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RAPORT DE ACTIVITATE 2018 

 

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 

 

Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara este format din 
: 

 DR.SÂNMĂRGHIȚAN ADRIAN – reprezentant DSP Timiș – membru titular 

 PROF.DR.BOIA MARIOARA – reprezentant primar – membru titular 

 PROF.DR.MAZILU OCTAVIAN – reprezentant Consiliul Local Timișoara – membru titular 

 EC.BARABAS LORENZO FLAVIUS – reprezentant Consiliul Local Timișoara – membru titular 

 CONF.DR.POPOIU CĂLIN – reprezentant UMFT – membru titular 

 PROF.MARGINEAN OTILIA – reprezentant  Colegiul Medicilor - invitat 

 DANIELA NICOLAU – reprezentant  OAMGMR - invitat 

 DANA LAZAROVICI – reprezentant  sindicat - invitat 
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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 

 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 
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 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 

 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 

 

STAȚIE DE HEMODIALIZĂ 2 APARATE 
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UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE 

PATURI ÎNSOȚITORI    65 paturi 

SPITALIZARE DE ZI PEDIATRIE 8 paturi 

SPITALIZARE DE ZI HIV/SIDA  4 paturi 

FARMACIE 

BLOC OPERATOR 

UNITATE DE TRANSFUZII SANGUINE 

LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE CU PUNCTE DE LUCRU 

LABORATOR RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ CU PUNCTE DE LUCRU 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ 

o Compartiment citologie 

o Compartiment histopatologie 

o Compartiment prosectură 

COMPARTIMENT PSIHIATRIE DE LEGATURĂ 

COMPARTIMENT DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ACTULUI MEDICAL 

COMPARTIMENT DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ 

CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ CSM  50locuri 

COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCȚIONALE 

LABORATOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT) 

COMPARTIMENT DE IMUNOLOGIE CELULARĂ 

COMPARTIMENT DE BIOLOGIE MOLECULARĂ 

COMPARTIMENT DE CITOGENETICĂ 

CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE-COPII 

CABINET HEMATOLOGIE-ONCOLOGIE 
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AMBULATOR INTEGRAT CU CABINETE DE SPECIALITATE 

 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 

 Compartiment cu cabinete de psihologie 

 Evaluare și statistică medicală 

 Fișier 

Centrul Regional Antitoxic  
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Centrul de Enocrinologie și Diabetologie  

 

Centrul Regional de Genetică Medicală 

 

Structura de personal este distribuită pe un număr de 1.256,50 posturi astfel : 

 secțiunea ASIGURĂRI  948,00  

 secțiunea TRANSFERURI  86,50  

 medici rezidenți 222,00 

 

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. 

 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; 

Obiectivele conducerii spitalului pentru anul 2019 sunt : 
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1. să excelăm în acordarea unor servicii medicale performante, de calitate, comparabile cu 
cele oferite la nivel internaţional si accesibile din punct de vedere financiar; 

2. 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; 

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

4. să garantăm confidentialitatea în legătură cu datele personale ale pacientului si informatiile referitoare la 
starea sa de sănătate sau socială. 

5. Îmbunătățirea infrastructurii și organizării spitalului în contextul menținerii acreditarii și a reacreditării 
– ciclul II 

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

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

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

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

10. Reabilitarea spațiilor destinate actului medical și pentru activitatea administrativă. 

11. 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. 

12. Întreținerea corespunzatoare a clădirilor și echipamentelor. 

13. Constucția unei parcări suprateraneîn curtea Ambulatorului Inegrast, cu aproximativ 240 locuri parcare 
(P+3) 

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

 

Structura serviciului și numele șefului 

În cadrul Secției Clinice  Pediatrie I cu 48 paturi (funcționale 32)  pe parcursul anului 2018 activitatea  s-a 
desfășurat în cele trei compartimente, condusă de SL Dr.Marcovici Tamara : 

 Pediatrie I,   

 Gastroenterologie  

 Nefrologie.  

 

Componența serviciului pe specialități 

Activitatea medicală a secției a fost asigurată de cinci medici:  

 S.L. Dr. Marcovici Tamara,  

 S.L. Dr. Belei Oana,  

 Prof. Dr. Simedrea Ioan,  

 Asist. Univ. Dr. Laura Olariu   

 Dr. Jurca-Simina Florin Ioan  . 

În decembrie 2018 structura personalului mediu și auxiliar al secției era urmatoarea:  

 26 asistente medicale (9 licenţiate), din care 2 asistente medicale ocupă posturi fixe la 
compartimentul INTERNĂRI, 1 asistentă medicală ocupă post fix la SPITALUL DE ZI, 1 asistentă 
medicală este pe post fix la punctul ORL din Pediatrie şi asistenta şefă, iar restul de 20 asistente 
medicale îşi desfăşoară activitatea la patul bolnavului ;  

 12 infirmiere 

 6 îngrijitoare de curăţenie 

 1 registrator medical  

 1 statistician 
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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  

 

Sinteza activității în 2018 

La nivelul intregii sectii s-au rezolvat 1911 cazuri dintre care 885 la Gastroenterologie, 697 la Pediatrie I si 329 
la Nefrologie.  

Rata de utilizarea a paturilor a fost 39,97% la nivelul intregii secții, iar pe compartimente astfel : 57,17 % la 
Gastroenterologie, 40,5% la Pediatrie I ți 22,68% la Nefrologie. 

Durată medie de spitalizare a fost optimă la nivelul întregii secții (3, 63 zile). La nivelul întregii secții numărul 
de decese a fost mic (2), de asemenea si cel al reinternarilor in primele 30 zile (13).  

 

Indicele  de case-mix a fost bun și foarte bun la nivelul compartimentelor  Pediatrie 1 (ex. Martie: 1,16; 
Aprilie:1,53; Octombrie: 1,00) si Gastroenterologie (ex. Martie:1,39; Aprilie: 1,20; Octombrie: 1,25) și 
acceptabil la nivelul compartimentului Nefrologie (ex. Martie:0,74; Aprilie: 0,89; Octombrie: 0,80) 

 

Nu s-au înregistrat  infecții nozocomiale. 
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La nivelul secției și-au desfășurat activitatea și medici rezidenți de Pediatrie aflați în  anul I de 
rezidențiat, coordonator fiind S.L.Dr.Marcovici Tamara. Instruirea, coordonarea și îndrumarea activitații 
medicilor rezidenți de pediatrie a reprezentat o preocupare permanentă ți s-a realizat cu aportul îndrumătorilor 
de rezidențiat: S.L. Dr. Belei Oana și Asist. Univ. Dr. Olariu Laura  

În cadrul secției s-a desfasurat și o susținută activitate de cercetare, medicii și asistentele fiind implicate în 3 
(trei) studii clinice pe parcursul anului 2018: 

 BMS Al 463189 - A Comparative Study of the antiviral Efficacy and Safety of Entecavir versus Placebo in 
Pediatric Subjects with Chronic Hepatitis B Virus Infection who are HBeAg Positive. 

 Clinical trial Novartis CLDT600A2306 “A randomized, double-blind, 104-weeks treatment study to 
evaluate the efficacy, safety, tolerability and pharmacokinetics of Telbivudine oral solution and tablets in 
children and adolescents with compensated HBeAg positive and negative chronic hepatitis B virus 
infection” . 

 AbbVie: A long-term non-interventional registry to assess safety and effectiveness of Humira® 
(Adalimumab) in pediatric patients with moderately to severely active Crohn's Disease (CD) – CAPE. 

 

Activitatea  medicală a colectivului de medici și cadre medii din cadrul Secției clinice Pediatrie 1 a fost 
fructificată prin comunicari orale, respectiv postere la manifestări științifice de prestigiu la nivel national și 
internațional. 

 Dr. Marcovici Tamara a participat la manifestări științifice naționale, al majoritatea în calitate de lector 
invitat (Conferință Națională de Pediatrie,  București, 21-24.03.2018; Conferință Pediatru.ro. Prioritati 
în practică pediatrică, Timișoara 15-16.02.2018; Conferința Națională de Boli infecțioase Timișoara 23-
25.05. 2018 Al XXV-lea Congres Național al Societății Romane de Pneumologie, Poiană Brașov  
31.10-03.11.2018; Workshopul "Chimia medicală și noile abordări terapeutice în sănătate. Rolul 
transdisciplinarității", Timișoara 23.11.2018) și cu participare internațională (lector invitat la Primul 
Simpozion timișorean de Pneumologie Pediatrică, Timișoara 11-13.10.2018. A participat la școala de 
vara de somnologie, Oradea, 06-07.07.2018. A participat la al doilea  modul (M2  Somnologie,  
polisomnografie) din cadrul programului de studii complementare în vederea obținerii atestatului în 
Managementul general, clinic și terapeutic al tulburarilor respiratorii din timpul somnului desfășurat la 
Institutul “Marius Nasta“ București. A sustinut și promovat examenul de obținere a competenței în 
Somnologie. 

 Prof. Dr. Simedrea Ioan a participat la manifestări științifice naționale, ca speaker (Congresul Național 
de Gastroenterologie, Hepatologie și Nutriție Pediatrică, Timișoara, 3-6.10.2018; Simpozion Nestle 
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Sighișoara; Simpozion Nestle Valiug; Simpozion Sunwave Farma Timișoara) și internaționale 
(ESPGHAN 51st Annual Meeting, Geneva, Switzerland, 09.05-12.05.2018)   

 Dr. Belei Oana a desfășurat o activitate susținută la patul bolnavului, efectuând și numeroase ecografii 
abdominale, gastroscopii și colonoscopii diagnostice și terapeutice. A participat la numeroase 
manifestări științifice naționale în calitate de speaker (Conferința "Utilizarea probioticelor în pediatrie : 
tulpini specifice fiecărei patologii", București, 06.06.2018; Conferința "Abilități de comunicare cu 
pacientul pediatric.Tendințe moderne în pediatrie, Târgu Mureș 13-15.09.2018;  The 10th Național 
Symposium of Inflamatory Bowel Diseases, 27-29.09.2018; Congresul Național de Gastroenterologie, 
Hepatologie si Nutriție Pediatrică, Timișoara, 3-6.10.2018; Workshopul "Chimia medicala și noile 
abordări terapeutice în sănătate. Rolul transdisciplinarității", Timișoara 23.11.201) și internaționale (4th 
International Congress on probiotics and prebiotic în pediatrics, Bari, Italy 12-14.04.208; ESGE Days 
2018, Budapest, Hungary 19.04-21.04.2018; ESPGHAN 51st Annual Meeting, Geneva, Switzerland, 
09.05-12.05.2018; The 26th United European Gastroenterology Week October 22-24, 2018, Vienna, 
Austria).  

 Dr. Olariu Laura a participat și la manifestări științifice naționale (Conferința Națională de Boli 
infecțioase Timișoara 23-25.05. 2018; Conferința "Abilități de comunicare cu pacientul 
pediatric.Tendințe moderne în pediatrie, Târgu Mureș 13-15.09.2018; Congresul Național de 
Gastroenterologie, Hepatologie și Nutriție Pediatrică, Timișoara, 3-6.10.2018)  și internationale 
(ESPGHAN 51st Annual Meeting, Geneva, Switzerland, 09.05-12.05.2018; ESGE Days 2018, 
Budapest, Hungary 19.04-21.04.2018; the 26th United European Gastroenterology Week October 22-24, 
2018, Vienna, Austria).  

