum și în afara blocului operator – 
sedare la CT, montare CVC, puncții (Oncohematologie), activitate necesară în scopul desfăşurării 
intervenţiilor chirurgicale; 

• Timpul postoperator - implică ca activitate supravegherea pacientului postanestezie; 

• Activitatea de Terapie Intensivă - se referă la activitatea de stabilizare și mentinere a funcțiilor vitale a 
bolnavilor critici, atât cei cu patologie chirurgicală cât și cei cu patlogie medicală.  

 

4. Sinteza activității pe anul 2019: 

A. Analiza activității de anestezie 

 1. Numărul de posturi de lucru anestezie:  

     a) în blocul operator: 3 posturi 

     b) în afara blocului operator: 2 posturi 

          2. Numărul de anestezii generale cu pivot inhalator: 2555 

          3. Numărul de anestezii generale intravenoase: 159 

          4. Numărul de anestezii regionale centrale: 

               a) anestezii subarahnoidiene: 44 

               b) anestezii peridurale: 7 

          5. Numărul de anestezii prin blocaje de plex: 42 

          6. Numărul de anestezii combinate generale / regionale: 120 

          7. Anestezii în afara blocului operator: 649 

          8. Riscul bolnavilor conform scalei ASA: 

               a) ASA 1 – 1509 

               b) ASA 2 – 1577 
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               c) ASA 3 – 220 

               d) ASA 4 – 11 

               c) ASA 5 – 0 

           9. Numărul de anestezii pentru: 

                a) intervenții chirurgicale de mică amploare – 1386 

                b) intervenții chirurgicale de amploare medie – 1384 

                c) intervenții chirurgicale majore – 540 

                d) politraumă – 20 

B. Analiza activității de terapie intensivă 

 1. Date privind activitatea sectiei: 

     a) numărul de paturi – 35 (scriptic, faptic 29 fără respectarea normelor în vigoare privind spațiul 
prevăzut în ordinul 1500) ; 

     b) numărul total de zile ocupare – 5060.7; 

     c) nivel mediu de ocupare – 39.61%; 

     d) durata medie de spitalizare ATI – 5.02; 

     e) 1.89 % pacienți admisi și decedați în ATI; 

     f) durata medie de spitalizare a pacienților decedati în ATI – 14.05 zile. 

 

 2. Date privind pacienții: 

      a) 1007 pacienți externati din ATI dintre care:  

                              - 56.50 % diagnostic chirurgical și  43.50 % diagnostic medical; 

                              - 597 pacienți critici. 

               b) vârsta medie – 7.32;     

      c) scoruri de gravitate:  

     - scor general: PRISM total – 7574; PRISM mediu – 7.52; 
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 3. Date privind îngrijirea medicală 

    a)  OMEGA-RO 1=8858; medie – 8.80; 

         OMEGA-RO 2=9942; medie – 9.87; 

         OMEGA-RO 3=33210; medie – 32.98; 

         OMEGA-RO total=52027; medie – 51.66. 

     b) 7.85 % pacienți ventilați mecanic 

     c) 1.19 % pacienți ventilați <48h 

     d) 27.60 % pacienți ventilați >48h 

 4. Pacienți ce au beneficiat de: 

• Hemodiafiltrare: 6 pacienți (cu vârstă cuprinsă între 0 ani – 18 ani) 

• Dializa peritoneala: 0; 

• Plasmafereza: 1; 

 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Ţurcanu” din Timişoara este un spital universitar şi desfăşoară, 
de asemenea, şi o activitate didactică. Secția ATI participă activ la procesul de formare al rezidenților în 
specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă, aceștia fiind rotați pe secție în stagii de 3-4 luni conform curiculei.  

Pe parcursul anului s-a continuat  planul privind elaborarea de proceduri și protocoale terapeutice, cât și  planul 
de formare profesională a personalului la nivel de secție. 

 

 Achizitii  aparatură medicală 2019 -donații: 

 Analizator RapidPoint 500-2; 

 

4. Obiective pentru anul 2020: 

  - Se va continua formarea şi perfecţionarea personalului medical; 

  - Optimizarea îngrijirii bolnavilor prin: 
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• continuarea unui plan de formare (cursuri, workshopuri); 

• reactualizarea procedurilor și protocoalelor existente, precum si conceperea unora noi 

• Initierea unui protocol de recunoastere rapida a bolnavilor potential critici internati pe alte sectii, in 
vederea unui moment optim de internare a acestora pe sectia de Terapie intensiva pentru un prognostic 
mai bun al acestora si un tratament intensiv rapid initiat; 

• Reajustarea numărului  de paturi al secției raportat la nivelul de internări pentru optimizarea gradului de 
ocupare al paturilor; 

• - Reconfigurarea organigramei personalului mediu (asistenti   medicali) intre sectorul de anestezie si cel 
de terapie intensiva; 

• Scăderea mortalităţii și a morbidității (prin implementarea de proceduri și protocoale specifice; 
focusarea asupra scăderii numărului de infecții nosocomiale;  

• Continuarea optimizării spațiului alocat conform normelor în vigoare (finalizarea reamenajării spațiului 
alocat Terapiei intensivă medicală); 

• Participarea cu lucrări/prezentări de caz la conferințe/congrese ATI; 

 

 

 

SECȚIA CLINICĂ PNEUMOLOGIE PEDIATRICĂ 

 

1.Structura si numele sefului sectiei: 

Secția Clinică Pneumologie asigură asistența medicală de specialitate pentru pacienții din județul Timiș, dar și 
din județele învecinate, respectiv: Arad, Carșs-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinți et 

Secția Clinică Pneumologie funcționează cu un număr de 25 de paturi,din care: 

• Compartiment TBC = 13 paturi 

• Compartiemnt Pneumologie =12 paturi 

• Sala de tratament 
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• Oficiu alimentar 

• Cabinet medici + cabinet consultatii 

• Cabinet asistent sef si registratura 

• Holuri, vestiar 

• 4 grupuri sanitare din care: 

o 1 grup sanitar TBC 

o 2 grupuri sanitare Pneumologie 

o 1 grup sanitar personal  

 

Șef Secție Clinicî Pneumologie - Dr. Popescu Ileana -medic primar pneumolog. 

 

2.Componenta serviciului. 

Secția Clinică Pneumologie  : 

• 2 medici primari 

• 9 asistenti 

• 6 infirmiere 

• 1 registrator medical 

• 2 ingrijitoare curatenie 

  

Asistente medicale cu studii superioare : 4. 

Raport asupra pregatirii profesionale. 

In cursul anului 2019, personalul mediu al Sectiei Clinice Pneumologie a participat la cursurile de pregatire 
profesionala organizate de Ordinul Asistentilor Medicali, astfel: atat personalul mediu cat si cel auxiliar a 
participat la cursuri de ingrijire. 

Medicii - au participat la congrese, conferinte de specialitate. 
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Periodic se efectueaza instructaje, asfel : folosirea substantelor dezinfectante folosite in spital 

(ianuarie, noiembrie), instructaj privind masurile minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infectiilor 
asociate asistentei medicale (ordinul 1101) -lunar, instructaj PSI (februarie, mai, august noiembrie), instructaj 
privind colectarea deseurilor (august, noiembrie), instructaj privind efectuarea curateniei si dezinfectiei in spital 
(martie, mai, decembrie), instructaj privind interventia in caz de expunere a personalului    la agenti contaminati 
(aprilie, iulie) ,instructaj privind securizarea foii de observatie a pacientului (februarie, iulie), instructaj privind 
Regimul de pastrare a F.O pe parcursul spitalizarii( decembrie), instructaj privind Recoltarea produselor 
biologice si respectarea transportului probelor biologice (septembrie), instructaj privind prelucrarea datelor cu 
cararcter personal (noiembrie), istructaj privind Ghidul de bune practici in domeniul prevenirii coruptiei si a 
conflictelor de interese (decembrie). 

Participari ale personalului la manifestari stiintifice interne. 

 

 

3. Obiectul de activitate  

• Asigurarea asistentei medicale de specialitate 

• Efectuarea investigatiilor specifice si a evaluarilor care se impun.  

• Efectuarea consulturilor interdisciplinare. 

• Consulturi in ambulatorul- integrat al Spitalului 

 

4.Sinteza activitatii pe anul 2019 

Intreaga practica profesionala a personalului medical (medici si asistenti) a dus la realizarea unor performante 
bune in ceea ce priveste activitatea medicala in folosul copilului. 

 

Numarul de internari pe sectii a fost: 

• Compartiment Pneumologie = 521  

• Compartiment TBC = 78 

 

Numarul zilelor de spitalizare pe anul 2018: 
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• Compartiment Pneumologie = 27171  

• Compartiment TBC = 2565 

 

Indicele de utilizare a paturilor a fost de: 

• Compartiment Pneumologie = 226,42 

• Compartiment TBC = 197,31 

 

Durata medie a spitalizarii pacientilor : 

• Compartiment Pneumologie = 5,12 

• Compartiment TBC = 29,15        

 

Pe parcursul anului 2019 s-au efectuat : 

• Reparatii electrice, sanitare, exterioare. 

• Realizari pregatire profesionala: lunar se organizeaza sedinte de formare si instruire a personalului. 

 

In permanenta s-a realizat o colaborare cu serviciul de management al calitatii in vederea optimizarii calitatii 
serviciilor medicale. 

 

Dotarea materiala a sectiei ,se face conform referatelor de necesitate, si a bonurilor de cosum (atat a 
materialelor cat si a  celor consumabile). 

In cursul anului 2019 sectia a fost echipata de catre Conducerea Spitalului cu urmatoarele dispositive medicale: 

• aparate de aerosoli 

• spirometru 

• stativ de perfuzie 
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• tensiometru 

        

5.Obiectivele majore pe anul 2020. 

• Cresterea calitatii serviciilor medicale 

• Dotari materiale 

• Educatie sanitara 

• Circuite informationale 

• Asigurarea conditiilor pentru securizarea datelor pacientilor (transmiterea catre alte unitati a 
informatiilor - obligatorii in cadrul PN de prevenire si control a TB , respectiv mail-uri personalizate. 

• Pregatirea profesionala a personalului angajat 

• Dotarea sectiei cu paturi noi 

• Achizitia de echipamente 

• Optimizarea fluxurilor de medicamente si materiale sanitare precum si functionarea optima  a aparaturii 
din dotare pentru a asigura  ingrijiri medicale la timp, specifice si continue 

• Monitorizarea gradului de satisfacere a pacientului si personalului privind ingrijirile de sanitate 
furnizate in Sectia Clinica Pneumologie 

• Monitorizarea anuala a respectarii procedurilor si protocoalelor 

• Pregatirea personalului in vederea noilor proceduri 

• Asigurarea necesarului de medicamente in mod constant prin monitorizarea utilizarii si solicitarea din 
timp a achizitionarii acestora. 

• Recompartimentarea saloanelor pentru a avea saloane cu un numar de paturi -maxim 4, in momentul 
actual numarul paturilor din saloane este de 5-8 paturi , apartinatorii refuzand internarile copiilor. 

• Igienizarea sectiei si montarea de tarchet pe peretii saloanelor pentru o mai buna curatare. 

 

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE V (RECUPERARE NUTRIȚIONALĂ) 
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1.Structura serviciului și numele sefului secției: 

Secția Clinică Pediatrie V (Recuperare Nutritională) – Șef  sectie  Dr.Carmencita  Bolog 

Numărul de paturi/sectie – 50 paturi 

                      * salon 1 - 16 paturi  

                      * salon 2 - 16 paturi 

                      * salon 3 – 13 paturi 

                      * isolator- 2 paturi 

                      * cabinet internari -3 paturi. 

  

În cadrul secției mai există: 

       - 1 sală tratament 

       - 1 sală consultații 

       - 1 cabinet medical 

       - 1 cabinet asistentă sefă 

       - 1 bucătărie dietetică + biberonerie 

       - 1 spălătorie 

       - 1 vestiar personal 

       - 2 magazii. 

 

2.Componența serviciului: 

- 3 medici : 

- 9 asistenți medicali 

- 13 infirmiere 

- 3 îngrijitoare curățenie 
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3.Obiectivul de activitate al serviciului : 

Asigurarea asistentei medicale de specialitate pediatrica;efectuarea de investigatii si evaluari;efectuarea 
consulturilor interdisciplinare.` 

In sectie sunt tratati si ingrijiti sugari cu varsta cuprinsa intre 1 luna-20 luni proveniti din judetele din vestul 
tarii:TM, AR,CS,HD,MH, GJ,DJ internati prin transfer din prematuri si celelalte sectii ale spitalului nostru cu 
diag : MPC si alte afectiuni  cardiace , renale, digestive, hematologice, neurologice, cu aparitia de afectiuni 
acute pe perioada spitalizarii in vederea continuarii tratamentului de specialitate si a recuperarii nutritionale. 

Majoritatea sugarilor sunt internati fara apartinatorii, dar dispunem si de un salon cu doua paturi pentru mame. 
Parintii  venind in vizita si sunt urmariti prin caietul de vizita iar situatia lor sociala este controlata de as.sociala 
a clinicii si DPCTM. 

Activitatea profesionala se desfasoara conform graficelor intocmite de asistenta  sefa ;la intocmirea 
programului s-a tinut cont de concediile de odihna si concediile de boala aparute pe parcurs.Se lucreaza in trei 
ture : 6-14; 14-22; 22-6. Duminica asistentele lucreaza in doua ture 6-18; 18-6; iar bucataria dietetica 6-18. 

 

 

 

4.Sinteza activității pe anul 2019. 

Intreaga practica profesionala a personalului medical a dus la realizarea unei performante bune in ceea ce 
priveste activitatea medicala in folosul sugarilor internati. 

     - numarul total de internari :377 

     - numarul total de spitalizare pe 2019: 8093 cu durata medie de spitalizare 24  

     - numarul de analize  de labolator:8693 

     - nu a fost inregistrat niciun deces 

 

Pe parcursul anului 2019 s-au efectuat lucrari de reparatii la instalatia electrica,sanitara,de incalzire,lucrari de 
amenajeri interioare in magazia blocului alimentar ( montarea unei instalatii de climatizare pentru pastrarea 
legumelor si fructelor la temperatura optima in lunile de vara). 
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Se are in vedere terminarea dotarii  cu echipamente a biberoneriei din blocul alimentar.Este depus 

referat pentru achizitionarea lor.In blocul alimentar lucreaza personal calificat:doua asistente  dieteticene care 
au absolvit si cursul de sterilizare.Infirmierele au fost instruite si s-au adus modificari in fisa postului pentru a 
putea avea activitate si in blocul alimentar. 

    

 

5.Obiectivele pentru anul 2020 

• perfectionarea personalului medical 

• scaderea numarului de zile de spitalizare  

• reducerea cheltuielilor sectiei ,dar mentinerea calitatii serviciului 

• respectarea protocoalelor si procedurilor de lucru 

• monitorizarea gradului de satisfactie al pacientului  

• mentinerea gradului de satisfactie al personalului 

• colaborarea cu voluntarii 

• achizitionarea de aparatura pentru desfasurarea in conditii optime a actului medical. 

 

 

 

SECȚIA CLINICĂ PSIHIATRIE PEDIATRICA 

 

1. Structura serviciului și numele șefului secției: 

Secția clinică de Psihiatrie Pediatrică are 25 paturi  și 5 saloane 

- 2 cabinete de consultații psihiatrice 

- 2 cabinete de psihologie/psihoterapie 

- 2 cabinete de recuperare/reabilitare și terapii ocupaționale 
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- 2 cabinete de tratamente 

- 2 oficii 

- 2 săli de zi pentru activități recreative 

- 1 cabinet explorări funcționale 

- 1 cameră de gardă a medicilor 

- 1 cabinet pentru desfășurarea Raportului de gardă 

- 1 cabinet pentru medicii rezidenți 

- 1 sală de curs 

 

Șef Secție Clinică Psihiatrie Pediatrică – Prof.Univ.Dr.Laura Nussbaum, medic primar psihiatrie pediatrică 

2. Componența serviciului: 

Număr de angajați – 37: (2 medici psihiatrii; 2 psihologi; 11 asistenți medicali; 9 infirmiere; 7 îngrijitoare 
curățenie; 2 brancardieri; 1 kinetoterapeut; 2 registratori medicali; 1 statistician medical) 

Șef Secție Psihiatrie Pediatrică – Prof.Univ.Dr.Laura Nussbaum, medic primar psihiatrie pediatrică, 
psihoterapeut. 

 

3. Obiectul de activitate a Secției clinice de Psihiatrie Pediatrică: 

• evaluarea clinică psihiatrică și psihologică a copiilor și adolescenților consultați în ambulatorul secției și 
a celor internați în secția clinică 

• asigurarea asistenței medicale curative 

• efectuarea investigațiilor specifice și a evaluărilor psihologice care se impun 

• intervenția în criză 

• depistarea activă și precoce a tulburărilor mintale și instituirea măsurilor corespunzătoare care se impun 
în vederea tratării și prevenirii evoluției nefavorabile 

• efectuarea consulturilor interdisciplinare 
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• servicii de psihoterapie individuală, de grup și familială și servicii de  reabilitare 

psihosocială 

 

 

4. Sinteza activității pe anul 2019, comparativ cu anul 2018: 

 Indicatori de calitate, realizări, activitate managerială: 

• număr externări 1567 în 2019 versus 1560 externări în 2018 

• a crescut indicele de concordanță între diagnosticul de internare și diagnosticul de externare de la 55,6% 
în 2018 la 74% în 2019 

• rata de utilizare a paturilor este 290,52 în 2019 versus 359,52 în 2018 

• complexitatea cazurilor (ICM 1,6620 în 2019 și 1,6643 în 2018) 

• durata medie de spitalizare la nivelul secției este 4,57 în 2019 versus 5.57 în 2018 

• în anul 2019 s-a constatat creşterea adresabilităţii din teritoriu şi din judeţele limitrofe. 

• numărul  și diversitatea procedurilor psihologice și a intervențiilor psihoterapeutice a fost  19016 în 
2018 comparativ cu 15042 în 2019 

• rata reinternărilor în mai puțin de 30 de zile de la externare se mentine la 5,23 % în 2019  fata de  5,2 % 
în 2018 

Indicatori de volum şi intensitate a activităţii (Indicatori de utilizare a serviciilor) 

La un număr total de 1567 pacienţi externaţi din Secţia Clinică de Psihiatrie Pediatrică: 

• număr externări/medic/12 luni: 783,5 în 2019 comparativ cu 780 în 2018 

• număr externări/asistent medical: 142,45 în 2019 comparativ cu 130 în 2018 

• numărul mediu de pacienţi examinaţi/psiholog: 783,5 pacienţi/psiholog în 2019 versus 780 în 2018. 

• procentul pacienților transferați către alte spitale 0,6% în 2019 comparativ cu 0,6% în 2018. 

• internările pe secţia clinică provin din: consulturile ambulatorii ale Clinicilor de Psihiatrie şi 
Neurologie; consulturile ambulatorii ale Centrului de Sănătate Mintală; Serviciul de gardă şi 
transferurile intraspitaliceşti. 
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• indicele de utilizare a paturilor: 290,52 în 2019 versus 359,52 în 2018 

• numărul zilelor de spitalizare a scazut in 2019 : 7263 în 2019 versus 8988 în 2018 

 

Activitatea din ambulatorul Secţiei Clinice de Psihiatrie Pediatrică 

• numărul cazurilor consultate în ambulatorul de specialitate - 2023 în 2019 comparativ cu 3778 în 2018 

• cazuri noi luate în evidență 584 în 2019 versus 578 în 2018  

• numărul pacienţilor internaţi prin serviciul de gardă = 153 din 842 consulturi efectuate în serviciul de 
gardă: 10 % din totalul internărilor 

• număr internări de urgenţă din ambulatoriu = 326 în 2019 comparativ cu 322 în 2018 

• un număr de 72 internări au fost efectuate prin transfer intraspitalicesc în 2019 comparativ cu 80 în 
2018. 

 

Indicatori de calitate / 12 luni 

• Rata pacienţilor reinternaţi (fără programare) în intervalul de 30 de zile este de 82 cazuri: 5.23% în 2019 
comparativ cu 62 în 2018 respectv 3,8 % 

• Indicele de complexitate a cazului (ICM) =1,6620 în 2019 comparativ cu 1,6600 în 2018 

• Procentul pacienţilor internaţi şi transferaţi către alte secţii/spitale = 0,6% în 2019 comparativ cu 0,65%  
în 2018 

• Rata mortalităţii intraspitaliceşti= 0,06 în 2019 comparativ cu 0 în 2018 

• Rata infecţiilor nozocomiale=0 în 2019 comparativ cu 0 în 2018 

• Numărul reclamaţiilor/plângerilor=0 în 2019 comparativ cu 0 în 2018 

• Procentul pacienţilor cu comorbidităţi din totalul pacienţilor este 1567 – 94 % în 2019 comparativ cu 
1540 – 90 %  în 2018 

• Proporţia internărilor de urgenţă din totalul pacienţilor internaţi este de 35,09 % în 2019 comparativ cu 
27 % în 2018 
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Consulturile interdisciplinare 

În ambulatorul Secţiei de Psihiatrie Pediatrică s-au efectuat 671 consulturi interdisciplinare în 2019 versus 688 
în 2018 

 

Astfel că s-au obţinut următorii indicatori: 