 Dr. Jurca-Simina Florin Ioan  a participat la A VI-a Conferința Națională interdisciplinară NefroCarDia, 
Timișoara 8-10.11.2018 și la cursul PROGEN organizat de câtre UMFVBT. 

 Asistent medical licentiat Kubicz Mirela a participat cu poster la ESGENA 2018, lucrarea fiind 
premiată.  

 

Publicarea de articole (extenso și în rezumat) în reviste nationale și internaționale cu factor de impact a 
reprezentat un obiectiv important pe care colectivul Secției Clinice Pediatrie I l-a realizat in anul 2018.  

Asistenții medicali angajați ai secției au participat la cursuri acreditate, organizate prin OAMMR şi nu numai, 
la  simpozioane şi conferinţe, astfel: 

 Curs de resuscitare la care au participat 12 asistente medicale  (08.05.2018, 22.05.2018, 29.05.2018, 
28.06.2018);  
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 Curs de îngrijire a pacientului stomizat, cu participarea a 6 asistente medicale  
(04.05.2018;  

 Simpozionul “Sănătatea, un drept al tuturor” din 12.05.2018, de Ziua Mondială a Asistentului Medical, 
la care au  participat 7 asistente medicale şi la care  asistenta  medicală Mirela Kubicz, în calitate de 
autor şi  asistenta  medicală şefă Livia Dumitra, au prezentat lucrarea cu titlul “ Si eu am dreptul la 
viaţă”; 

 Cursul  “Comunicare în procesul de îngrijire” , care a avut loc în data de 11.05.2018, la care au 
participat 6 asistente medicale; 

 Al 38-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă- 24-26.05.2018- 
Craiova, cu participarea asistentei medicale Mirela Kubicz. 

 Cursul PROGEN organizat de catre UMFVBT la care au participat 5 asistente medicale 

o În perioada 01-04.02.2018 asistenta medicală Kubicz Mirela a urmat Cursul de formatori 
organizat de OAMMR, Timiş. 

 

Întreaga activitate profesională  a personalului mediu şi auxiliar din sectie   a fost coordonată de asistenta şefă,  
şi medicul şef de secţie prin întâlnirile aproape zilnice dar şi prin şedinţe de lucru si  instructaje.  

Am efectuat instructaje bilunare pe linie profesionala cu medicii angajați ai secției, respectiv împreuna cu 
asistenta sefă și personalul mediu și auxiliar al sectiei. 

Prin intermediul serviciului de achiziții al Spitalului “Louis Țurcanu” secția Pediatrie I a beneficiat de de 
achiziția următoarelor: 

-     Lampă UV (1 buc.)   

-     Aspirator chirurgical de secreții (1 buc.) 

‐ 1 cântar de baie 

‐ 2 babyhaler 

‐ 1 ventilatoar de birou 

‐ 1 calculator complet și o imprimantă  

‐ 25  buc. coș gunoi inox, pentru colectarea gunoiului menajer 
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‐ 4 telefoane de serviciu 

‐ 2 saltele mari 

Prin donații, în inventarul secției au intrat urmatoarele: aparate aerosoli (2 buc,); tensiometru (1 buc.); cântar 
baie (1 buc.); 2 saltele mici; lenjerie de pat. 

Gradul de satisfactie al pacienților și aparținătorilor a fost bun și foarte bun. Nu am înregistrat reclamații din 
partea pacienților/aparținătorilor internați. Au fost formulate câteva sugestii cu privire la ameliorarea condițiilor 
hoteliere la nivelul secției. 

 

Ca obiective pentru anul 2019 ne propunem următoarele: 

 îmbunătățirea următorilor indicatori de performanță: indicele de case-mix la nivelul 
compartimentelor Pediatrie I și Nefrologie;  indicele de utilizare a patului (întreaga secție)  

 reducerea cheltuielilor 

 eficientizarea spitalizării de zi 

 

SECŢIA CLINICĂ PEDIATRIE II 

 

Structura serviciului și numele șefului 

Secția Pediatrie II 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 
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Ca și compartiment separat există 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. 

 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 a II-a funcționează: 

 laborator flowcitometrie 

 laborator genetică convențională și FISH 

 laborator biologie moleculară 

 Spital de zi 

 Ambulator de specialitate integrat pediatrie 

 Ambulator de Oncohematologie pediatrică 

 Sală de curs pentru activități didactice 

 Cameră de joacă 

 Sector de cercetare 

 

Șeful secției este Conf.Dr. Smaranda Arghirescu, medic primar pediatru, specialist oncologie   medicală, 
competență oncohematologie pediatrică, doctor în medicină. 

 

Componența serviciului pe specialități: 

Număr total angajați 86 din care:  
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- 14 medici, (3 medici primari pediatrie, 1 medic specialist pediatrie, 6 medici primari pediatrie cu 
supraspecialități sau competențe în oncologie, hematologie, genetică, paliație, imunologie, 2 medici primari 
hematologie, 2 medici primari pediatrie în Compartimentul de Cercetare) din care *10 medici au susținut 
doctoratul în medicină  

- 44 asistente,  

- 13 infirmiere,  

- 11 îngrijitoare curățenie, 

- 1 registrator medical 

- 1 statistician medical 

- 2 psihologi. 

 

Obiectul de activitate 

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

 gestionarea programelor naționale de: 

*oncologie cu 77 beneficiari/ 2018 

*imunodeficiențe -13 pacienți/ 2018 

*hemofilie, talasemie -27 pacienți/ 2018 

*transplant medular -28 pacienți/ 2018 

*diagnostic al leucemiilor acute -70 pacienți/ 2018 

*tratament al purpurei trombocitopenice cronice la copil 

 activitate didactică cu studenții și formarea medicilor rezidenți 

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

 spitalizare de zi 

 consulturi interdisciplinare 
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 ambulator de specialitate oncologie/ pediatrie. 

 

Sinteza activității în 2018 comparativ cu 2017 

 număr internări 3170/ 2018 comparativ cu 2993 /2017  

 nmăr decese 18/2018 comparativ cu  16/ 2017  

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

*genetică -2017 =1,179 și 1,04/ 2018 

*imunologie –2017 =1,450 și 1,59/ 2018 

*oncologie –2017 =1,955 și 1,988/ 2018 

*pediatrie –2017 =1,316 și 1,42/ 2018 

*transplant -2017 =2,323 și 2,6/ 2018 

 durata medie de spitalizare 5,43/ 2018 față de 4,6 în 2017 

 indice de utilizare pat 324,5/ 2018 față de 304,21 în 2017 

 număr zile de spitalizare au fost 17.199/ 2018 față de 18.557 în 2017  

 cazuri noi oncologice in 2018 au fost 57 

 cazuri transplantate în 2018 =29 din care 5 allogeneice 

 afereze celule stem 39 proceduri/ 2018 față de 23/ 2017; 3 recoltări de măduvă 

 explorări flowcitometrice – 192 examinări/ 2018. Numărătoare de CD34 -185/ 2018. 

 Investigarea statusului imun s-a efectuat la 204 cazuri 

 explorări genetice: 53 examinări cariotip cu bandare pentru Spitalul L.Țurcanu, 26 explorări pentru alte 
spitale și 47 teste FISH, din care 17 pentru Spitalul L.Țurcanu și 30 pentru alte spitale 

  

Pe Compartimentul  de transplant medular (8 paturi): 

 număr zile de spitalizare 2422/ 2018 față de 2031 în 2017 
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 indice de utilizare a fost 302,7/ 2018 comparativ cu 253,8 în 2017 

 durată medie spitalizare a fost de 7,21 zile/ 2018 față de 5,29 în 2017 

 decese – 1/ 2018 

 studiile clinice derulate în 2018 au fost următoarele: 

1.BAY 94-9027 / 15912, A multi-center, phase III, non-controlled, open-label trial to evaluate the 
pharmacokinetics, safety, and efficacy of BAY 94-9027 for prophylaxis and treatment of bleeding in previously 
treated children (age <12 years) with severe hemophilia A, Bayer  

 2. EUROPE ASPIRE - Personalized treatment in haemophilia and its impact on musculo-scheletal 
health and quality of life- A retrospective and prospective study of real life of PwH in Romania; proiect castigat 
in 2017 prin competitie internationala cu derulare in 2018, in colaborare cu Centrul Medical “C. Serban” 
Buzias - Prof.Dr. Serban Margit, Conf. Dr. S.Arghirescu 

 3. ALL SCTped 2012 FORUM 

International Study –Coordinator Institute St.Anna Kinderkrebsforschung EudraCT Number: 212-003032-22 
Conf. Dr. S.Arghirescu - Coordonator pentru Romania 

 lucrări științifice publicate și comunicate de către membri disciplinei – peste 40 lucrări 

 achiziționare din fonduri provenite din sponsorizare a 12 infuzomate a căror valoare se ridică la 
aproximativ 60.000 lei 

 au fost achiziționate din donații medicamente care nu existau pe piața românească în valoare de 244.868 
lei 

 au fost finalizate lucrările de reparație capitală a etajelor I, II, III din clădirea de oncohematologie cu 
fonduri provenite de la Asociația Salvează Vieți; valoarea aproximativă a lucrărilor fiind de 400.000 
Euro 

 toate saloanele de oncologie și transplant au sistem de ventilație individual; grup sanitar propriu 

 a fost refăcut sistemul de supraveghere audio-video din Compartimentul de transplant cu fonduri 
provenite exclusiv din sponsorizare  

 s-a implementat investigarea celulelor leucemice din lichidul cefalorahidian prin citospin, analiză care 
se efectuează doar în spitalul nostru 
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 dozările de factori ai coagulării (VII, VIII, IX) precum și a inhibitorilor sunt efectuate atât 
pentru cazurile internate cât și pentru alte spitale 

 au fost efectuate 4 intervenții chirurgicale ortopedice la pacienți cu hemofilie în colaborare cu Spitalul 
Județean Timișoara și 2 operații la pacienți cu deficit de coagulare împreună cu colegii din Clinica de 
Chirurgie Pediatrică 

 

 

Punctele forte ale secției sunt: 

 existența de cadre medicale supraspecializate pe diferite domenii 

 continuarea activității de transplant medular inițiată în premieră națională la Timișoara 

 ICM realizat depășește ICM național al secțiilor de pediatrie 

 Laboratorul de flowcitometrie este unic în zona de vest a țării și deservește toate spitalele din județele 
arondate. 

 

 Obținerea titlurilor de: 

- Centru de Excelență pentru leucemii și limfoame la copil 

- Centru de Excelență pentru Hemofilie 

- Centru de Excelență pentru Boli Rare 

 

 Obținerea acreditărilor naționale pentru Compartimentul de Transplant și pentru Banca de celule stem 

 faptul că 90% dintre medici sunt cadre didactice a permis participarea la formarea de rezidenți, studenți, 
elaborare de lucrări științifice și includerea în proiecte de cercetare. 