 Realizat în 2019 Propus Realizat în 2018 

1.ICM 1,6620  1,80  1,66 

2.DMS 4,57  6,42  5,57 

3.Nr.cazuri externate 1567  1500  1560 

4.Gradul de utilizare a paturilor 290,52  100%  359,52 

5.Rata mortalităţii 0,06%  0%  0% 

6. Rata reinternării în mai puţin de 
30 zile de la externare 

5,23 %  4,9%  5,2 % 

7.Rata de transfer către alte spitale 0,6%  0,5%  0,6% 

8. Concordanţă diagnostic internare 
versus diagnostic externare 

74 %  59,7%  55,6% 

5. Obiective majore pe anul 2020 - principalele proiecte derulate anul acesta și care se vor derula anul viitor, 
sursa finanțării, durata estimată a investiției 

• Principalele proiecte derulate anul acesta și care se vor derula anul viitor, sursa finanțării, durata 
estimată a investiției: 

• Reamenajarea, restructurarea și acreditarea Centrului de Excelență de Cercetare Științifică pentru 
Psihiatria și Psihoterapia Familiei și Copiulului, din cadrul secției clinice de psihiatrie pediatrică 

• Proiectul “ ArtTherapy”- Proiect de terapie prin artă realizat cu sprijinul Primăriei Timișoara, 
Coordonator artistic Lorena Garoiu și Coordonatori medicali Dr. Liliana Nussbaum și Conf.     Dr. 
Laura Nussbaum 

• Studiu clinic de fază III. – Valdoxan în tulburările depresive majore la copil și adolescent – MDD-CL2-
20098-075 (2017-2020) 
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• Protocol SP0969 – Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 

ani, cu crize convulsive parțiale, studiu de fază III. (2014-2019) 

• -Protocol SP0982 –– Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, cu 
crize convulsive tonico-clonice generalizate, studiu de fază III. (2014-2019) 

• Studiu clinic de fază a III dublu orb – Otzuka234 – Tratamentul în Schizofrenie la copii și adolescenți 
cu Brexpiprazol. 

• Studiu clinic de fază a III extensie Otzuka 236-siguranța și eficacitatea medicală a Brepiprazolului la 
copii și adolescenți  . 

• Studiu clinic Allergan-Tratamentul schizofreniei la copii și adolescenți cu cariprazină . 

• Obiective generale: 

• Creşterea calităţii serviciilor medicale (a eficacităţii şi eficienţei) 

• Centrarea activităţii pe prevenţie, diagnostic şi intervenţie timpurie 

• Realizarea unui management mai eficient al pacienţilor şi asigurarea unui continuum al îngrijirilor 

• Scăderea numărului de zile de spitalizare continuă datorată recăderilor în bolile cronice 

• Stimularea şi dezvoltarea cercetării (realizarea unor cercetări integrative) 

 

SECȚIA CLINICĂ NEUROLOGIE PEDIATRICĂ 

 

1. Structura  Secției Clinice de Neurologie Pediatrică: 

Secția Clinică de Neurologie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu” 
Timișoara are în  structura sa 30 de paturi, 

Medic Șef secție – dr. Corcheș Axinia 

 

2. Componența secției: 

În Secția Clinică de Neurologie Pediatrică își desfășoară activitatea: 
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• 1 medic primar cu dublă specializare, respectiv neurologie și psihiatrie pediatrică, precum 

și un medic specialist neurologie pediatrică. Aceștia asigură și  consultațiile în ambulatorul  integrat al 
spitalului prin relație contractuală cu CJAS Timiș. 

• 2 psihologi care deservesc activitatea medicală atât pentru Secția de Neurologie Pediatrică cât și pentru 
Secția de Psihiatrie Pediatrică, 

• 2 kinetoterapeuți, din care unul cu contract de prestări servicii, care deservesc cele două secții, 

• 17 asistenți medicali, din care 6 angajați pe Secția de Neurologie Pediatrică și 11 pe Secția de Psihiatrie 
Pediatrică, care deservesc ambele secții. 

• 11 infirmiere, din care 2 angajate pe Secția de Neurologie Pediatrică și 9 pe Secția de Psihiatrie 
Pediatrică și care deservesc ambele secții. 

• 7 îngrijitoare, din care una pe neurologie  pediatrică și 6 pe psihiatrie pediatrică, care deservesc ambele 
secții. 

• 2 brancardieri pe Secția de Psihiatrie Pediatrică, dar care deservesc ambele secții. 

• 1 registrator medical pe psihiatrie pediatrică, dar care deservește ambele secții. 

• 1 statistician medical pe Secția de Psihiatrie Pediatrică și care deservește ambele secții. 

    

Secția Clinică de Neurologie Pediatrică dispune de:  

• 2 cabinete medicale, 

• 2 cabinete de psihologie medicală comune cu Secția de Psihiatrie Pediatrică, 

• 1 cabinet medical logopedie comun cu Secția de Psihiatrie Pediatrică, cu precizarea că în 
prezent postul de logoped este vacantat  de 4 ani de zile. 

• 1 cabinet medical tratament la etaj 1 și un cabinet medical tratament etaj 2 – comune 
pentru cele două secții. 

• 55  paturi din care  30 pentru neurologie pediatrică și 25 pentru psihiatrie pediatrică, 

• etajul 2 este destinat pacienților de sex femeiesc cu patologie neurologică și psihică, 

• etajul 3 este destinat pacienților de sex bărbătesc cu patologie neurologică și psihică 

• 2 săli de zi ( de joacă), etaj 2 și 3 – comune cu Secția de Psihiatrie Pediatrică, 
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• 2 oficii alimentare la etaj 2 și 3 – comune cu Secția de Psihiatrie Pediatrică. 

• 2 băi la etaj 2 și 3 și 6 WC-uri, precum și câte un WC la etaj 2 și 3 pentru copii cu 
dizabilități – toate fiind comune cu Secția de Psihiatrie Pediatrică. 

• 1 sala de mese, comună pentru ambele secții. 

• 1 sala raport de gardă, comună pentru ambele secții. 

• 1 sală de curs, comună pentru ambele secții. 

Personalul medical deservește cele două secții clinice. 

 

 

  

3. Obiectul de activitate: 

• Asigurarea asistenței medicale în regim de internare continuuă, 

• Asigurarea asistenței medicala a pacienților în regim de ambulator integrat al secției clinice, 
subordonat ambulatorului integrat al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” 
Timișoara. 

 

Asistența medicală presupune: 

• Evaluare neurologică și psihică prin examen neurologic și psihic complet conform 
protocoalelor în vigoare, 

• Investigații paraclinice: analize de laborator sanguine, investigații radiologice și imagistice, 
etc, 

• Consulturi interclinice, 

• Sfat genetic, 

• Evaluare psihologică, 

• Consiliere neuropediatrică, 

• Psihoterapie individuală și de grup, 
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• Kinetoterapie și reabilitare neuropsihică, 

• Reevaluare periodică prin internare continuuă sau prin ambulatorul de specialitate în funcție de 
complexitatea cazurilor conform normelor în vigoare și a protocoalelor clinice, 

• Diagnosticarea precoce a bolilor genetice neurologice în vederea implementării sfatului 
genetic cu importanță majoră în controlul transmiterii bolilor neurologice la descendenți, 

• Tratamentul bolilor neurologice specifice copilului și adolescentului conform protocoalelor 
actuale și în conformitate cu standardele internaționale, utilizând medicamentele de  ,,nouă 
generație” care contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților diagnosticați cu boli 
genetice neurodegenerative. 

 

4. Sinteza activității Secției de Neurologie Pediatrică pe anul 2019: 

Activitățile desfășurate de personalul secției în anul 2019 au avut în vedere în principal asigurarea unor servicii 
medicale de calitate pacienților în regim de spitalizare continuă. 

Pentru optimizarea asistenței mediale în secție este necesară efectuarea unor cursuri de perfecționare pentru 
personalul medical în vederea acumulării deprinderilor necesare abordării pacienților cu nevoi speciale, precum 
și acordarea unor burse prin fonduri europene nerambursabile pentru pregătirea profesională a personalului. 

Activitățile în Secția de Neurologie Pediatrică au fost organizate și coordonate pe baza legislației care 
reglementează asigurarea serviciilor medicale și în conformitate cu regulile de bună practică adoptate în spital. 

Pacienții au beneficiat de servicii la cele mai ridicate standarde, prestate de colectivul secției, inclusiv prin 
realizarea consulturilor interdisciplinare asigurate de echipele multidisciplinare organizate în acest scop. 

Serviciile medicale realizate în anul 2019 au fost îndeplinite după cum urmează comparativ cu anul 2018: 

                     

 2019 2018 

Număr de paturi 30 30 

Zile spitalizare 6760 7254 

Indici de utilizare a paturilor 225,33 241,80 

Durata de spitalizare 4,53 4.97 
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Bolnavi 

aflați+internați+tranferați 

1491 1461 

Bolnavi 0-15 ani 

aflați+transferați  

1134 1460 

Decese 1 0 

Număr externari 1480 1386 

Număr consultații în ambulator 2902 2811 

Număr electroencefalograme 1905 2527 

Cazuri noi 1026 643 

Consulturi interspitalicești 545 465 

ICM 1,4619 1,4897 

Rata pacient cu reinternări la max. 30 zile 4,10% 4.18% 

Indice de concordanță dg. intern/extern 59% 58.65% 

Rata de ocupare a paturilor 61,74% 66,25% 

Rata infecțiilor asociate asistenței 
medicale (infecții nozocomiale) 

0 0 

 

 

5. Obiective majore pentru anul 2020: 

• Dotarea infrastructurii serviciului ambulator și serviciului intraspitalicesc cu aparatură 
performantă pentru diagnostice precoce, conform protocoalelor existente pe categorii de boli 
neurologice, 

• Utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile cu implicare și responsabilitate a personalului 
existent în funcție de competențele acestuia, 

• Obiectivul primordial este desfășurarea unei activității medicale performante și menținerea 
eficacității secției și serviciilor conexe, 
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• Implicarea în proiecte de cercetare în domeniul neurologiei pediatrice pentru depistarea și 
tratamentul precoce  în bolile neurologice degenerative, 

• Dezvoltarea rețelei didactice de neurologie pediatrică, 

• Implementarea unor proceduri specifice impuse de standardele actuale în vederea reacreditării 
secției și a ambulatorului integrat secției, 

• Cursuri de perfecționare pentru personalul medical și de îngrijire. 

• Participarea la congrese naționale și internaționale în scopul actualizării cunoștințelor în domeniu, 

• Achiziționarea de aparatură performantă pentru diagnostic și tratament, 

• Monitorizare permanentă a respectării procedurilor și protocoalelor, 

• Cointeresarea personalului în accesarea unor programe de finanțare internă și externă în scopul 
dezvoltării infrastructurii secției și ambulatorului integrat. 

 

 

 

LABORATOR CLINIC DE ANALIZE MEDICALE 

 

1.Structura si numele sefului de laborator 

Laboratorul de analize medicale este localizat în incinta clădirii Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului 
Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” și este coordonat de Conf. Univ. Dr. Florin Horhat. 

 

2Componenta 

Personalul laboratorului este structurat după cum urmează: 

• 5 medici 

• 2 chimisti 
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• 1 biolog 

• 16,5 personal cu studii medii, din care 6 asistenți medicali de laborator licențiați. 