 

Obiective majore pentru 2019 
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1. finalizarea lucrărilor de reparație capitală a parterului clădirii care găzduiește 
oncohematologia și transplantul, inclusiv a laboratoarelor și cabinetelor 

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

3. creșterea numărului procedurilor de transplant de celule stem 

4. continuarea proiectelor de cercetare începute și inițierea de noi teme de cercetare 

a. A SINGLE-ARM, MULTICENTER PHASE IIIB CLINICAL TRIAL TO EVALUATE THE 
SAFETY AND TOLERABILITY OF PROPHYLACTIC EMICIZUMAB IN HEMOPHILIA A 
PATIENTS WITH INHIBITORS- Roche Romania SRL  

b. Protocol 54179060LYM3003; Phase 3,”A Randomized, Open-label, Safety and Efficacy Study 
of Ibrutinib in Pediatric and Young Adult Patients With Relapsed or Refractory Mature B-cell 
non-Hodgkin Lymphoma:”- Performing Services as a Site Manager on behalf of Johnson & 
Johnson Romania SRL 

5. perfecționarea personalului medical 

6. scăderea numărului de zile de spitalizare 

7. eficientizarea secțiilor cu eficiență mai redusă în 2018 

8. reducerea cheltuielilor secției cu menținerea calității serviciilor 

9. respectarea protocoalelor și procedurilor de diagnostic și tratament validate internațional 

10. monitorizarea gradului de satisfacție al pacienților 

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

12. susținere financiară prin atragerea de sponsori 

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

14. asigurarea tuturor cerințelor pentru acreditarea spitalului 

15. achiziționarea unui apparat de anestezie pentru încăperea în care se efectuează puncții medulare și 
biopsii. 
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SECȚIA CLINICĂ PEDITRIE III 

 

Secţia Clinică Pediatrie III funcţionează pe strada Dr. Iosif Nemoianu nr. 2, (în cadrul Clinicii I Pediatrie – 
UMFT), fiind parte integrantă a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “ Louis Ţurcanu” Timişoara. 

Secţia Clinică Pediatrie III este condusă de către Medic Şef Secţie Prof. Univ. Dr. Otilia Mărginean, medic 
primar pediatru şi  medic specialist endocrinolog, competenţă în ecografie generală. 

Autoritatea de administrare a Spitalului este Primăria Municipiului Timişoara. 

 

Structura serviciului și numele șefului secției: 

 Secţia 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. 

 Secţia are scriptic  48 de paturi după cum urmează:  

 Ped. III (Diverse) - 22 Paturi 

 Endocrinologie - 12 Paturi 

 Diabet Nutriţie Şi Boli Metabolice - 5 Paturi 

 Reumatologie - 9 Paturi. 

Menționăm că la momentul actual suntem nevoiți să lucrăm cu un număr mai mic de paturi, respectiv 27 pe 
toată secția, aspect redat in graficul de mai jos: 

 

Secția Clinică Pediatrie 3  

 

Compartiment Saloane Nr.paturi  

real 

Nr.paturi 
scriptic 

 20 M – 4 4  
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Endocrinologie  

21 

M – 2  

5 

 

12 m – 3 

Diabet, nutriție și boli metabolice 29 M – 5 5 5 

 

Reumatologie 

25 M – 4  4  

9  

26 

M – 1  

4 ¾ – 1  

m – 2   

 

Diverse III 

 

30 

M – 3  

5 

 

22 ¾ - 1  

m – 1 

                  TOTAL 27 48 

 

Referitor la numărul de paturi, menționăm că s-au făcut sesizări în privința raportării , care se face la numărul 
scriptic de paturi și nu la cel real. Subliniem că numărul real de paturi din Secția Pediatrie 3 este de 27 (față de 
48, realizând un minus de 21 de paturi)  

În structura secției sunt: 

 Sală tratament 

 Salon spital de zi 

 Cabinet explorări funcționale 

 Cabinet medici rezidenți 

 Camera de gardă medici primari 

 Camera de gardă medici rezidenți 

 Sală de  curs 

 Registratură medici rezidenti 
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 Holuri, vestiare 

 1 singur  grup sanitar pentru pacienți ( ceea ce este extrem de incomod și neplăcut) . 

 

Componența personalului aferent serviciului  

‐ Secţia Clinică Pediatrie III  - 3 medici primari pediatri, 1 medic specialist pediatru, 7 asistente, 5 
infirmiere 

‐ Comp.Endocrinologie- 1 medic cu specialitate dublă, pediatrie şi  endocrinologie – competență în  
endocrinologie și diabet pediatric , competență în echografie ;4 asistente principale,2 infirmiere. 

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

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

‐ 1 registrator medical 

‐ 1 brancardier 

‐ 5 îngrijitoare de curăţenie. 

‐ Asistente medicale cu studii superioare: 4. 

 

Raport asupra pregătirii profesionale. 

În cursul anului 2018, medicii și asistentele medicale,  fiind în mod deosebit, preocupați în permanenţă să se 
reformeze, să se perfecţioneze, să aplice cunoştinţele acumulate la ultimele standarde, să-şi îmbogăţească 
experienţa , au participat la cursuri acreditate , organizate prin OAMMR şi nu numai, ci şi simpozioane şi 
conferinţe,pe teme medicale, cum ar fi:  

 08.05.2018 , 22.05.2018, 29.05.2018 şi 28.06.2018 curs de resuscitare  

 04.05.2018 curs de îngrijire a pacientului stomizat,  

 Simpozionul “ sănătatea , un drept al tuturor” din 12.05.2018, de ziua Mondială a Asistentului Medical 

 Cursul de “Comunicare în procesul de îngrijire” , care a avut loc în data de 11.05.2018,  
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 Al 38-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă- 
24-26.05.2018- Craiova.  

 24.08.2018 curs Progen. 

 

În cadrul Secției, periodic se efectuează instructaje , astfel:  utilizarea substanțelor dezinfectante folosite în 
spital ( lunile februarie, martie, iulie,septembrie ), PSI ( lunile iunie, decembrie), colectarea deșeurilor și 
infecțioase  ( lunile februarie,august), instructaj de folosire a lămpii cu ultraviolete ( luna august), instructaj 
privind curățenia și dezinfecția în Secția Pediatrie 3 (luna august, septembrie ), instructaj privind fișa postului , 
cunoașterea și respectarea ROI, instructaj privind prelucrarea datelor cu character personal( lunile aprilie, mai, 
septembrie, noiembrie).  

 

Alte manifestări științifice interne şi internaţionale la care a participat personalul Secției Pediatrie 3 au fost:  

 Conferinta Nationala Cu Participare Internationala Zilele Pediatriei Iesene, Iasi 3-6 Octombrie 2018 

 Congresul National De Endocrinologie, Sibiu 27-30 Iunie 2018 

 Congresul National De Gastroenterologie , Hepatologie Si Nutritie Pediatrica, Cu Participare 
Internationala,  Timisoara ,3-6. Octombrie 2018 

 Simpozionul De Pneumologie Pediatrica, Prima Editie, 11-13 Octombrie 2018, Timisoara. 

 Caravana Nationala Cu Tema “ Rolul Nutritiei Si Al Activitatii Fizice In Mentinerea Starii De Sanitate 
A Copilului”, 28-29 Iunie, Timisoara 

 ESPE 2018, 27-29 Septembrie  2018, Athens Greece 

 ESPGHAN , 9-12 Mai 2018, Geneva 

 AACE- Boston SUA 

 Scoala De Vara Organizata De Societatea Romana De Pediatrie,  27-31 August 2018, 

 European Congress- Perinatal Medicine, 5-8 Septembrie 2018, St. Petersburg. 

 Activitate editoriala: s-au publicat lucrari in reviste nationale si internationale de specialitate precum 
Jurnalul Pediatrului, Clinical Laboratory, Journal of Neurogastroenterology and Motility, Hormone 
Research in Paediatrics , Jokull Journal 
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Obiectul de activitate al Secției Clinice Pediatrie 3. 

 asigurarea asistenței medicale de specialitate- pediatrie, endocrinologie. 

 efectuarea investigațiilor specifice și a evaluărilor care se impugn pentru diagnostic actual modern. 

 efectuarea consulturilor interdisciplinare. 

 

 

 

 

Sinteza activității pe anul 2018: 

Întreaga practică profesională a personalului medical ( medici şi asistente) a dus la realizarea unor performanţe 
bune  în ceea ce priveşte activitatea medicală în folosul copilului. Numărul de internări pe secţii a fost realiza 
cu un total de 1941 : 

 Diabet, nutriție și boli metabolice: 204 cazuri 

 Endocrinologie: 874 cazuri 

 Pediatrie III (diverse): 713 cazuri 

 Reumatologie : 150 cazuri, 

Numărul zilelor de spitalizare pe anul 2018 total: 8976, astfel: 

 Endocrine- 3538 

 Diverse- 4106 

 Reumatologie -550 

 Diabet, nutriţie şi boli metabolice- 782 

 

Indicele de utilizare a paturilor a fost de 187,00 total pe Sectia Pediatrie 3, astfel:   
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 Endocrinologie- 294,83 ;   

 Diverse- 186,64;   

 Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice-156,40  

 Reumatologie 61,11. 

 

Paturile cu indicele de utilizare mai mic au fost folosite în zonele cu cazuri mai frecvente. 

În cadrul Secţiei a fost un singur  deces, după cum urmeaza: 

 Endocrine- 0 

 Diverse- 1 

 Reumatologie -0 

 Diabet, nutriţie şi boli metabolice- 0  

 

Raport decese pacienţi pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 

 

Nr. Decese = 1, luna mai 2018, sex m., urban, din secţia diverse. 

Durata medie a spitalizării pacienţilor a fost: 4,62 ( comparabilă cu media națională) 

 Endocrine- 4,05 

 Diverse-5,76 

 Reumatologie- 3,67 

 Diabet, nutriţie şi boli metabolice – 3,83 
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**cu mentiunea ca numarul de paturi din tabel este cel scriptic si nu cel real. 

În cadrul Secţiei Pediatrie III, pe parcursul anului 2018 au fost îndeplinite obiectivele generale  privitoare la 
ameliorarea calităţii, respectiv creşterea accesibilităţii la serviciile medicale, creşterea calităţii serviciilor 
medicale,a crescut gradul de satisfacţie al pacienţilor şi al personalului. 

 

Punctele forte sunt reprezentate de : 

 Adresabilitate crescută, atât din judet cât și din țară; 

 Prezența cadrelor didactice universitare UMF cu experienţă şi cu un înalt grad de profesionalism,  
Timișoara fiind un centru universitar de prestigiu național și internațional. 

 Contacte personale cu lumea medicală mondială (congrese internaţionale, conferinte, lucru în echipă) si 
colaborări cu spitale occidentale  și din țară. 

 Resursă umană înalt calificată cu o etică profesională recunoscută, o autodisciplină liber consimțită, 
rezistentă la stres. 

 Activitate de cercetare cu largi posibilităţi de dezvoltare , lucrări publicate în reviste internaționale și 
naționale de prestigiu, membrii colectivului fiind cooptați în colective redacționale în reviste naționale. 

 Desfăşurarea de studii clinice internaţionale cu impact ştiinţific, medical dar şi cu rezultate financiare 
pentru spital. 

Pe parcursul anului 2018 s-au efectuat: 

 Măsuri de modernizare, îmbunătățire condiții, amenajări secție 

 Lucrări reparații interioare și zugrăveli 

Pediatrie III 22 713 1 4106 186,64 5,76

Endocrinologie 12 874 0 3538 294,83 4,05

Diabet si boli de nutritie 5 204 0 782 156,40 3,83

Reumatologie 9 150 0 550 61,11 3,67

Total Pediatrie III 48 1941 1 8976 187,00 4,62

DECESE: Sectie Data Mediul Sex

PED III 21.05.2018 URBAN MASCULIN

Indici Spitalizare / Indicatori de rezultat     anul  2018

Sectia
Nr.

 paturi

Total af lati+

internati+

transf  din

Decese
Zile 

spitalizare

Utilizarea  

paturilor

Durata medie 

spitalizare
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 Lucrări de tâmplărie și reparații tâmplărie PVC 

 Lucrări de amenajări interioare 

 Lucrări de reparații instalații electrice, sanitare, încălzire 

 Au fost montate instalații de climatizare.  

 Realizări - pregătire profesională 

 Zilnic se realizeaza raportul de garda la care participa intreg personalul medical superior al Clinicii , 
unde se discută cazuri și atitudini terapeutice actuale. 

 lunar se organizează ședințe de formare și instruire a personalului;   

 săptămânal se organizează prezentări de cazuri, supervizarea şi intervizarea unor cazuri dificile. 

 În permanenţa s-a realizat o colaborare cu serviciul de management al calităţii în vederea optimizării 
calităţii serviciilor medicale. 

 

 

În concluzie: 

 În cadrul Secției Clinice Pediatrie 3, pe parcursul anului 2018, s-a desfașurat o activitate completă și 
complexă, respectând toate regulile, normele, ordinele și legile prevăzute în ROF-ul și ROI-ul Spitalului 
Clinic de Urgență Pentru Copii “Louis Țurcanu”; 

 Colaborarea cu celelalte secții, compartimente medicale (farmacie) și administrative (RUNOS),  a fost 
bună și foarte bună; 

 Nu am înregistrat reclamații din partea pacienților sau aparținătorilor, aceștia beneficiind de cele mai 
bune condiții de îngrijire și tratament. 

 

Obiective majore pentru anul  2019 . 

Obiective generale: 

1. Creşterea calităţii serviciilor medicale (a eficacităţii şi eficienţei), a indicatorilor 

2. Centrarea activităţii pe prevenţie, diagnostic şi intervenţie timpurie 
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3. Realizarea unui management mai eficient al pacienţilor şi asigurarea condițiilor optime de 
îngrijire 

4. Scăderea numărului de zile de spitalizare continuă  ( dar în acord cu standardele naționale) 

5. Stimularea şi dezvoltarea cercetării (realizarea unor cercetări integrative) 

6. Implementarea de pachete de servicii pentru spitalizarea de zi. 

Obiective specifice: 

1. Achiziţia de echipamente performante 

2. Organizarea unor cursuri de formare profesională  

3. Managementul mai eficient al resurselor umane şi motivarea resurselor umane. 

4. Asigurarea accesibilitatății nediscriminatorii îngrijirilor și a specificității îngrijirilor 

5. Asigurarea continuității îngrijirilor- a eficacității și efectivității îngrijirilor prin managementul de caz 

6. Monitorizarea respectării procedurilor și protocoalelor implementate și introducerea altora noi impuse 
de noile standarde în vederea menținerii acreditării 

7. Optimizarea fluxurilor  de medicamente și materiale sanitare precum și funcționarea optimă a aparaturii 
din dotare pentru a asigura îngrijiri medicale la timp, specifice și continue 

8. Monitorizarea gradului de satisfacție al pacientului și personalului privind îngrijirile de sănătate 
furnizate în secția noastră 

9. Realizarea documentației necesare reacreditării. Termen : semestrul I 2019 

10. monitorizarea anuală a respectării procedurilor și protocoalelor.  

11. pregătirea personalului în vederea aplicării procedurilor noi  Termen : ianuarie-octombrie 2019 

12. asigurarea necesarului de medicamente în mod constant prin monitorizarea utilizării și solicitarea din 
timp a achiziționării acestora. Termen : permanent 

13. achiziționarea de aparatură specifică de ultimă generație pentru a putea efectua proceduri diagnostice și 
terapeutice minim invazive care sunt puțin traumatizante fizic și emoțional pentru copil Termen : august 
2019 

14. pregătirea personalului în vederea utilizării aparaturii noi achiziționate Termen : trimestrul II 2019 
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15. încheierea de contracte de mentenanță avantajoase pentru aparatura din dotare Termen : 
anual  

16. analiza chestionarelor și modelarea serviciilor după nevoile pacientului Termen : permanent 

17. aplicarea de chestionare privind activitatea secției personalului angajat Termen : permanent 

18. analiza chestionarelor și aplicarea de măsuri corective dacă este cazul pe baza sugestiilor personalului 
angajat al spitalului Termen : permanent 

19. Posibilitatea de accesare a unor programe de finantare interne și externe pentru dezvoltarea 
infrastructurii 

20. Colaborare cu mediul de afaceri 

21. Susținere financiară și prin donații ale unor persoane juridice/fizice 

22. Posibilitatea cooptării pentru interventii în echipe mixte, de specialişti, în vederea abordării unei 
cazuistici complexe şi de mare rafinament medical. 

23. Ne propunem continuarea colaborărilor nationale şi internationale, organizarea de Conferințe 
internaționale și Simpozioane . 

24. Implementarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării actului medical şi nu numai. 

 

 

SECȚIA CLINICĂ PEDITRIE IV 

 

Secția Pediatrie IV are 47 de paturi după cum urmează: 

 15 paturi Pediatrie Diverse 

 15 paturi Cardiologie 

 10 paturi HIV SIDA 

 5 paturi Toxicologie 

 2 paturi Dializă Peritoneală  
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 Ambulator integrat de Pediatrie  

 Ambulator integrat de Cardiologie Pediatrică 

 Sală de curs pentru activități didactice, comună cu Secția Pediatrie II, cu care împreuna formam 
Clinica III Pediatrie la UMF „Victor Babeș”Timișoara.  

 Sală de recoltări analize, complet renovată și dotată cu mobilier nou, ambele, renovarea și dotarea, cu 
finanțare prin sponsorizare de către Compania HELLA Timișoara în 2017! 

 Cabinet de consultații cardiologie pediatrică, dotat cu echocardiograf Aplio XG Toshiba (donație 
ROTARY Germania), Holter TA și Holter ECG (Sponsorizare Compania HELLA Timișoara), ECG 
Schiller AT10 (Donație Germania), pulsoximetru profesional (Donație CALIFORNIA FITNESS 
România), toate obținute din donații sau sponsorizări din anii anteriori;  

 Cabinet de consultații cardiologie pediatrică și explorări gastroentrologice, dotat cu Echocardigraf 
Vivid E9, General Electric, obținut din Sponsorizare de la UMF „Victor Babeș” Timișoara, ca urmare 
a rezultatelor în domeniul cardiologiei pediatrice pe care le-am realizat în anii anteriori; 

 ½ Cabinet de consultații cardiologie pediatrică și imagistică pediatrică, dotat cu un Echograf Viviv P3, 
din donația Companiei HELLA Timișoara, dar cu sondele cumparate de MS. în anii anteriori, care 
este utilizat în toate urgențele din spital, fiind mobil și mic și care de foarte multe ori este utilizat în 
secția de Terapie Intensivă a spitalului, unde nu există în dotare echograf, în Oncologie, la Dializă, 
etc. 

 

Șeful secției este Prof.Dr. Doroș Gabriela, medic primar pediatru, medic specialist cardiologie, cu Atestat de 
Studii Complementare în Cardiologie Pediatrică, Competență de Echografie Generală, Competența de 
Echocardiografie, Doctor în Medicină, Abilitat pentru conducere Doctorate. 

Asistenta Sefă a secției Pediatrie IV este D-na Kollar Ramona. 

De toate aceste sponsorizări și donații m-am preocupat personal, în calitate de Șef de Secție, pentru a putea sa 
ne desfășurăm activitatea la un înalt nivel profesional, care altfel nu ne-ar fi fost asigurat.  

 

Componența serviciului 

Număr total angajați 45 din care:  

- 10 medici,  
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- 23 asistente,  

- 10 infirmiere  

- 6 îngrijitoare curățenie. 

- 1 registrator medical 

Dintre medici: 

- 2 medici primari pediatrie, specialiști Cardiologie cu Atestat de studii complementare în Cardiologie 
pediatrică și Competență de Echografie Generală, Competență de Echocardiografie, Doctor în Medicină. 

- 1 medic primar Cardiologie cu Atestat de studii complementare în Cardiologie pediatrică și Competență de 
Echocardiografie, cu contract prestări servicii și 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 competență în Echografie Generală 

- 2 medici specialiști pediatrie 

- 1 medic primar Boli Infecțioase 

- 1 medic primar Pediatrie 

 

  

În anul 2018, în Secția Pediatrie IV, pe un numar de 47 de paturi am avut internați un numar de 2383 pacienți, 
cu o durată medie de spitalizare de 3.79 zile. 

Se remarcă o aglomerație în Compartimentul de Pediatrie, unde pe cele 15 paturi, gradul de ocupare este de 
402.80 și mai mare față de 2017, când oricum a fost foarte mare, 386.53, fapt ce ar susține argumentul nostru de 
necesitate de redistribuire a paturilor în secție.  

Nu același lucru este în Compartimentul de Cardiologie, unde, după plecarea d-lui Dr Lesovici Petrică în 
pensie, după reorganizarea spitalului, am primit și paturile dânsului, având un numar de 15 paturi, cu un grad de 
ocupare de 109.53, pe care dorim să le redistribuim în cadrul secției pentru Compartimentul de Pediatrie, fapt 
semnalat în scris la Direcțiunea spitalului, pentru a reduce aglomerația la pediatrie și a eficientiza cardiologia, 
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unde lucrează efectiv 2 medici pe 15 paturi. Am propus revenirea Compartimentului de 
Cardiologie la 10 paturi și mutarea celorlalte 5 paturi la Pediatrie.  

Indicii de utilizare la compartimentul HIV SIDA au fost mici, 60.30 dar mai mari față de 2017, când au fost de 
50.40, în contextul în care nu mai avem decât patologie de nou născuți expuși perinatal la HIV, din mame cu 
HIV, 132 cazuri în 2018, pe 10 paturi. Acest lucru denotă faptul că ne-am dat interesul în a crește rulajul și pe 
aceste paturi. Și aici am militat pentru reducerea numărului de paturi de la 10 la 5, minimum pentru un 
compartiment, cu redistribuirea celorlalte 5 paturi în Compartimentul de Pediatrie.  

Toxicologia a avut un indice de utilizare al patului de 92.80 în 2018, față de 90.20 în 2017, la un numar de 205 
pacienți internați pe 5 paturi. Aici situația depinde de numarul imprevizibil de intoxicați, care se prezintă la 
spital.  

Dializa peritoneală, la un numar de 2 paturi a avut corespondent 52 de pacienți în 2018 față de 43 de internați în 
2017, cu un indice de utilizare a patului de 134.5 în 2018 față de 109.50 în 2017.    

 

ICM venituri-cheltuieli 

Din raportul trimestrial,  reiese că secția de Pediatrie IV este o secție foarte bună, deoarece aduce venit 
spitalului prin faptul că ICM este apropiat de cel național, dar nu este o secție consumatoare, fiind la 
majoritatea capitolelor financiare pe plus. 

 

 

 

 

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 și pediatrie și HIV; 

 Coordonarea Programului Național de Hipertensiune Pulmonară la Copil; 

 Activitate didactică cu studenții la patul bolnavului; 

 Activitatea de coordonare și de formare a medicilor rezidenți; 
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 Activitate de cercetare științifică (proiecte de cercetare, studii clinice); 

 Efectuarea de consulturi interdisciplinare, în cadrul spitalului și între spitale, în special pe 
supraspecializarea de cardiologie pediatrică, care este deficitară în toată țara și care trebuie să asigure 
consultații pentru toate județele arondate Timișului; 

 Ambulator de specialitate pediatrie și cardiologie pediatrică. 