 

3. Obiectul de activitate  

Efectuarea investigațiilor paraclinice de laborator pentru pacienții internați, persoane care vin cu bilete de 
trimitere decontate în sistemul de asigurări de sănătate, analize contra-cost prin ambulator de specialitate și 
analize pentru pacienții internați în alte unități spitalicești (publice și private) prin intermediul contractelor de 
furnizare servicii. 

 

4. Sinteza activității 

Complexitatea afecțiunilor tratate în secțiile Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” și 
specificul unor clinici cu complexitate crescută (Hematologie, Oncologie, Transplant medular, ATI) face ca 
laboratorul sa vină în întâmpinarea solicitărilor prin efectuarea unor analize specifice, complexe, unice la nivel 
regional precum: explorarea hemostazei și a tulburărilor de coagulare în afecțiuni severe (hemofilia, deficit al 
factorilor de coagulare), investigarea funcției hematologice, investigații de flowcitometrie și genetică. 

Dotarea laboratorului este una performantă, specifică fiecărui compartiment de activitate. Laboratorul este 
acreditat RENAR pentru implementarea sistemului de management al calității conform standardului SR EN 
ISO 15189:2013. 

Laboratorul funcționează în regim permanent 24/24h, asigurând efectuarea analizelor de rutină, cât și a celor 
solicitate de urgență. 

Activitatea aferentă anului 2019 este în creștere comparativ cu cea a anului 2018, ca număr de investigații 
efectuate în cadrul laboratorului nostru (426257, respectiv 406980).  

S-a reușit creșterea încasărilor contra-cost prin creșterea adresabilității, suma încasată în anul 2019 fiind de 
228483 RON. 

În anul 2019 au fost introduse noi tipuri de investigații esențiale pentru diagnosticul clinic Ag Giardia si Atg 
Streptococ Beta Hemolitic grup A.  

  

5  Obiectivele aferente anului 2020 includ:  

• lărgirea gamei de analize efectuate; 
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• perfecționarea continuă a personalului prin participarea la evenimente de specialitate în 

domeniul medical; 

• creșterea adresabilității pacienților către laborator în regim ambulator; 

• dotarea cu aparatură performantă și competitivă, având în vedere că acest spital este cel mai mare de profil 
din regiunea de Vest, aici adresându-se pacienți din județele limitrofe și nu numai. 

 

 

 

 

LABORATOR CLINIC DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

 

1. Structura si numele sefului de laborator 

Laboratorul Calinic de radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 
,,Louis Țurcanu” Timișoara fost  coordonat de Dr.Păcurar Mariana. 

Activiatea s-a desfășurat pe mai multe aparate de diagnostic radiologic și imagistic aflate în sedii diferite (secții 
ale spitalului): 

• 3 aparate Rx fixe (ddR multi System -secția de Chirurgie, DuoDiagnost –Ambulator, Radrex - UPU); 

• 4 aparate Rx mobile (Polymobil Plus- secția de Chirurgie; Transportix TX -secția de Oncologie și 
Transplant medular + secția UPU și TI medical; Polimobil III -secția de Prematuri; Instalația Rx mobilă cu 
post scopie/ grafie cu brat C-tip Arcadis 3D - bloc operator chirurgie); 

• 1 Instalația radiologică de tomografie computerizată tip Aquilion CXL 64 ; 

• 1 Ecograf multidisciplinary Doppler Esaote model Mylabsix. 

Laboratorul funcționează cu toate avizele și autorizațiile prevăzute de actele normative în vigoare. 

 

2 Componența laboratorului : 

Laborator Clinic de Radiologie și imagistică medicală, cuprinde la data raportului un număr de:  
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- 5 medici cu normă întreagă (4 medici primari dintre care unul este doctor în medicină și 

altul este doctorand in specialitate având și activitate didactică în cadrul UMF Timișoara; 1 medic 
specialist), un medic rezident;  

- 13 asistenți de radiologie (3 asistenți cu studii medii și 9 tehnicieni RIM cu studii superioare; 1 asistent 
în concediu îngrijire copil) 

 

În anul 2019 au fost angajați doi asistenți cu studii medii și doi tehnicieni RIM cu studii superioare și a plecat 
din serviciul nostru 1 asistent cu studii superioare 

Personalul expus profesional la radiatii ionizante, autorizat, din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis 
Țurcanu” Timișoara, 

 

 

3 Obiectul de activitate 

Serviciile Laboratorului de radiologie răspund necesităţilor de investigare a pacienţilor în ceea ce priveşte 
accesibilitatea, calitatea şi intervalul de timp până la obținerea rezultatelor, practicile de 
radiodiagnostic/radiologie intervenţională fiind centrate pe nevoile pacientului, monitorizate şi evaluate 
periodic, aplicându-se corect și constant principiile generale privind radioprotecția în radiodiagnostic/radiologie 
intervențională.  

Personalul medical din Laborator colaborează cu medicii clinicieni și cadrele medicale din sectiile spitalului în 
scopul examinării pacientilor și a stabilirii diagnosticului, ori de câte ori este nevoie. 

Personalul din Laboratorul de radiologie și imagistică efectuează examinări radiologice clasice, de înaltă 
performanță (CT) și ecografice pentru pacienții din secțiile spitalului, din ambulator și pentru alte spitale cu 
care s-au încheiat contracte de prestări servicii pentru examene radiologice, CT și ecografii pentru copii 
înternați în secțiile acestor spitale (Spitalul Clinic de Boli Infectioase și pneumoftiziologie Dr V.Babes 
Timișoara, Spitalul  SC Prezident SRLTimisoara, Spitalul Municipal de Urgență Timisoara).  

Personalul efectuează și investigații la patul bolnavului (respectiv incubator) pentru pacienții nedeplasabili, 
examinarea radioscopică a pacienților pe timpul intervențiilor chirurgicale cu aparatul mobil de sală. 

Aparatura fixă, uzată fizic și moral, a necesitat nenumărate interventii ale firmelor de service, cu înlocuiri de 
piese ceea ce a dus la  bulversarea activității și la cheltuieli suplimentare. 
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4.Sinteza activității 

În anul 2019 în Laboratorul de radiologie și imagistică medicală au fost investigați: 

 

• Radiologie: 16.847 de pacienți (din care 2.889 ambulator) pentru care s-au efectuat un număr de 33.919 
examinări;  

• Compartiment CT: 1.745 de pacienți (din care 533 ambulator) pentru care s-au efectuat un număr de 
2.120 examinări;.  

• Ecografie: 1.153 de pacienți examinați cu aparatura din dotarea Laboratorului (Ecograf 
multidisciplinary Doppler Esaote model Mylabsix) sau a altor secții. 

 

 

5. Obiective propuse pentru anul 2020: 

• Îmbunătățirea serviciilor acordate prin luarea de măsuri în vederea creşterii nivelului de instruire 
profesională a personalului și suplimentare de personal; 

• Achiziţionarea de echipamente radiologice performante cum ar fi: 1 aparat mobil direct digital (de 
dimensiuni fizice acceptabile în vederea unei manevrabilități optime) pentru sectia de TI medicală care 
necesită nenumărate examinări la patul bolnavului; în prezent pentru suplinirea lipsei acestuia s-a adoptat o 
solutie de compromis, se utilizează aparatul din Secția de Transplant, sectie care necesită și ea examinări la 
patul bolnavului în condiții de speciale (în general sunt pacienți în aplazie, cu risc mare de infecții iar 
aparatura trebuie să fie în condiții de asepsie ) 

• Achiziționarea unui sistem de detecție direct digital portabil (wireless) cu memorie  pentru a efectua 
examinări în secțiile pavilionare ale spitalului, care să reduca timpul de examinare și interpretare a 
rezultatelor efectuate la patul bolnavului, să excludă timpul pierdut cu developarea umedă, să 
îmbunătățească calitatea imaginilor și să permită arhivarea lor în sistemul PACS. 

• Achiziționarea unui sistem PACS pentru arhivarea tuturor imaginilor obținute în sistem digital. 

• Se vor elabora noi proceduri privind desfăşurarea activităţilor cu aparatura din dotare, ținând cont de 
recomandările asociațiilor profesionale în domeniu; 
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• Vor fi luate măsuri în vederea participării personalului la programe de dezvoltare a 

abilităților profesionale (operator CT), cursuri de specialitate și supraspecialitate, manifestări profesionale. 

   

 

 

 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ 

 

i. Structura și numele sefului – Serviciul este condus de Dr.Ilie Rodica – medic primar 
anatomie patologică și medicină legală 

 

Serviciul de Anatomie Patologică este constituit din:  

- Compartiment Histopatologie 

- Compartiment Prosectură 

- Compartiment Citologie 

 

2.  Componența personalului din serviciu: 

- 1 medic primar - șef serviciu 

- 2 medici primari cu jumătate de normă 

- 2 asistenți principali de laborator licențiați 

- 1 autopsier principal 

- 1 îngrijitor curatenie 

 

3. Obiectul de activitate 

În cadrul Serviciului de Anatomie Patologică se efectuează: 
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• Examene histopatologice a pieselor operatorii de orice tip și a puncțiilor bioptice prin 

colorații uzuale și speciale 

• Autopsii și îmbălsămări 

• Examene histopatologice pentru piesele bioptice recoltate de la necropsii 

• Examene citologice pe frotiuri preparate prin metoda clasică, colorate Papanicolau și APT-Drăgan 

• Consulturi interdisciplinare. 

Prelucrarea, examinarea și elaborarea rezultatelor s-a încadrat în prevederile protocoalelor si in termene legale.  

 

 

4. Sinteza activității 

În cadrul compartimentului de histologie au fost examinate 858 de cazuri, dintre care 761 de cazuri materiale 
bioptice, 36 cazuri autopsie și 61 cazuri citologice. Comparativ cu anul 2018, în acest an, numărul cazurilor 
adresate Serviciului de Anatomie Patologică a crescut de la 719 la 761 de cazuri, din care au rezultat 1703 de 
blocuri de parafină la care corespund 5215 lame (colorație uzuală și colorații speciale). La acestea se adaugă 
568 de blocuri rezultate din piesele bioptice recoltate la necropsii, respectiv 1472 lame și 260 lame citologice. 

 

În compartimentul Prosectură , în decursul anului 2019 s-au înregistrat 73 de decese, față de 60 în anul 2018, 
din acestea, 38 de cazuri au fost autopsiate și îmbălsămate față de 26 de cazuri în anul 2018, 21 de cazuri au 
fost scutite și îmbălsămate față de 28 de cazuri în 2018, 9 cazuri au fost direcționate către Institutul de Medicină 
Legală, având implicații medico-legale. 

 

5. Obiective majore 

• Angajare personal medical: 1 asistent medical de laborator și 1 registrator medical. 