 

Sinteza activității în 2018  

 număr internări:   2383 în 2018 față de 2300 în 2017  

 număr decese:       8/2018 față de 10/ 2017 din care 4 la pediatrie, 3 la cardiologie și 1 la toxicologie 

 ICM (indice de complexitate al cazului) nu poate fi comparat deoarece nu am primit rezulatele pe 2018 

 * Pediatrie =     (1.0934 -2017) (1.0532 - 2016) 

 * Cardiologie =    (1.2068 – 2017) (1.3094 - 2016) 

 * HIV-SIDA =    (2.3531 – 2017) (4.6428 - 2016) 

 * Toxicologie =    (1.4572 – 2017) (1.415 - 2016) 

 * Dializă peritoneală =   (1.3795 – 2017) (1.1562 - 2016) 

 durata medie de spitalizare:  3.79 zile în 2018, aproape egal cu 3.78 zile în 2017  

 indice de utilizare pat:        191.94 în 2018 față de 185.19 în 2017  

 număr zile de spitalizare:   9021 în 2018 față de 8704 în 2017  

   

Dotări din SPONSORIZĂRI / DONAȚII și autogospodărire în 2018 

- 42 de NOPTIERE NOI pentru toată secția – donație din partea unei paciente 
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- 3 bucăți „MONITOR FUNCȚII VITALE GENERAL ELECTRIC” , în valoare de 10.000 Euro, de la 
Compania HELLA România 

                                                  

                   

 

- 1 Imprimantă KYOCERA, multifuncțională, tot din sponsorizare de la Compania HELLA România 
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- 1 Imprimantă prin proiect de cercetare UMF, proiect al cărui Director este Prof. Doroș Gabriela, dar de 
care beneficiază secția Pediatrie IV 

 

                                                       

- 2 bucăți Pulsoximetre HUNTLEIGH – sponsorizare de la Rotary Cetate Timișoara în val de aprox 4000 
Euro 
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Din autogospodărire, prin spital am achiziționat pentru secție următoarele produse extrem de necesare:  

- 1 bucată PULSOXIMETRU PORTABIL V100 pentru sala de tratamente, în vederea monitorizării 
funcțiilor vitale 
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- 1 bucată CÂNTAR OMOLOGAT PENTRU SUGARI, complet indispensabil noilor cerințe pentru 
acreditare; 

 

  

- 1 bucată APARAT NEBULIZARE NOCOSPRAY SN 37 N 625 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

38    Cod FO24‐04, ver.1 
 
 

 

 

- 2 bucăți „ TENSIOMETRU ANEROID cu KIT MANSETE ROMA” pentru secție, asistente și medici 

 

 

- 1 bucată TERMOMETRU INFRAROȘU THERMOFOCUS 0700 
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- 13 bucăți „COȘ CU PEDALE” pentru saloane, deoarece trebuiesc schimbate anual, fiind de foarte slabă 
calitate, prin ruperea rapidă a pedalei 

 

 

 

- 1 bucată aparat de laminat foi A4 –OL 250-L MONOLITH 
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- 1 bucată imprimantă HP Laserjet MFP 1300  pentru Asistenta Șefă 

 

 

Așa arată noua Cameră de recoltarea pacienți – Sponsorizare Compania Hella Roamânia în 2017.  
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Punctele forte ale secției sunt: 

 Existența de cadre medicale supraspecializate pe diferite domenii, în special cardiologie pediatrică, cea 
mai solicitantă supraspecializare, deoarece în toate compartimentele este nevoie de consulturi 
cardiologice: Nou născuți, TI, Pediatrie, Cardio, Nefrologie, Hematologie, Oncologie, ORL, Chirurgie 
pediatrică, TBC, HIV și în plus consulturi interdisciplinare din alte clinici unde nu există cardiologie 
pediatrică; NPI, ORL, Infecțioase, inclusiv înainte de sedarea pentru explorări de înaltă performanță, 
precum RMN,  etc; 

 Continuarea activității în Compartimentul de Toxicologie, cu dezvoltarea Centrului Regional de 
Toxicologie; 

 Continuarea activității în compartimentul de HIV, care găzduiește și tratează nou născuții din mame 
HIV; 

 Continuarea activității de Dializă peritoneală la copil; 

 Obținerea acreditărilor CONAS pentru secție și spital; 

 90 % din personalul medical este cadru didactic, fapt ce a dus la participarea în formarea rezidenților și 
a studenților, la elaborarea de lucrări științifice și proiecte de cercetare, care vor continua. 

 

Obiective majore pentru 2019 

 

1. Încercarea de redistribuire a paturilor în cadrul secției, pentru eficientizarea acesteia, prin creșterea cu 
10 a numărului de paturi de Pediatrie și scăderea a 5 paturi de la cardiologie și 5 paturi de la HIV-SIDA, 
cu avizul Consiliului de Administrație; 

2. Creșterea indicelui de utilizare a paturilor, dacă se va reorganiza secția conform cerințelor pentru 
eficientizare;  

3. Încercarea de eficientizare a compartimentelor cu eficiență mai redusă în 2018: HIV-SIDA, toxicologie, 
dializă peritoneală, cardiologie, din motivele expuse anterior; 
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4. Reducerea cheltuielilor secției cu menținerea calității serviciului; 

 

5. Militarea pe toate planurile pentru redobăndirea spațiilor de la parter, actualmente ocupate de Computer 
tomograf, unde să se desfășoare activitatea de cardiologie, care în acest moment se desfășoară în 
condiții total improprii, în spații de la et 3, unde greu ajung pacienții gravi, cu targa sau în cărucioare, de 
la onco-hematologie, neonatologie sau chirurgie, după ce străbat pe jos sau cu liftul tot spitalul; spațiile 
actuale sunt improprii și pentru aparate - echocardiografe, care dizlocă un volum mare de aer cald și au 
nevoie de o temperatură optimă de 21-23 de grade, nu de 30 cât este când sunt medicii, asistentele, 
familia pacientului, pacientul și rezidenții în încăpere. Am cedat la presiune spațiile de la parter, pentru 
ca spitalul să fie dotat cu Computer Tomograf, dar în condițiile dării în funcție a noului spital, solicităm 
vehement să ne reluam activitatea în spații civilizate și pentru pacienți și pentru personalul medical și 
pentru aparatura extrem de scumpă, toată obținută prin mari eforturi și sponsorizări, respectiv dorim să 
redobândim spațiile în care am funcționat anterior mutării;  

6. Regândirea redistribuirii spațiilor, cu pat de mamă lângă patul de sugar, pentru a asigura confortul 
mamelor internate cu copii în spital, în momentul de față existând nemulțumiri majore din faptul că 
mamele nu au pat în salon alături de sugari și stau pe scaune sau direct în pat cu copilul; 

7. Căutarea împreună cu conducerea spitalului a unei soluții pentru cazarea mamelor, deoarece nu mai 
există acest spațiu prin noua construcție, datorită căreia, secțiile s-au aglomerat temporar, până la finele 
noii construcții; 

8. Renegocierea între spital și Casa Ronald Mc Donald a posibilității de cazare a mamelor și care stau un 
numar mai mic de 4 zile, deoarece este o condiție de acces la această locație; 

9. Finalizarea lucrărilor de reparație a băii de pe secție, cu prioritate în 2019, deoarece baia e parțial 
funcțională, linoleumul este dezlipit și rupt și e permanent pericol de inundare a parterului, deoarece 
această baie e cea mai modernă și este accesată și de mamele copiilor internați cu un etaj mai sus;  

10. Necesitatea asanării băii de la Compartimentul de HIV-SIDA, care există, dar necesită renovare și o 
redistribuire a spatțiului, rău împarțit, dar care nu am putut să îl rearanjăm, neavând aviz de la DSP; 

11. Schimbarea paturilor mari și vechi din secție cu paturi noi sau prevederea cu bare de protecție a 
paturilor vechi, cu ajutorul direcțiunii spitalului; 

12. Menținerea contracterlor de service și mentenanță la echocardiografe și echografe; 

13. Perfecționarea continuă a personalului medical; 

14. Reevaluarea și respectarea protocoalelor și procedurilor; 
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15. Asigurarea supravegherii audio-video în Secția Pediatrie IV, pentru monitorizarea 
activității și prevenire a evenimentelor neplăcute;  

16. Monitorizarea gradului de satisfacție al pacienților; 

17. Continuarea proiectelor de cercetare începute și inițierea de noi teme de cercetare 

18. Continuarea contractelor de colaborare cu Bioclinica si Neuromed-pentru investigații de laborator și 
investigații paraclinice rare și de înaltă competență profesională, externalizate, dar fără de care nu putem 
asigura înaltă probitate profesională; 

19. Susținere financiară prin atragerea de noi sponsori și în anul 2019, deoarece compania HELLA România 
și Compania ZF Automotive au rămas sponsori fideli secției noastre; 

20. Asigurarea tuturor cerințelor pentru acreditarea secției și a spitalului nostru! 

 

SECȚIA CLINICĂ NEONATOLOGIE PREMATURI 

 

Structura serviciului şi numele şefului secţiei: 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; 
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- 1 sală  de tratament; 

- 1 sală de consultaţii; 

- 1 cabinet al medicilor; 

- 1 cabinet registratură; 

- 1 cabinet asistenta șefă+raport; 

- 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. 

 

Componenţa serviciului 

Colectivul medical al clinicii: 

Secția Clinică de Neonatologie – Prematuri: 

- Compartiment Terapie Intensivă Prematuri: 

Prof. Univ. Dr. – Boia Mărioara – medic primar pediatrie, medic primar neonatologie; 

Dr. Manea Aniko Maria – medic primar neonatologie, asistent universitar; 

- Compartiment  Prematuri: 

 Dr. Cioboată Daniela Mariana – medic primar pediatrie, medic specialist neonatologie; 

 Dr. Costescu Oana Cristina – medic specialist neonatologie, asistent universitar; 

 Compartiment  Neonatologie Patologică: 

 Dr. Doandeș Florina Marinela – medic specialist pediatrie, medic resident neonatologie; 

 Dr. Lungu Nicoleta – medic specialist neonatologie, medic specialist medicina de familie  

 Dr. Pop Elena -  medic primar pediatrie, medic specialist neonatologie.  
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Obiectul de activitate al serviciului: 

Secția Clinică de Neonatologie – Prematuri  prezintă activitate medicală de ambulatoriu în colaborare cu 
CSAJTM. 

În anul 2018 s-au realizat 1637 consultatii. 

Clinica de Neonatologie - Prematuri prezintă activitate de consultaţii în regim de urgenţă şi consulturi 
interdisciplinare, însemnând un total de 576 de cazuri. 

 

Activitatea de spitalizare continuă în Clinica de Neonatologie – Prematuri  a presuspus un număr total de 
externări pe anul 2018 de 1046. Dintre aceste 263 de cazuri au fost initial internate în compartimentul de TI 
prematuri, ulterior fiind transferați în compartimentele de Prematuri sau Neonatologie Patologică. 

 

Secţie/Compartiment Externări 

Neonatologie Patologică 420 

Prematuri  626 

 

Durata medie de spitalizare pe anul 2018:  

Secţie/Compartiment DMS 

Terapie Intensivă Prematuri 4 

Prematuri 13 

Neonatologie Patologică 5 

 

Raport total zile de spitalizare pe anul 2018: 

Secţie/Compartiment Total Zile de 
Spitalizare 
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Terapie Intensivă Prematuri 2094 

Prematuri 9016 

Neonatologie Patologică 2035 

TOTAL: 14045 

 

Indicele de complexitate a cazurilor: 

Secţie/Compartiment ICM 

Terapie Intensivă Prematuri - 

Prematuri 2,12 

Neonatologie Patologică 1,06 

 

Raport analize efectuate/2018: 

Secţie/Compartiment Analize de laborator Analize 
Radiologie şi 
Imagistică 

Terapie Intensivă Prematuri 9365 470 

Prematuri 13610 180 

Neonatologie Patologică 7415 110 

TOTAL: 30390 760 

 

Raport situaţie exernaţi din alte judeţe: 

Secţie/Compartiment Externaţi din alte judeţe 

Terapie Intensivă Prematuri 180 

Prematuri 145 
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Neonatologie Patologică 108 

 

Raport reinternări sub 30 de zile: 

Secţie/Compartiment  

Terapie Intensivă Prematuri 13 

Prematuri 44 

Neonatologie Patologică 20 

 

Numărul total de transferuri interspitaliceşti în anul 2018 a fost de 18. 

Numărul total de decese în anul 2018 – 21. 

 

În cadrul clinicii există, de asemenea, o preocupare continuă vis-à-vis de activitatea ştiinţifică şi vizează în 
special probleme de patologie specifica nou-nascutului prematur si la termen: patologie respiratorie, patologie 
neurologica, patologie medico-chirurgicala,  malformativă,. Activitatea ştiinţifică în perioada 2002-2018 s-a 
concretizat prin efectuarea a 2 lucrări de doctorat şi 2 lucrări de masterat , in prezent in Clinica existand 4 
doctoranzi cu teme de cercetare de actualitate.  

 

De asemenea s-a organizat in colaborare cu UMFT “V.BABES” un curs postuniversitar,cu tema „ 
Prematuritatea si complicatiile prematuritatii” adresat medicilor specialişti si primari neonatologi şi  pediatri, , 
medicilor de familie, medicilor rezidenţi de neonatologie şi pediatrie. 

În anul 2018  s-a reuşit implementarea terapiei ATTEK –stimulare auditivo-tactilo-senzoriala pentru nou-
nascutii din sectia de terapia intensiva. De asemenea a intrat in dotarea clinicii un aparat video EEG util in 
monitorizarea continua a pacientilor cu afectiuni neurologice. De asemene s-au achizitionat 1 aparat de 
ventilatie mecanica cu frecventa inalta si 2 aparate de ventilatie noninvaziva cu flux inalt necesare terapiei 
patologiei respiratorii. 

Activitatea editorială 
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 Does Active Smoking Influence the Second Trimester Biochemical Markers 
Concentrations?- Dan Navolan, Florin Birsasteanu,  Simona Vladareanu, Marius Craina, Marioara Boia, 
Ioana Ciohat, - Rev.Chim.(Bucharest)♦68♦No. 10 

 Invasive Aspergillosis In An Elbw Premature -Aniko Manea, Florina Doandes, Daniela Cioboata, Rodica 
Heredea, Marioara Boia -Jurnalul Pediatrului  – Year XX, Vol. XX, Nr. 77-78 

 Ultrasound Diagnosis And Correlation Between Obstetrical Trauma And Neurological Disorders -Marioara 
Boia, Daniela Cioboata, Florina Doandes, Nicoleta Lungu, Oana Costescu, Aniko Manea-Jurnalul 
Pediatrului – Year XX, Vol. XX, Nr. 79-80 

 Clinical aspects and evolution in the early neonatal sepsis- Marioara Boia, Daniela Cioboata, Aniko Manea 
-Archives of Disease in Childhood  ,vol. 102 (Suppl 2) 

 Enteral nutrition at extremely low birth weight newborn- Aniko Manea, Daniela Cioboata, Florina Doandes, 
Nicoleta Lungu, Marioara Boia-Archives of Disease in Childhood , vol. 102 (Suppl 2),  

 

Congrese, conferinţe: 

 2018 European Congress of Perinatal Medicine  - St Petersburg, Russia 5-8 September . 

 2018 8th International Congress Of UENPS- 3-5 Octombrie , Bucuresti 

 2018 The 4th International Neonatology Association Conference (INAC 2018), Ghent, Belgia 

 2018, Conferinta – Actualitati in abordarea prematurului cu patologie respiratorie, Cluj – Napoca. 

 2018, A 21- A Conferinta Nationala a Societatii Romane de Ultrasonografie in Medicina si Biologie, 
Brasov. 

 2018, Conferinta – Prioritati in practica pediatrica, Timisoara. 

 2018, Al 5-lea Congres National de Diabet, Nutritie si Endocrinologie Pediatrica- cu participare 
internationala. Timisoara. 

 

Spitalul de Copii “Louis Ţurcanu” din Timişoara este un spital universitar şi desfăşoară, de asemenea, şi o 
activitate didactică, pregătind în anul 2018 aproximativ 500 studenţi anul IV si anul VI ai Universităţii de 
Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, şi 250 de asistente cu studii superioare. 
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Obiective pentru anul 2019 : 

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

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

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

4. Scăderea numărului de transferuri interspitaliceşti; 

5. Optimizarea gradului de ocupare a paturilor; 

6. Scăderea mortalităţii; 

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

 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE PEDIATRICA +  SECȚIA CLINICĂ ORTOPEDIE PEDIATRICĂ 

 

Structura serviciului şi numele şefului secţiei 

Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică –  UMFT – şef clinica -  Prof. Univ. Dr. Boia Eugen formată din : 

 

 Secţia Clinică de Chirurgie Pediatrică ( şef Prof. Univ. Dr. Boia Eugen) cu compartimentul Chirurgie 
Plastică, Microchirurgie Reconstructivă şi Arşi, Compartimentul de Oftalmologie, Compartimentul de 
ORL; 

 

 Secţia Clinică de Ortopedie Pediatrică (şef: Conf. Univ. Dr. Popoiu Marius Călin) cu compartimentul 
Recuperare Ortopedică şi Traumatologie  

 

Numărul de paturi/secţie: 
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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 

 

În cadrul clinicii mai exista: 

- 20 saloane; 

- 3 săli de operaţie; 

- 3 săli de pansamente; 

- 2 săli de consultaţii; 

- 10 cabinete ale medicilor; 

- 1 cameră de gardă +raport; 

- 1 sală de curs; 

- 1 oficiu; 

 

Componenţa serviciului: 

Colectivul medical al clinicii: 

Secția Clinică de Chirurgie Pediatrică: 

 Compartiment Oftalmologie: 

Dr. Mocanu Valeria – oftalmologie, medic specialist; 
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Dr. Moise Codruţa Marinela – oftalmologie, medic primar; 

 Compartiment ORL: 

Dr. Horhat Raluca – ORL, medic specialist; 

Dr. Miailovici Daniela – ORL, medic primar; 

Dr. Sitaru Adrian – ORL, medic specialist; 

Dr. Smoc Boris – ORL, medic primar; 

Dr. Zaboş Dorinela – ORL,  medic primar; 

 Compartiment Chirurgie Pediatrică: 

Prof. Univ. Dr. Boia Eugen- chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar 

Dr. Andrei Gheorghe Zeno – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar, asistent universitar; 

Dr. Bănăţeanu Marius Aurel – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar; 

Dr. David Vlad Laurenţiu – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar, şef de lucrări; 

Dr. Iacob Radu – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar, şef de lucrări; 

Dr. Lazea Ştefan – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar, asistent universitar; 

   

 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. 

 

Secția Clinică de  Ortopedie Pediatrică 

 Compartiment Recuperare Medicală, Ortopedie şi Traumatologie: 

Dr.Vasilie Doru Valentin - medic primar, asistent universitar 

Dr Tepeneu Narcis – medic primar, asistent universitar 

Conf. Univ. Dr. Amaricăi Elena – recuperare medicală, medic primar; 
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Dr. Liliana Căţan – recuperare medicală,  medic specialist, asistent universitar. 

 Compartiment Ortopedie Pediatrică 

Conf. Univ. Dr. Popoiu Marius Călin – medic primar 

Dr Adam Ovidiu – medic primar 

Dr. Babeu Nicolae – medic primar 

 

Obiectul de activitate al secției: 

Secțiile Clinice de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică prezintă activitate medicală de ambulatoriu în colaborare 
cu CSAJTM. 

 

În anul 2018 s-au realizat : 

 

Secţia/Compartiment Nr. Consultaţii: 

Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică 4658 

ORL 6503 

Oftalmologie 3304 

Recuperare ortopedică şi traumatologie 305 

 

Secțiile Clinice de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică prezintă activitate de consultaţii în regim de urgenţă şi 
consulturi interdisciplinare, însemnând un total de 20028 de cazuri. 

 

Activitatea de spitalizare continuă în Secţiile de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică şi departamentele 
subordonate a presuspus un numar total de externari pe anul 2018 de 4638, dintre acestea 3314 au fost pacienti 
care au suferit intervenţii chirurgicale – un procent de 71,45 %. 

Secţie/Compartiment Externări 
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Chirurgie Pediatrică 2153 

Chirurgie Plastică 434 

Ortopedie Pediatrică 1215 

Recuperare Ortopedică şi Traumatologie 192 

ORL 553 

Oftalmologie 91 

 

Durata medie de spitalizare pe anul 2018:  

Secţie/Compartiment DMS 

Chirurgie Pediatrică 3,22 

Chirurgie Plastică                                      
6,25 

Ortopedie Pediatrică 3,79 

Recuperare Ortopedică şi Traumatologie 11,38 

ORL 2,65 

Oftalmologie 2,62 

 

Raport total zile de spitalizare pe anul 2018: 

Secţie/Compartiment Total Zile de 
Spitalizare 

Chirurgie Pediatrică 9021 

Chirurgie Plastică 3008 

Ortopedie Pediatrică 4866 

Recuperare Ortopedică şi Traumatologie 2231 
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ORL 1573 

Oftalmologie 244 

TOTAL: 20943 

Indicele de complexitate a cazurilor: 

Secţie/Compartiment ICM 

Chirurgie Pediatrică 1,0984 

Chirurgie Plastică 1,2819 

Ortopedie Pediatrică 1,4226 

Recuperare Ortopedică şi Traumatologie 0,6527 

ORL 0,8544 

Oftalmologie 0,6079 

 

Raport situaţie exernaţi din alte judeţe: Total = 1507 

Secţie/Compartiment Externaţi din alte judeţe 

Chirurgie Pediatrică 687 

Chirurgie Plastică 130 

Ortopedie Pediatrică 413 

Recuperare Ortopedică şi 
Traumatologie 

83 

ORL 183 

Oftalmologie 11 

 

Raport reinternări sub 30 de zile: Total=284 
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Secţie/Compartiment Numar reinternări sub 30 de zile 

Chirurgie Pediatrică 160 

Chirurgie Plastică 20 

Ortopedie Pediatrică 80 

Recuperare Ortopedică şi 
Traumatologie 

0 

ORL 23 

Oftalmologie 1 

 

Raport transferuri interspitaliceşti în anul 2018 :Total=46 

Secţie/Compartiment Numar transferuri interspitaliceşti 

Chirurgie Pediatrică 38 

Chirurgie Plastică 5 

Ortopedie Pediatrică 1 

Recuperare Ortopedică şi 
Traumatologie 

0 

ORL 2 

Oftalmologie 0 

 

Numărul total de decese în anul 2018: 8 ( 6 cu vârsta sub 1 an, 2 cu vârsta intre 2 şi 4 ani) . 