• Utilare corespunzătoare standardelor a sectiei de Histopatologie, prin achizitie de: 

 Histochinetă 2020, 

 Aparat automat de colorare lame 2020 

 Aparat automat montator lamele cu film 2020 
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 Microscop 2020 

 Pompa de imbalsamare 

• Dezvoltarea Compartimentului de Citologie 2020 

• Introducerea investigațiilor imunohistochimice 2020, sursa de finantare: Spitalul Clinic de  Urgenta 
pentru Copii “Louis Turcanu" 

• Implementarea sistem informatic 2020. 

• Reducerea costurilor non-calităţii, aferente refacerii unor servicii medicale, depăşirii termenelor din 
motive care ţin  de  modul de organizare a activităţii de furnizare a serviciilor etc. 

• Diminuarea pierderilor; 

• Prevenirea poluării prin dotare cu hote de absorbtie a noxelor gazoase; 

• Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor pentru sănătatea şi securitatea în muncă şi stabilirea 
metodelor de control al acestora; 

• Conformitatea cu legislaţia şi reglementările de mediu aplicabile, precum şi alte cerinţe pe care 
organizaţia le-a adoptat. 

• Revizuirea protocoalelor si procedurilor 

• Revizuirea registrului riscurilor  

• Instruirea semestriala a intreg personalului cu privire la registrul riscului 

• Introducerea investigatiilor imunohistochimice. 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A  INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE 
(CPIAAM) 
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1.Structura și numele șefului : compartiment aflat direct în subordinea mangerului și este condus 

de Dr.Kemper Carmen Ana 

 

2.Componența CPIAAM este de 1 medic primar epidemiolog și 2 asistenti medicali principali de igienă. 

 

3.Obiectul de activitate: supraveghere, prevenire și limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

 

4.Sinteza activității: 

În perioada ianuarie –decembrie 2019 au fost înregistrate și raportate 142 cazuri de IAAM cu o rată anuală de 
0,75%. 

 

In anul 2019 au fost raportate 163 de de cazuri de boli transmisibile din care 31 suspiciuni de infectie cu virus 
gripal, 20 cazuri de Enterocolita cu rotavirus si 17 cazuri de Rujeola.  

.  

În anul 2019 au fost făcute  în total 1644 de probe de suprafată și  315 de probe de mediu și 78 probe de 
sterilitate ( instrumentar si apa), 2 probe de apa potabila , 18 probe apa potabila „Fantana”si 24 probe exudat 
nazal 

 

În cadrul Programelor naționale de sanatate  se deruleaza în spital Programul PN I.5 - Program național de 
supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de 
monitorizare a utilizării antibioticelor, conform prevederilor OMS nr. 377/2017privin aprobarea Normelor 
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 si H.G. nr.155/2017 
privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, pentru:   

1.  formarea profesională a personalului medical pentru supravegherea și limitarea infecțiilor asociate 
asistenței medicale, precum și pentru monitorizarea utilizării antibioticelor;  

2.  realizarea studiului de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenței medicale şi a consumului 
de antibiotice din spital.  
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Au fost verificate 308 Foi de observatie a pacientilor internati in toate sectiile spitalului in perioada 

12.11-28.11.2019, conform METODOLOGIEI DE APLICARE A STUDIULUI DE PREVALENȚĂ DE 
MOMENT A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE (PPS) 2017. Au fost depistate 3 IAAM 
in Sectia Clinica Pediatrie V. 

 

5. Obiective majore pentru anul 2020 CPIAAM : 

• depistarea și declararea în timp optim (la depistare) a infecțiilor nosocomiale; 

• mentinerea ratei incidentei IN la un nivel scazut, sub 1%; 

• evitarea izbucnirilor epidemice de IN; 

• eliminarea transmiterii parenterale a bolilor, infecțiilor virale (HIV, HCV, HBV, alți agenți microbieni); 

• cunoașterea, respectarea și aplicarea legislației în vigoare (Ord. MS Nr. 1226/2012, Ord. MSP nr. 961 
din 2016, Ord. MSP nr. 1101/2016) privind supravegherea  prevenirea și limitarea infecțiilor asociate 
asistenței medicale de catre întreg personalul spitalului. 

• Respectarea circuitelor funcționale legale, fară încrucisarea căilor destinate pacienților/personalului, 
alimentelor, deșeurilor, cazurilor septice cu a celor aseptice; 

• Respectarea protocoalelor de lucru pentru dezinfecție/sterilizare și afișarea acestora la loc vizibil;  

• Respectarea intervalului de dezinfecție curentă/terminală recomandat pentru fiecare secție; suplimentar, 
dezinfecție terminală la externarea fiecarui caz septic 

• Respectarea  ordinului 1226/2012 al Ministerului Sănătății legat de gestionarea deșeurilor și a Planului 
de gestionare a deșeurilor, ediție  revizuită. 

• Adoptarea de catre întregul personal medico-sanitar, la nivelul tuturor competențelor medicale și 
manopere de îngrijiri, a unui comportament adecvat aplicării măsurilor de prevenire a infecțiilor și 
respectarea principiului precauțiunilor universale prin purtarea echipamentului de protecție 
corespunzator (halate, manusi, masti, încălțăminte de spital); 

• Asigurarea unor condiții de mediu fizic funcțional și servicii conexe actului medical, inclusiv prin 
izolare (cazurile septice de la primele semne de infecție) care să permit evitarea sau diminuarea riscului 
transmiterii infecțiilor în relație cu prestația de îngrijiri;  

• Respectarea principiilor asepsiei și antisepsiei la toate nivelele și momentele îngrijirii și terapeuticii 
acordate; igienizarea obligatorie a pacienților și triajul acestora la internare; 
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• Utilizarea unor manopere și proceduri de îngrijire și terapie bazate pe protocoale de 

activitate profesională care corespund criteriului riscului minim acceptat în condițiile riscului asumat; 

• Aplicarea unor măsuri profesionale de profilaxie nespecifică, dupa caz specifică, pentru protejarea 
bolnavilor și a personalului față de riscul la infecție; 

•  Integrarea în activitatea profesională curentă a supravegherii specifice a asistaților, cunoasterea și 
recunoasterea riscului la infecție, respectiv înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea 
informațiilor privind infecțiile clinic manifestate sau depistate, în conformitate cu normativele 
profesionale; 

• Sesizarea oficială a cazurilor de infecții nosocomiale către CPIAAM de către fiecare medic curant la 
apariția primelor semne; 

• Solicitarea consultanței interdisciplinare, respectiv a colaborării și coordonării profesionale de 
specialitate pentru evaluarea riscului pentru infecție și după caz, a combaterii unor situații endemice sau 
epidemice prin infecții nosocomiale, depistate și raportate în conformitate cu reglementările în vigoare; 

•  Participarea la activități de perfecționare profesională pentru dobandirea unor cunostinte specifice în 
prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale; 

• Propuneri ale CPIAAM de protecție a mediului pentru amplasarea spațiilor de depozitare temporara pe 
secții a recipientelor de deșeuri, precum și de reamenajare a unor spații existente în privința separării 
circuitelor pentru gestionarea deșeurilor, depozitare materiale de curățenie, efectuare dezinfecție și 
depozitare lenjerie murdară. 

• Respectarea programului și recomandărilor de vizite ale apartinătorilor. 

 

 

 

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE 

 

1.Structura și numele șefului : 

Unitatea de Transfuzii Sanguine (UTS) a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” este un 
compartiment prevăzut în organigrama spitalului începand cu luna noiembrie 2016 și autorizat de Direcția de 
Sănătate Publică Timiș în septembrie 2017 și este coordonat de dr. Laura Cernat, medic primar medicină de 
laborator. 
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2.4omponența serviciului : 

In prezent, personalul medical al UTS este constituit din 5 persoane (asistenți medicali din care 2 asistenți 
licențiați) – care asigură permanența acestui compartiment 24/24, 7/7.  

 

3.Obiectul de activitate  

UTS se supune reglementărilor legale în vigoare legate de activitatea de transfuzie sanguină (Ordin MS 
1224/2006, Ordin MS 1228/2006, Ordin MS1343/2007, Ordin MS 607/2013): 

• aprovizionarea cu sânge și componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secțiile spitalului 
(compartiment Transplant Medular, secția Onco-Hematologie, secția Anestezie și Terapie Intensivă, 
compartimentul Terapie Intensivă Prematuri). 

• recepția, evidența, păstrarea și livrarea sângelui și a produselor labile de sânge (PSL) către secții. 

• evidența și urmărirea trasabilității produselor de sânge. 

• efectuarea testelor pretransfuzionale. 

• pregătirea unităților de sânge și a componentelor în vederea administrării. 

• întocmirea documentației corespunzătoare tuturor activităților desfășurate. 

• raportarea evenimentelor legate de actul transfuzional către Centrul Regional de Transfuzie Timișoara 
(CRTS). 

• livrarea sângelui și a PSL se face în baza unui contract de furnizare de sânge și componente sanguine 
încheiat între CRTS si Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” și a contractului între 
CRTS și Compartimentul Transplant Medular. 

 

4.Sinteza activității. 

Ca și în anul precedent, activitatea UTS aferentă anului 2019 a inclus, pe lângă activitatea specifică prezentată 
mai sus, și acțiuni de organizare, atât la nivel de compartiment (nou înființat), cât și în relațiile cu medicii 
solicitanți din secții, precum și cu asistentele medicale de pe secții implicate în administrarea transfuziilor. 
Astfel: 

S-au efectuat instruiri si autoinspecții în cadrul UTS. 
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Adresabilitatea crescută către spitalul de copii, patologiile complexe, gravitatea afecțiunilor, vârsta 

copiilor (nou-născuți, prematuri dar și din toate categoriile pâna 18 ani) se reflectă inclusiv la nivelul UTS prin 
creșterea consumului de sânge și derivate.     

E important de adăugat și faptul că pacienții pediatrici provin nu doar din județul Timiș, ci și din alte județe, nu 
numai limitrofe., astfel încât cazuistica, evoluția clinică, managementul complicațiilor, complexitatea terapiei 
sunt aspecte cu care medicii clinicieni se confruntă în fiecare zi.  

Activitatea și patologia specifică a unor secții ale spitalului (oncologia pediatrică, transplantul medular, 
prematuri, neonatologie, terapia intensivă medicală și chirurgicală) include și administrarea produselor de sânge 
și derivate; dinspre aceste compartimente venind majoritatea solicitărilor. 

În anul 2019, la nivelul spitalului, au beneficiat de efectuare a testelor de compatibilitate si administrare sânge 
un numar de 791 pacienti. S-au efectuat un număr de 1350 transfuzii. 

La 1050 pacienți li s-a efectuat testare de grup 0AB si Rh. 

Legenda: CER - concentrat eritrocitar; CTS - masa eritrocitara; CUT – citafereza; PPC - plasma proaspata 
congelata, CPF8 – crioprecipitat factor 8; OH – Onco-Hematologie; TR – Transplant medular; ATI – anestezie-
terapie intensiva; PRM – Prematuri si Terapie intensiva prematuri. 