 

În cadrul secțiilor 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 genital. Activitatea ştiinţifică în perioada 2002-2018 
s-a concretizat prin efectuarea a 6 lucrări de doctorat şi 4 lucrări de masterat. 
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În anul 2018 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. 

 

Activitatea editorială: 

 Costal Cartilages Do Not Overgrow in Patients with Pectus Excavatum - David V.-L., Cerbu S.,  
Haragus H.,  Popoiu M.-C., Stanciulescu C.-M.,  Cozma G., Burlacu O., Boia E.-S. 

 The Protective Effect of HDL-Cholesterol in Patients with Essential Hypertension - Germaine Savoiu 
Balint, Gheorghe Iovanescu, Horia Stanca, Calin Marius Popoiu, Eugen Boia, Ramona Amina Popovici, 
Sorin Lucian Bolintineanu 

 Verner–Morrison syndrome. Literature review - Oana Andreea Belei, Elena Rodica Heredea, Estera 
Boeriu, Tamara Marcela Marcovici, Simona Cerbu, Otilia Mărginean, Emil Radu Iacob, Daniela Iacob, 
Andrei Gheorghe Marius Motoc, Eugen Sorin Boia 

 Early Prediction of Sepsis Incidence in Critically Ill Patients Using Specific Genetic Polymorphisms 
Vlad Laurentiu David, Muhammed Furkan Ercisli, Alexandru Florin Rogobete, Eugen S. Boia, 
Razvan Horhat, Razvan Nitu, Mircea M. Diaconu, Laurentiu Pirtea, Ioana Ciuca, Delia Horhat, 
Florin George Horhat, Monica Licker, Sonia Elena Popovici, Sonia Tanasescu, Calin Tataru 

 Letter to editor: new emerging biological markers of neonatal sepsis - Dima Mirabela, Iacob Daniela, 
Marginean Otilia, Iacob Emil Radu 

 Histologic recovery among children with celiac disease on a gluten-free diet. A long-term follow-up 
single-center experience - Oana Belei, Andreea Dobrescu, Rodica Heredea, Emil Radu Iacob, Vlad 
David, Otilia Marginean  

 P355 Cerebral sinovenous thrombosis in children– clinical manifestations, neuroimaging aspects, risk 
factors, treatment, complications, outcome - Carmen Petrescu, Delia Mihailov, Simona Cerbu, Mirela 
Manea, Delia Săvescu, Ioana Micle, Dorinela Zaboş, Elena Gamaniuc, Gabriela Doro&scedil, Gratian 
Dragoslav, Mariana Maruşteri, Eleonora Gheoghiu, Cristian Negru, Ghizela Kanalasz 
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Congrese, conferinţe: 

 3- 4 Mai 2018 – Al 4-lea workshop de chirurgie laparoscopică realizat pe material porcin viu 

 

Spitalul de Copii “Louis Ţurcanu” din Timişoara este un spital universitar şi desfăşoară, de asemenea, şi o 
activitate didactică, pregătind în anul 2018 aproximativ 500 studenţi anul V ai Universităţii de Medicină şi 
Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, 80 de studenţi ai facultăţii de Balneo-Fizio-Kinetoterapie şi 100 de 
asistente cu studii superioare. 

Obiective pentru anul 2019: 

1. Realizarea unui nou contract al clinicii în cadrul spitalului cu CSAJTM; 

2. Se are în vedere formarea şi perfecţionarea personalului medical prin cursuri şi workshopuri   

3. Scăderea numărului de transferuri interspitaliceşti; 

4. Optimizarea gradului de ocupare a paturilor; 

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

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

7. Scăderea numărului de cazuri internate care nu suferă intervenţii chirurgicale; 

8. Scăderea mortalităţii; 

9. Imbunatatirea tratamentului pacientilor cu arsuri 

10. 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. 

11. Dotarea celor 2 Secții de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica cu un aparat nou de radiologie 

12. Mutarea in noul sediu al Spitalului – corp B. 

 

SECȚIA CLINICĂ ATI 
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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. 

 

Componenţa serviciului: 

 Medic primar ATI – 5: 

 Dr. Cucui-Cozma Cosmina-Georgiana-Carmen – Medic Șef Secție ATI  

 Dr. Popescu Barbura; 

 Dr. Badeți Rodica Lenuța; 

 Dr. Izvernariu Floriana; 

 Dr. Capușan Alin; 

 Medic specialist ATI –  6: 

 Dr. Crăciun Adrian Vasile (medic primar pediatru – a doua specialitate); 

 Dr. Mihailov Delia (medic primar pediatru – a doua specialitate); 

 Dr. Chiru Daniela (medic primar pediatru – a doua specialitate); 

 Dr. Farchescu Lavinia (perioada determinata); 
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 Dr. Ștefănescu  Emanuela Maria (perioada determinata); 

 Dr. Cioară Adriana; 

 Medic rezident ATI – 1: 

 Dr. Smida Ovidiu Victor; 

 Asistent Șef ATI – Mihoc Nina; 

 Asistenți medicali ATI – 38 (dintre care un(1) asistent sef, trei (3) în concediu de maternitate și unu (1) 
în concediu de boală) ; 

 Infirmiere ATI – 24; 

 Ingrijitoare ATI – 3; 

 Brancardier ATI – 1; 

 Registrator medical ATI – 1. 

 

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.  

 

Sinteza activității pe anul 2018: 

A. Analiza activității de anestezie 

 1. Numărul de posturi de lucru anestezie:  

     a) în blocul operator: 3 posturi 
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     b) în afara blocului operator: 2 posturi 

          2. Numărul de anestezii generale cu pivot inhalator: 2422 

          3. Numărul de anestezii generale intravenoase: 154 

          4. Numărul de anestezii regionale centrale: 

               a) anestezii subarahnoidiene: 18 

               b) anestezii peridurale: 7 

          5. Numărul de anestezii prin blocaje de plex: 32 

          6. Numărul de anestezii combinate generale / regionale: 153 

          7. Anestezii în afara blocului operator: 690 

          8. Riscul bolnavilor conform scalei ASA: 

               a) ASA 1 – 1403 

               b) ASA 2 – 1863 

               c) ASA 3 – 186 

               d) ASA 4 – 21 

               c) ASA 5 – 3 

           9. Numărul de anestezii pentru: 

                a) intervenții chirurgicale de mică amploare – 1611 

                b) intervenții chirurgicale de amploare medie – 1296 

                c) intervenții chirurgicale majore – 558 

                d) politraumă – 11 

 

B. Analiza activității de terapie intensivă 

Date privind activitatea sectiei: 
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     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 – 5177; 

     c) nivel mediu de ocupare – 40.52%; 

     d) durata medie de spitalizare ATI – 5.25; 

     e) 3.24 % pacienți admisi și decedați în ATI; 

     f) durata medie de spitalizare a pacienților decedati în ATI – 9.59 zile. 

 

Date privind pacienții: 

a) 985 pacienți externati din ATI dintre care:  

                              - 56.35 % diagnostic chirurgical și  43.65 % diagnostic medical; 

                              - 568 pacienți critici. 

b) vârsta medie – 7.79;     

c) scoruri de gravitate:   - scor general: PRISM total – 7489; PRISM mediu – 7.60 

 

Date privind îngrijirea medicală 

a)  OMEGA-RO 1=13486; medie – 13.69; 

         OMEGA-RO 2=11025; medie – 11.19; 

         OMEGA-RO 3=38918; medie – 39.51; 

         OMEGA-RO total=58608; medie – 59.50. 

b) 11.16 % pacienți ventilați mecanic 

c) 2.03 % pacienți ventilați <48h 

d) 9.13 % pacienți ventilați >48h 
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Pacienți ce au beneficiat de: 

 Hemodiafiltrare: 6 pacienți (cu vârstă cuprinsă între 1,5 ani – 16,5 ani) 

 Dializa peritoneala: 1pacient; 

 Plasmafereza: 2 (5 ședințe/pacient); 

 

Activitatea științifică: 

Activitatea didactică  

 Dr. Cucui-Cozma Cosmina – Instructor în cadrul cursului “BASIC- Pediatric ICU” 

Lector invitat  la Congresul Național ATI:  

 - Terapia lichidiană perioperatorie în Pediatrie;   

 - Intoxicație acută voluntară cu trei antihipertensive la o pacientă de 13 ani tratată cu tehnici de epurare 
renală:prezentare de caz.   

 Dr. Crăciun Adrian – Șef Lucrări Clinica I – Pediatrie; 

“Progrese și dileme în sistemul nefrotic idiopatic la copil”; Autor: A. Crăciun; T.Bizerea; D.Chiru 

 Dr. Mihailov Delia – Asistent universitar Clinica III – Pediatrie; 

 Dr. Chiru Daniela – Asistent universitar Clinica I – Pediatrie; 

 Dr. Izvernariu Floriana  

Poster: Abordarea căii respiratorie la un copil cu diagnostic de Anchiloza temporomandibulară bilaterală 
completă (Congresul Național ATI) 

 As. Niculici Mariana – Formator în cadrul cursului “Basic ICU for nurses”  

 As. Ciorogariu Daniel – Formator în cadrul cursului “Basic ICU for nurses”  

 As. Niculici, As.Pop, As. Ciorogariu și As.Mihoc  -au sustinut periodic cursuri de perfecționare pentru 
pregătirea personalului mediu din Secția ATI. 
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              CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI PERFECȚIONARE 2018 

Nr. 
Crt 

Nume Prenume Curs Perioada 

1 Dr.Cucui Cozma Cosmina 

International Symposium on 
Intensive Care and Emergency 
Medicine, Bruxelles 

20 - 23 martie 

Congres Național ATI - 
Societarea Română de 
Anestezie și Terapie Intensivă, 
Sinaia 

09 - 13 mai 

Curs internațional Ghiduri și 
Protocoale în ATI, Chișinău 

27 - 29 septembrie 

Renal Replacement Therapy in 
PICU, Tel Aviv 03 - 04 Decembrie 

2 Dr. Popescu Barbura 

Simpozion Ventilație mecanică, 
București 

01 - 04 Martie 

Congres Anestezie Locoregion, 
Cluj- Napoca 

12 - 15 aprilie 

Al XIX- lea Simpozion 
Național de Nutriție 
Clinică(ROSPEN) - Poiana 
Brașov 

09 - 11 noiembrie 

3 Dr. Badeti Rodica 
Curs de de Hemofiltrare în 
Terapie Intensivă 

20-22 aprilie 

4 Dr. Craciun Adrian Vasile 

Conferința Națională de 
Pediatrie, București 

21 – 24 martie 

Curs de ventilație mecanică, 
Târgu Mures 

1 – 2 martie 
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Curs Hemofiltrare în Terapie 
Intensivă, Târgu Mureș 