 

5.Obiective majore pe anul 2020 mentionam: 

• îmbunătățirea comunicării între UTS și secțiile spitalului. 

• îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate în sensul aprovizionării cu PSL conform 
necesităților, distribuirea și evidența acestora. 

• îmbunătățirea continua a experienței personalului UTS în privința efectuării testelor pretransfuzionale, 
utilizând tehnica micrometodei de imunohematologie aflata în cadrul compartimentului. 

• mobilizarea tuturor factorilor implicați (personal medical, aparținători, civili, mass media) în vederea 
prezentării, pe cât posibil, a unui număr rezonabil și în mod constant, a persoanelor la CRTS pentru 
donarea de sânge, conștietizarea actului de donare ca un gest salvator de vieți, pentru a evita insuficiența 
sau, mai grav, lipsa acestor produse prețioase, ceea ce ar duce la punerea în pericol a vieții copiilor, mai 
ales a pacienților critici. 

• participarea la cursuri specifice procedurii transfuzionale și perfecționarea în acest sens a întregului 
personal medical din spital (medici, cadre medii) implicat în actul transfuzional. 
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UNITATE PRIMIRI URGENȚĂ 

 

1. Structura si medicul sef de secție UPU  

Funcţionează în clădirea principală a celor două Clinici de Pediatrie, la parter si cuprinde 10 spatii: 

• camera de resuscitare  

• camera de evaluare si tratament imediat  

• camera de urgente minore 

• camera personalului + registratura  

• depozit  

• sala de asteptare  

• spatiu administrativ  

• grup sanitar pacienti  

• grup sanitar  pacienti 

• rampa de acces 

Numele sefului de sectie UPU: dr Alina Babeu – medic primar pediatru 

2.     Componenta structurii  – 49 persoane 

Personalul sectiei UPU este format din: 

• 11 medici 

• 14 asistenti 

• 9 infirmiere 

• 5 ingrijitoare de curatenie 

• 5 registratori 
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• 5 brancardieri 

 

3. Obiectul de activitate – asigurarea asistentei medicale de urgenta populatiei pediatrice din Timisoara, 
judetul Timis si judetele invecinate. 

• primirea pacientilor 

• triajul cazurilor conform Protocolului national de Triaj 

• examinarea clinica si investigarea paraclinica (laborator de analize medicale, investigatii imagistice -  
radiologie, tomografie computerizata, ultrasonografie) 

• solicitarea consultatiilor interdisciplinare la nevoie 

• efectuarea tratamentului de urgenţă  

• internarea, transferul sau eliberarea la domiciliu a pacientilor 

 

 

4. Sinteza activității 

Numar total de prezentari in UPU 

Numar de prezentari in UPU 
2018 2019 

30.942 31.916 

 

Repartitia pe coduri de triaj 

Codul de triaj 2018 2019  

Rosu 31 42 

Galben 2127 1679 

Verde 19.009 21.031 

Albastru 6785 6332 
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Alb 2990 2832 

 

Repartitia pe grupe de varsta 

Varsta 2018 2019 

0-12 luni 3915 3898 

1-16 ani 25.292 26.216 

17-65 ani 1722 1784 

Peste 65 ani 13 18 

 

Repartitia  pe mediu de provenienta 

 2018 2019 

Urban 18.958 19.240 

Rural  11.984 12.676 

 

Repartitia pe sexe 

 2018 2019 

Masculin 16.853 17755 

Feminin 14.089 14161 

 

Repartitia pe judete 

 2018 2019 

Timis  28.607 29.307 

Alte judete 2335 2609 
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Mijlocul de transport prin care au ajuns la UPU 

Tipul de transport 2018 2019 

SAJ 4255 4417 

SMURD 720 630 

Mijloace proprii 25932 26829 

Alt mijloc 35 40 

 

Consulturi interdisciplinare 

Numar pacienti la care s-au efectuat consulturi 
interdisciplinare 

2018 2019 

11680 11692 

 

Analize efectuate in laboratorul spitalului 

Tipul analizei 2018 2019 

Biochimie 13732 15423 

Coagulare 996 1205 

Hematologie 1536 1407 

Imunologie 353 356 

Microbiologie 263 868 

Parazitologie 12 4 

Urini 116 58 

 

Investigatii de imagistica efectuate 

Tipul investigatiei 2018 2019 
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Tomografie computerizata 700 688 

Ecografie 119 572 

Radiografie 10214 11059 

 

Finalitatea cazurilor 

 2018 2019 

Pacienti internati 6792 7263 

Pacienti transferati 1130 1193 

Pacienti eliberati la domiciliu 21670 21655 

Pacienti decedati 1 4 

Pacienti plecati fara consult  16 30 

Pacienti plecati fara aviz 1333 1761 

 

5.Obiective majore 2020 

• Dezvoltarea, modernizarea si cosmetizarea sectiei UPU 

• Dotarea cu aparatura medicala  

• Suplimentarea schemei de personal, in functie de numarul de prezentari in UPU 

• Cresterea competentelor profesionale ale personalului medical angajat in sectia UPU 

• Elaborare de ghiduri si protocoale medicale 

• Cresterea satisfactiei pacientilor sau apartinatorilor 

• Monitorizarea conditiilor de igiena ale sectiei 

• Optimizarea relatiilor cu celelalte compartimente si sectii ale spitalului 
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CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ 

 

1.Structura serviciului și numele șefului secției 

Șef secție – Dr.Liliana Nussbaum  medic primar neuropsihiatrie pediatrică 

C.S.M. are următoarele structuri operaționale:  

• 4 cabinete de consultații neuropsihiatrice pentru copii si adolescenți 

• 4 cabinete de psihologie/psihoterapie 

• 1 cabinet asistență socială 

• 1 cabinet psihopedagogie specială 

• Staționar de Zi cu 50 de locuri 

• 1 cabinet de intervenție în criză 

• 2 cabinete de recuperare/reabilitare si terapii ocupaționale 

• 1 cabinet explorări funcționale - Electroencefalografie 

• 1 cabinet asistente medicale 

 

2.Componența serviciului:    

Numar de angajați: 18 angajați 

3. Obiectul de activitate al serviciului 

• evaluarea neuropsihiatrică a copiilor și adolescenților 

• depistarea activă și precoce a tulburărilor mintale și instituirea măsurilor corespunzătoare în vederea 
tratării și prevenirii evoluției nefavorabile 

• furnizarea intervenției în criză 

• asigurarea asistenței medicale curative 
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• asigurarea investigațiilor specifice și a evaluărilor psihologice care se impun 

• asigurarea serviciilor de psihoterapie individuală, de grup și familială 

• asigurarea serviciilor de abilitare și reabilitare psihosocială 

• asigurarea serviciilor de terapie ocupațională în scopul reinserției familiale, sociale și școlare 

• asigurarea serviciilor de psihopedagogie diferențiată 

• monitorizarea familiilor cu risc 

• monitorizarea populației școlare prin servicii de legătură cu școala 

• -asigurarea consultațiilor interdisciplinare  

Aceste atribuții specifice se efectuează fie în cadrul consulturilor ambulatorii, fie prin internări în Staționarul de 
Zi cu 50 de locuri. 

 

4. Sinteza activității pe anul 2019, comparativ cu anul 2018 : 

În Centrul de Sănătate Mintală au fost consultaţi sau internaţi pe Staţionar de Zi un număr de 4707 pacienţi în 
2019 versus 5101 în 2018 

Activitatea ambulatorului Centrului de Sănătate Mintală: 

În 2019 s-au efectuat în Centrul de Sănătate Mintală  1954 consulturi ambulatorii dintre care: 1542 cazuri aflate 
în evidentă (cazuri vechi) și 412 cazuri noi. 

Dintre aceste 1954 consulturi,  1563 cazuri au fost consultate pentru acutizări și 273 au fost evaluări la cazuri 
cronice ,iar 118 au necesitat internări în urgență. 

Din ambulatorul Centrului de Sănătate Mintală  s-au internat în cele 2 secții clinice 329 pacienți (228 la Secția 
de Psihiatrie și 101 la Secția de Neurologie) și în Staționarul de Zi au fost internați 1150 pacienți. 

În staționarul de Zi au mai fost internați 1603 pacienți orientați din ambulatoriul celor două secții clinice sau 
prin transfer de pe Secțiile Clinice (Total 2753 pacienți externați pe Staționarul de Zi în 2019) 

Consulturi interdisciplinare: 

În Centrul de Sănătate Mintală s-au efectuat 540 consulturi interdisciplinare : 

- 515consulturi de la Clinicile de Pediatrie şi 25 consulturi de la alte spitale   
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5. Obiectivele majore ale secției  Centrul de Sănătate Mintală pe anul 2020: 

• Asigurarea unui diagnostic şi intervenţii timpurii care să prevină internările în regim de spitalizare 
continuă evitabile. 

• Continuarea terapiilor medicamentoase şi a terapiilor psihologice în ambulator sau Staţionar de Zi în 
scopul reducerii duratei de spitalizare în regim de spitalizare continuă 

• Asigurarea activităţii de psihiatrie de legătură prin consulturile interdisciplinare  

• Scăderea ratei de reinternări în mai puţin de 30 de zile de la externare 

• Asigurarea unei continuităţi a îngrijirilor prin managementul de caz  

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL - COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE 

 

1.COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE 

Compartimentul Financiar Contabilitate funcţionează în subordinea directă managerului Spitalului Clinic de 
Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara 

 

2.COMPONENŢA SERVICIULUI:  

Compartimentul Financiar Contabilitate funcționează cu o componență de 9.00 posturi şi este condus de 
director financiar contabil – EC. ALEXANDRU CRISTIAN MARTIN 

Are în structură : 

• Birou financiar în care își desfășoară activitatea 4 economiști 

• Birou contabilitate în care își desfășoară activitatea 4 economiști + 1 contabil 

 

3.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTUI FINANCIAR CONTABILITATE 

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate este - asigurarea bunei gospodăriri a fondurilor 
bănești și materiale ale spitalului, măsurarea, evaluarea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii. 

77 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

4.SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019: 

În cursul anului 2019, la nivelul Compartimentului Financiar Contabilitate au fost puse în aplicare următoarele 
acte legislative privind modificări legislative în domeniul contabilității publice  

 

În anul 2019 la nivelul Compartimentului Financiar Contabilitate s-au desfășurat următoarele activităţi : 

• Fundamentarea și întocmirea proiectului de buget anual de venituri și cheltuieli precum și propunerile 
rectificare a acestuia, care va fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite 

• Organizarea și ținerea la zi a contabilității în conformitate cu prevederile legii;  

• Respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare trimestriale și anuale și depunerea acestora la 
termenele stabilite la organul ierarhic superior;  

• Pregătește păstrarea documentelor justificative, a registrelor și a bilanțurilor contabile 

• Întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale; 

• Organizarea și ținerea la zi a contabilității de gestiune adaptată la specificul instituției;  

• Întocmirea situațiilor statistice;  

• Plata cheltuielilor bugetare cu ordine de plată și CEC-uri de ridicare de numerar , prin Trezoreria 
Timișoara 

• Raportarea situațiilor lunare, trimestriale și anuale în sistemul național de raportare – Forexebug 

• Raportarea situațiilor lunare privind monitorizarea cheltuielilor în sistemul national de raportare pentru 
Ministerul Sănătății 

• Raportarea situațiilor lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal ale ordonatorului principal 
de credite 

• Raportarea situațiilor lunare privind execuția plăților efectuate din Fondul Național Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate pe unitățile sanitare cu paturi la CJAS Timiș 

• Raportarea anuală privind activitatea unității sanitare către Institutul Național de Statistică 

• Întocmirea și transmiterea cererilor de finanțare si a deconturilor de plăți pentru acțiuni de sănătate – 
DSP 
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• Întocmirea și transmiterea execuțiilor pentru acțiuni de sănătate – DSP 

• Întocmirea și transmiterea cererilor pentru concedii medicale – CJAS 

• Întocmirea și transmiterea cererilor de deschideri de credite - Trezorerie 

• Întocmirea lunară, trimestrială și anuală a deconturilor pentru servicii medicale spitalicești în vederea 
încasărilor de la CJAS a sumelor pentru servicii medicale prestate pe surse de finanțare, inclusiv situații 
de regularizare periodice 

• Întocmirea trimestrială a situației stocurilor programelor naționale de sănătate 

• Întocmirea și transmiterea cererilor de finanțare si a deconturilor de plăți pentru programe de sănătate – 
DSP 

• Întocmirea și transmiterea cererilor de finanțare si a deconturilor de plăți pentru programe de sănătate – 
CJAS 

• Întocmirea și transmiterea monitorizării cheltuielilor de investiții către DSP si Primăria Municipiului 
Timișoara 

• Dezvoltarea competentelor profesionale prin participarea personalului la cursuri de specialitate 

 

5.OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020:  

• Fundamentarea și întocmirea bugetului anual de venituri și cheltuieli 

• Întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale 

• Actualizarea procedurilor proprii conform modificărilor legislative 

• Implementarea standardelor ANMCS în vederea reacreditării  

• Gestionarea eficientă a resurselor umane și a funcțiilor; 

• Dezvoltarea competențelor profesionale;  

• Actualizare site spital – documente financiar-contabile, situații financiare trimestriale și anuale 

 

 

SERVICIUL RUNOS 
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1.STRUCTURA ȘI NUMELE ȘEFULUI DE SERVICIU: 

Serviciul RUNOS funcţionează în subordinea direct a  managerului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 
“Louis Țurcanu” Timișoara şi este condus de sef serviciu – ec.Coherț Gabriela 

 

2.COMPONENŢA SERVICIULUI:  

Funcționeaza cu o componenţă de 9.00 posturi structurate astfel :  

Birou salarizare : 5.00 posturi economiști 

Birou resurse umane : 2.00 posturi economiști 

Birou informatica : 2.00 posturi informaticieni – posturi vacante 

 

3.OBIECTUL DE ACTIVITATEA AL SERVICIULUI RESURSE UMANE:  

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului RUNOS fiind gestiunea curentă a 
resurselor umane din unitate. 

 

 

 

4.SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019: 

În cursul anului 2019, la nivelul Serviciului RUNOS au fost puse în aplicare următoarele acte legislative 
privind modificari de salarizare  

În anul 2019 la nivelul Serviciului Resurse Umane s-au desfăşurat următoarele activităţi :  

• Raportări lunare/trimestriale/anuale către DSP Timiș pe surse de finanțare și secțiuni (spital, ambulator, 
UPU, tranferuri) – și centralizări. MS, ANAF 

• Simulări de salarizare și încadrări ale personalului pe diferite grile de salarizare, acordare sporuri (pe 
categorii, anexe, procente, sume, gărzi, ture etc) solicitate de MS 

• situaţia posturilor ocupate şi vacante existente 
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• evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaților pentru activitatea 

desfăşurată în perioada 01.01.2019– 31.12.2019, 

• programarea concediilor de odihnă aferente anului 2020, pentru toţi angajaţii instituţiei.  

• actualizarea permanentă a sistemului informatic privind gestiunea resurselor umane care presupune 
introducerea și/sau completarea dosarelor profesionale 

• întocmirea de acte adiționale la contractele de munca existente pentru modificări salariale, promovări, 
delegări, decizii/dispoziții de incetari activitate, suspendări/reveniri activitate 

• s-a procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale angajatilor şi a 
registrului de evidenţă REVISAL 

• anual centralizare ALP si asigurări de malpraxis pentru contractare CAS Timiș (spital, ambulator, 
paraclinice) pentru medici, asistenti medicali si alt personal superior. 

• răspuns adrese, solicitări și  interogatorii pentru instanțele judecătorești. 

• Note interne 

• Actualizare de fișe de post pe categorii de personal (GDPR, CPIAAM si Managementul 
Calitatii/Anticoruptie) 

• Întocmirea de tematici pentru fiecare categorie de personal în parte 

• Răspunsuri sesizari, diverse 

• Întocmire plan de pregatire profesională 

• Întocmire plan strategic 

• Actualizare Regulamentul de Organizare si Functionare 

• Actualizare Regulamentul Intern 

• Emis Regulament acordare vouchere de vacanta 

• actualizare Regulament organizare concursuri posturi vacante si temporar vacante 

În anul 2019 au fost organizate un număr de 2 sesiuni de organizări concursuri pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante pentru următoarele categorii de personal : 

• personal mediu sanitar – asistenți medicali, tehnicieni de radiologie, registrator medical, statistician 
medical 
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• personal auxiliar sanitar – infirmiere, îngrijitoare, brancardieri, spălătorese 

• muncitori calificați și necalificați bucătărie 

Astfel au fost scoase la concurs un număr de 58 de posturi din care au fost ocupate 39 in urma susținerii acestor 
concursuri și 99 de posturi de medici rezidenți încadrați cu repartiții MS. 

Tot in anul 2019 a fost organizat concurs pentru ocuparea posturilor de medici : medici specialisti specialitatea 
pediatrie (1,00 post Sectia Clinica Pediatrie V), specialitatea ORL si specialitatea oftalmologie (2,00 posturi 
Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica) si specialitatea psihiatrie (2,00 posturi CSM) 

Au fost iniţiate un număr de total de 1405 contracte individuale de muncă, contracte cu timp parțial pentru 
activitate linie gardă, act adiționale . 

 

La nivel de conducere au fost emise un numar de  230 decizii/dispoziţii. 

În anul 2019, au fost arhivate documentele întocmite în cursul anului 2018 (state de plată, pontaje, grafice, fișe 
evaluare 2018, ALP și asigurări de malpraxis 2018, concedii de odihnă, participări la congrese/conferințe, 
concedii fără salar, cursuri de perfecționare, cursuri de comunicare etc) 

 

5.OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020:  

Aplicarea prevederilor legale cu privire la: 

• încadrarea corectă a personalului pe funcții și grile de salarizare 

• întocmirea statului de funcții și actualizarea organigramei 

• actualizarea fișelor de post conform modificîrilor legislative 

• implementarea standardelor ANMCS în vederea reacreditării  

• gestionarea eficientă a resurselor umane şi a funcţiilor; 

• dezvoltarea competenţelor profesionale;  

• actualizare site spital – din punct de vedere al RUNOS 
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SERVICIUL ADMINISTRATIV 

 

1. Structura : Serviciul Admnistrativ - Șef serviciu: Ing. Liculescu Ana 

2. Serviciul Administrativ care are in componență: compartiment administrativ, compartiment tehnic, 
pază, muncitori intreținere clădiri si instalații, posturi fixe (liftieri, lenjerese, șoferi, magazineri, 
centralistă, muncitori necalificați) si personal auxiliar-brancardieri. Nr. angajați: 42 pers.,  

3. Obiectul de activitate al serviciului: servicii administrative, întreținere clădiri și dotări, pază și 
transporturi 

4. Sinteza activității pe anul 2019: lucrări de reparații curente în valoare de 226.901,03 lei: 

• Lucrări de alimentare pentru consumatori vitali – alimentare la generator Secția Prematuri 

• Lucrări de reamenajare tavan si instalații electrice – demisol secția Chirurgie și Ortopedie Pediatrică 

• Lucrari de montare bariera automata – secția NPI 

• Lucrări de reparații tamplărie magazie – Secția Recuperare Pediatrica 

• Lucrări de verificare a prizelor de pământ, paratrăsnet, talouri electrice 

• Lucrări de alimentare aer comprimat sterilizator 

• Lucrări de reparații generale si renovare – amenajare locație grup electrogen Chirurgie și Prematuri, 
înlocuire coloane apă colmatate Chirurgie, reparații tencuieli, înlocuire ușă PVC Clădire Administrativ, 
igienizări și reparații cabinete Ambulator, amenajare salon de mame și grup sanitar secție Recuperare 
Pediatrică 

• Lucrări renovare grup sanitar Pediatrie 

• Lucrări de reparații interioare: reparații pereți, tavane, pardosea, igienizări cabinete ambulator (oftalmo, 
ORL, pediatrie), reconfigurare cabină duș pentru acces pacienți imobilizati Chirurgie 

• Lucrări înlocuire firidă energie electrică – tablou general de distribuție Bloc alimentar 

• Lucrări reparații șarpante: Farmacie și UPU. 

 

5.  Obiective majore pe anul 2020 
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• Reabilitare faţadă şi tâmplării "AMBULATORIUL SPITALULUI DE COPII", înlocuire 

elemente de tinichigerie, consolidare elemente de structură, construire scară de evacuare (dacă este 
cazul), modificări interioare (necesar flux scară dacă este cazul)”. Autorizație de construire nr. 
47/14.01.2019. Sursa de finanțare : Bugetul Local. Durata estimativă a investitiei: 18 luni. 

• Finalizare lucrari „Reparații capitale, extindere prin închidere terasă etaj 2 și modernizare Secție 
Pediatrie Oncologică – Spital Louis Țurcanu Timișoara (corp C2). Sursa de finantare: Asociația 
Dăruiește Viață.  Durata estimativă a investiției: 18 luni, data estimata de finalizare  a lucrarilor 
31.01.2020. 

• Realizare  ‚Parcare etajată P+3” în curtea Ambulatoriului de Specialitate. În curs de realizare PUD 
conform Certificatului de urbanism nr.2.583/25.06.2018. Sursa de finanțare : Bugetul Local. Durata 
estimativă a investiției: 18 luni. 

• „Amenajare loc de joacă/parc la Secțiile Clinice Neurologie și Psihiatrie, str Corbului nr.9, lucrări care 
se vor efectua de sponsori și voluntari 

 

 

 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 

 

1. Serviciul Achiziții Publice, Contractări și Aprovizionare - Șef serviciu:  

Ec. Goșa Carmen 

 

2. Componență : Nr. angajați: 4 persoane economisti 

 

3. Obiectul de activitate: achiziții bunuri și servicii , aprovizionare 

 

4. Sinteza activității pe 2019: 

• Achiziție aparatură medicală prin procedură simplificată cu două loturi cu o valoare fără TVA estimată 
la 163.024 ron 
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• Achizitie aparatură medicală prin procedură de achizitie directă  cu o valoare fără TVA 

estimată la 200.000 ron 

• Achiziție sisteme monitorizare glicemică și pompe insulină  prin procedură simplifcată cu o valoare fără 
TVA estimată la 171.720 ron 

• Întocmire acord - cadru furnizare alimente cu o valoare estimată de 9.301.685 ron 

• Întocmire acord- cadru reactivi și consumabile pentru laboratorul de analize medicale la o valoare 
estimată de 32.415.490 ron 

• Întocmire acord- cadru  furnizare gaze medicinale cu o valoare estimată de 1.323.600 ron 

• Întocmire acord – cadru  furnizare materiale sanitare transplant  la o valoare estimată de 635.040 ron  

Comparativ cu anul 2018, valoarea estimată a achizițiilor în urma procedurilor în anul 2019   este mai mică cu 
326.579.853 ron 

 

5. Obiective majore pe anul 2020: 

• Reînnoirea acordurilor cadru a căror valabilitate expiră in anul 2020, sursa de finațare fiind buget local 
cât și surse proprii, pe o durată estimată de 24 luni 

• Reînnoirea contractelor  cu furnizorii de servicii ai spitalului pe o durată estimată de 12 luni 

• Reînnoirea contractelor cu clienții spitalului pe o durată estimată de 12 luni 

• Elaborarea de noi proceduri de achiziție pentru investițiile aprobate pe anul 2020, sursa de finanțare 
fiind bugetul locat cât și surse proprii 

• Studiu de piață pentru produsele ce urmează a fi achiziționate direct în vederea obținerii unor oferte cât 
mai convenabile în raport calitate- preț 

• Pregătirea și demararea procedurilor de achiziție privind dotarea și extinderea Corpului B la Spitalul 
Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara 

 

 

COMPARTIMENTUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE (CMCSM) 
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1.Structura și numele șefului: 

Compartimentul funcţionează în subordinea directă a  managerului Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
“Louis Ţurcanu” Timişoara şi este condus de RMC (reprezentant pentru managementul calităţii) As. Dr. 
Caraion-Buzdea Constantin 

 

2.Componenţa compartimentului 

Compartimentul funcţionează cu 8.00 posturi din care : 

- 1.00 post medic – specialitatea managemnetul calitatii 

- 3.00 posturi economist 

- 4.00 posturi referent de specialitate (S) 

 

3.Obiectul de activitate al CMCSM   

Conform legislaţiei în vigoare (OAP 975/2012), obiectul principal de activitate al CMCSM este implementarea 
strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager și coordonarea și 
implementarea controlului intern mangerial la nivelul unității. 

 

4.Sinteza activităţilor din anul 2019 

La nivelul CMCSM s-au desfăşurat următoarele activităţi :  

• elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de management al calității 
serviciilor de sănătate, precum și coordonarea și monitorizarea implementării acestuia; 

• evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al calității serviciilor de sănătate 
și a nivelului de conformitate cu standardele adoptate de către Autoritatea Națională de Management al 
Calității în Sănătate (ANMCS); 

• coordonarea și evaluarea periodică a procesului de implementare a standardelor adoptate de către ANMCS, 
precum și monitorizarea activităților desfășurate în vederea îmbunătățirii nivelului de conformitate cu 
acestea; 

• informarea periodică a conducerii și a personalului din cadrul unității sanitare cu privire la nivelul de 
implementare a planului de management al calității serviciilor de sănătate; actualizarea acestuia;  
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• coordonarea și monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul spitalului a 

documentelor calității; 

• instruirea şi informarea personalului din cadrul spitalului cu privire la organizarea și implementarea 
sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și control intern managerial; 

• măsurarea şi evaluarea calității serviciilor furnizate de către spital, inclusiv investigarea nivelului de 
satisfacţie a pacienţilor; 

• coordonarea activității de colectare și de raportare, conform legislației în vigoare, a datelor și documentelor 
necesare în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și 
siguranței pacientului; 

• coordonarea activității de analiză, evaluare și raportare a indicatorilor de monitorizare a conformității la 
cerințele standardelor adoptate de către ANMCS și CIM cu raportare la primaria, Timișoara; 

• monitorizarea, centralizarea, analiza și raportarea către ANMCS a situațiilor legate de producerea 
evenimentelor adverse asociate asistenței medicale, precum și a altor informații necesare pregătirii evaluării 
unității sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu standardele adoptate de către ANMCS; 

• coordonarea și participarea, alături de alte structuri din spital, la organizarea și desfășurarea activității de 
audit clinic;  

• coordonarea și participarea, alături de alte structuri din spital, la organizarea și desfășurarea procesului de 
management al riscurilor; 

• asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate și siguranței 
pacientului și participarea la elaborarea și implementarea politicii de calitate a serviciilor de sănătate la 
nivelul spitalului; 

• elaborarea și înaintarea către conducerea unității sanitare a rapoartelor periodice conținând propuneri și 
recomandări ca urmare a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute. 

 

5.Obiective generale pentru anul 2020 

• Îmbunătăţirea colaborării cu șefii tuturor sectoarelor de activitate în vederea implementării sistemului de 
asigurare a calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului. 

• Întocmirea de analize şi rapoarte formale şi informale. 
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• Reglementarea şi implementarea acţiunilor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii şi 

siguranţei serviciilor din spital.   

• Evaluarea eficacităţii şi eficienţei proceselor de îmbunătăţire a calităţii derulate în spital. 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL SSM și PSI  

 

1.Structură este un compartiment prevăzut în organigrama spitalului pe TESA în subordorea directă a D-nului 
Manager Dr. Adam Ovidiu din 2011. Coordonat de Ing. Lazaroviciu Daniela cu pregatire- Evaluator factori de 
risc și Specialist SSM precum și Cadru Tehnic PSI, în program de 8 ore pe zi. 

 

2.Componență -  două posturi de inginer cu atributii și pregatire pe domeniile SSM și PSI  

 

3.Obiectul de activitate : Instruirea la locul de  muncă-prin aplicarea și respectarea prevederilor legale de 
securitate a muncii pentru fiecare loc de muncă, a Instrucțiunilor proprii de securitate a muncii cu privire la 
specificul locului  de munca,a noțiunilor de prim ajutor în caz de accidentare, Instruirea la locul de  muncă-prin 
aplicarea și respectarea prevederilor legale a tuturor măsurilor ce se impun in incendii. 

 

4.Sinteza  activitățiilor : 

• Identificarea factorilor de risc și îmbolnavire profesională s-a realizat prin monitorizarea fiecărui loc de 
munca din cadrul Sectiilor Unitatii Sanitare ; 

• Elaborarea de instrucțiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, specifice fiecarui loc de munca ; 
Decizii SSM pentru numirea Conducatorilor pe locurile de munca cu atributii de instruire la locul de 
munca si periodica ; 
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• Intocmirea Fisei individuale de instruire privind securitatea și sănătatea în  muncă pentru 

fiecare lucrător în parte,prin respectarea și aplicarea prevederilor legale: 

• Instruirea introductiv generală-prin aplicarea și respectarea prevederilor din Legea 319/2006, Normele 
metodologice de aplicare HG 1425/2006 cu modificării ulterioare s-a efectuat la tot personalul nou 
angajat in 2019 ( medici rezidenti, studenti si elevi in practica ) ;. 

• Întocmirea tematicii periodice pe 2020, pe secții la 3 luni. 

• În cursul anului 2019,   s-a semnalat  un accident de muncă cu incapacitate temporară  de muncă pentru 
o angajata din Sectia Chirurgie Pediatrica inregistrat la ITM Timis cu nr.7123/18.03.2020 ( 
3722/08.03.2020 ), precum si la Casa de Pensii cu nr. 25472.04.2020 ; 

• Măsurile tehnice,organizatorice, igienico-sanitare precum și cheltuielile acestor măsuri au fost realizate. 

• Avem buletinelor de expertizare pentru locurile de muncă  din HG 153/2018 dupa cum urmează 
Laborator de radiologie și Imagistică, Laboratorul Clinic de Analize Medicale, UPU, Sectia Psihiatrie, 
CPIAAM, CSM și Cabinete NPI, Sterilizare, Laborator Explorari Functionale, Dializa si Hemodializa, 
UTS, Oncohematologie, Transplant, Bloc Operator, Anatomie Patologică, Spalatorie, Compartiment 
Chirurgie plastic, microchirurgie reconstructive și arsi din cadrul Sectiei Clinice de Chirurgie Pediatrică, 
ATI, Prematuri, Sectia Clinică de Pneumologie, Compartimentul de HIV-SIDA, Compartiment de 
Genetică Medicală – Sectia Clinică Pediatrie II, Compartimentul de Ingrijirii Paleative, Sectia Clinica 
Neurologie Pediatrica, Cabinet Dermato-venerologie.   Pentru TESA – buletin de expertizare cu 
modificari pe HG 917/2017. 

• Acte de autoritate privind apărarea  împotriva incendiilor   

 

 

5.Obiective majore propuse 2020 : 

 

o Elaborarea, actualizarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind  apărarea  
împotriva incendiilor ; 

o Planificarea şi executarea de controale proprii periodice ; 

o Planificarea şi executarea de exerciţii de evacuare/intervenţie ; 

o Planificarea intervenţiei salariaţilor în caz de incendiu ; 
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o Propunem îmbunatatirii la Instalaţiile electrice din unele clădiri sunt îmbătrânite, 

deteriorate şi cu multe improvizaţii, de exemplu: Sectia de Neonatologie; 

o Pentru mansardarea clădirii Pediatrie, unde își desfășoară activitatea UPU și Secțiile clinice Pediatrie I, 
III și IV care este considerată a fi un singur compartiment de incendiu împreună cu spațiile Bucătăriei și 
Spălătoriei lenjeriei, se află în lucru documentele legale de obținere a Avizului de securitate la incendiu 
; 

o Identificarea factorilor de risc la care sunt supuși lucrătorii și reducerea acestor riscuri la modificarea 
conditiilor de munca; 

o Elaborarea  și implementarea instrucțiunilor proprii de securitate a muncii; 

o Formarea, instruirea și perfecționarea lucrătorilor în spiritul cerințelor securității și sănătăţii în muncă; 

o Urmărirea desfăşurării activităţii CSSM conform CCM și a legilor în vigoare.- Trimestrial; 

o Dotarea cu Echipamente de lucru pentru noii angajați, conform CCM și a legilor în vigoare – pe bugetul 
alocat pe anul 2019; 

o Stabilirea de măsuri necesare în vederea eliminării şi/sau diminuării riscurilor, evaluarea riscurilor ptr. 
meseriile noi ; 
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