27 - 28 aprilie 

5 Dr. Mihailov Delia 

Rolul medicului curant în 
asigurarea securității 
transfuzionale 23 -25 Nov 

Activitate de Farmacovigilență 10 aprilie/ 30 iunie 

6 Dr. Capusan Alin 

Curs de Hemofiltrare continuă 
în Terapia Intensivă, Târgu 
Mureș 

20 - 22 aprilie 

Congres Național ATI - 
Societatea Română de 
Anestezie și Terapie Intensivă, 
Sinaia 

09 - 13 mai 

Curs internațional Ghiduri și 
Protocoale în ATI, Chișinău 

27 - 29 septembrie 

Al XIX- lea Simpozion 
Național de Nutriție 
Clinică(ROSPEN) - Poiana 
Brașov 

09 - 11 noiembrie 

7 Dr. Farchescu Lavinia 

International Symposium on 
Intensive Care and Emergency 
Medicine, Bruxelles 

20 - 23 martie 

Curs de Ventilație avansată, 
Târgu Mureș 

15 - 16 noiembrie 

Curs de Bronhoscopie în 
abordul căii în Terapie 
Intensivă 

02 - 03 noiembrie 

8 Dr. Stefanescu Emanuela 
International Symposium on 
Intensive Care and Emergency 
Medicine, Bruxelles 

20 - 23 martie 
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Curs de ventilație mecanică, 
Târgu Mureș 

01 -02 martie 

Workshop de anestezie 
locoregionala ecoghidata 16 - 17 noiembrie 

9 Dr. Izvernariu Floriana 

Curs de Hemofiltrare continuă 
în Terapia Intensivă, Târgu 
Mureș 

20 - 22 aprilie 

Congres Național ATI - 
Societarea Română de 
Anestezie și Terapie Intensivă, 
Sinaia 

09 - 13 mai 

Curs de Ventilație avansată, 
Târgu Mureș 

15 - 16 noiembrie 

Renal Replacement Therapy in 
PICU, Tel Aviv 

03 - 04 Decembrie 

10 Dr. Adriana Cioara 

Simpozion Ventilație mecanică, 
București 01 - 04 martie 

Congres Anestezie Locoregion, 
Cluj - Napoca 12- 15 aprilie 

Curs de Hemofiltrare continuă 
în Terapia Intensivă, Târgu 
Mureș 27- 29 aprilie 

Al XIX- lea Simpozion 
Național de Nutriție 
Clinică(ROSPEN) - Poiana 
Brașov 

09 - 11 noiembrie 

11 Dr. Smida Ovidiu 

Congres Anestezie Locoregion, 
Cluj - Napoca  12 - 15 aprilie  

 Workshop " The art of trauma" 
27 - 29 nov. 
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Brusseles, Belgia 2018 

12 As. Mihoc Nina 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09 – 13 Mai 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Requirments for modern, phase - adjusted wound care. 
Results and interpretations of current studies 

13 As. Boci Magdalena 
Vitaminele și mineralele la îndemână pentru o viață sănătoasă 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

14 As. Nistru Marilena 
Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

15 As. Niculici Mariana 
Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

16 As. Turcu Florentina 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09 – 13 Mai 

Al XIX- lea Simpozion 
Național de Nutriție 
Clinică(ROSPEN) - Poiana 
Brașov 

10 -11 nov. 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale 

Requirments for modern, phase - adjusted wound care. 
Results and interpretations of current studies 

17 As. Ciorogariu Daniel 
Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Prevenirea infecțiilor asociate actului medical 
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18 As. Craioveanu Ana 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

19 As. Ionescu Ramona 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09 – 13 Mai 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

20 As. Cuțui Daniela Mihaela 
Prevenirea infecțiilor asociate actului medical 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

21 As. Peter Ielena 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09 – 13 Mai 

Prevenirea infecțiilor asociate actului medical 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Requirments for modern, phase - adjusted wound care. 
Results and interpretations of current studies 

22 As. Pop Laura 
Vitaminele și mineralele la îndemână pentru o viață sănătoasă 

Prevenirea infecțiilor asociate actului medical 

23 As. Mărășescu Camelia 
Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

24 As. Cutur Mihaela 

Al XIX- lea Simpozion 
Național de Nutriție 
Clinică(ROSPEN) - Poiana 
Brașov 

09 -11 nov. 

Prevenirea infecțiilor asociate actului medical 
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Resuscitare Cardio - Pulmonară 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

25 As. Laitin Sofia Simona 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09-13 Mai 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

26 As. Chindea Vlad 
Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

27 As. Rosoga Alina- Jeanina 
 Curs de formator organizat de SACE Direct Training 

  

28 As. Calofir Petria 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

29 As. Laitin Constanta 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

30 As. Ionescu Corina Simona 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09-13 Mai 

Resuscitare Cardio - Pulmonară 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

31 As. Jecan Melania 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09-13 Mai 

Resuscitare Cardio - Pulmonară 
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32 As. Trippa Gabriela 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09 – 13 Mai 

Resuscitare Cardio - Pulmonară 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

33 As. Bacau Marius  
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

34 As. Bagu Maria Cristina 

Resuscitare Cardio - Pulmonară 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

35 As. Bojboi Semida 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

36 As. Stef Elena 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

37 As. Trippa Bianca 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09 – 13 Mai 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

38 As.Tinte Maria Magdalena 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

39 As.Gidea Ramona Liliana 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

40 As.Laitin Simona Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 

09 – 13 Mai 
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Terapie Intensivă - Sinaia 

41 Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

42 As.Chiș Ramona 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

43 As. Pepelan Alexandra 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Intubația orotraheala și traheostomia 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

44 
As. Petcu Diana 

Curs Tranfuzia de la venă la venă 

  Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

 
As. Chifan Iasmina 

Curs Tranfuzia de la venă la venă 

45 Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

  Vitaminele și mineralele la îndemână pentru o viață sănătoasă 

46 As. Hirtauca Ilie 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Curs Tranfuzia de la venă la venă 

Resuscitare Cardio - Pulmonară 

 

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 inițiat  atât un plan privind elaborarea de proceduri și protocoale terapeutice, cât și un 
plan de formare profesională a personalului la nivel de secție. 

 

Achizitii  aparatură medicală 2018: 

-achiziții spital: 
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 Ventilator mecanic de înaltă performanță – 4; 

 Sistem de monitorizare perfuzie cerebrală- 1; 

 Aparat de măsurare debit cardiac minim invazivă – 1; 

 Elecroencefalograf – 1; 

 Fibronhoscop sugar/adult – 1; 

 Sistem de încălzire pacient – 2; 

 Monitor multiparametri cu posibilitate inserție module compatibile cu stația central Carescape CSCsv2 
– 1; 

-Banca Mondială: 

 Ventilator mecanic SV650, Mindray – 2; 

 Ventilator mecanic SV350, Mindray – 3; 

 Monitor funcții vitale (6 de înaltă performanță și 6 de performanță medie) – 12; 

 Injectomat Agilia – 39; 

 Volumat Agilia – 13; 

 Ecograf – 1; 

 Pat de terapie intensivă – 7; 

 EKG – 2; 

 Defibrilator – 3; 

-donații: 

 Noptiere pentru paturile din Terapie Intensivă-10; 

 Monitor NIPE Class 2 A- CE0499 – 1; 

 Monior funcții vitale de înaltă performanță – 1; 

 Sondă ecograf compatibilă cu ecograful din secție(nou – născut). 
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Pe parcursul acestui an s-au efectuat lucrări de reamenajare complete a trei saloane de Terapie 
Intensivă Medicală (Tarchet pereți și pardoseală, iluminat, calorifere, chiuvete conform normelor). De 
asemenea s-au schimbat toate geamurile saloanelor TI Medicală. Menționăm faptul că costul acestor 
reamenajări au fost suportate de către Spital. Din donațiile diverselor Asociații Nonprofit s-au schimbat ușile 
saloanelor din TI Medicală precum și mobilierul din camera de tratamente a  asitentelor. 

În a doua parte a anului s-a încercat implementarea unei gestiuni separate în ceea ce privește anestezia, pentru o 
transparență adecvată a consumurilor  efectuate la nivel de secție. 

 

Obiective pentru anul 2019: 

1. Se va continua formarea şi perfecţionarea personalului medical; 

2. Optimizarea îngrijirii bolnavilor prin: 

3. continuarea unui plan de formare (cursuri, workshopuri); 

4. reactualizarea procedurilor și protocoalelor existente, precum si conceperea unora noi 

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

6. Scăderea mortalităţii și a morbidității (prin implementarea de proceduri și protocoale specifice; 
focusarea asupra scăderii numărului de infecții nosocomiale; îmbunatațirea colaborării cu alte secții 
privind optimizarea transferului pacienților critici în Terapie intensivă) ; 

7. Continuarea optimizării spațiului alocat conform normelor în vigoare (finalizarea reamenajării restului 
de spațiu din Terapia intensivă medicală); 

8. Realizarea unui plan de întâlniri periodice pe teme științifice atât între medicii secției, cât și cu medici 
de TI din alte spitale; 

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

10. Finalizarea implementării gestiunii separate de anestezie. 

 

 

SECȚIA CLINICĂ PNEUMOLOGIE PEDIATRICĂ 
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Structura si numele şefului secţiei - secţia Pneumologie este condusă de Dr. Popescu Ileana - medic primar 
pneumolog 

Secţia Pneumologie asigură asistenţă medicală de specialitate pentru pacienţii din judeţul Timiş, dar şi din 
judeţele invecinate, respective, Arad, Caraş-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi etc 

 

Secţia Pneumologie funcţionează cu un număr de 25 de paturi,din care: 

 TBC = 13 paturi 

 Pneumologie =12 paturi 

 Sală de tratament 

 Oficiu alimentar 

 Cabinet medici + cabinet consultaţii 

 Cabinet asistent şef si registratură 

 Holuri, vestiar 

 4 grupuri sanitare din care:     

 1 grup sanitar TBC 

 2 grupuri sanitare Pneumologie 

 1grup sanitar personal  

 

Componenta serviciului 

Secţia Clinică de Pneumologie  are în componență : 

 2 medici primari  

 9 asistente din care 4 sunt asistente medicale cu studii superioare  

 6 infirmiere 
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 1 registrator medical 

 2 ingrijitoare curatenie 

Raport asupra pregătirii profesionale. 

 

In cursul anului 2018, personalul mediu al secţiei Pneumologie a participat la cursurile de pregatire 
profesională organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali, astfel: atât personalul mediu cât şi cel auxiliar a 
participat la cursul de ingrijire a stomei ,cursul de resuscitare etc 

 

Medicii -au participat la congrese, conferinţe de specialitate. 

 

Periodic se efectuează instructaje, asfel :  

 folosirea substanţelor dezinfectante folosite in spital (ianuarie, martie, iulie), instructaj privind măsurile 
minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale (ordinul 1101) -
lunar,  

 instructaj PSI (ianuarie, octombrie),  

 instructaj privind colectarea deşeurilor (ianuarie, iunie),  

 instructaj privind efectuarea curaţeniei si dezinfecţiei in spital (februarie, mai, iunie), 

 Instructaj privind Monitorizarea ingrijirii pacientului “ Planul de ingrijire”(iulie),  

 instructaj privind intervenţia in caz de expunere a personalului  la agenţi contaminaţi (ianuarie, iulie), 

 instructaj privind Fişa postului (aprilie),  

 instructaj privind Regimul de păstrare a F.O pe parcursul spitalizarii( aprilie),  

 instructaj privind Recoltarea produselor biologice si respectarea transportului probelor biologice 
(februarie) 

 

Participări ale personalului la manifestari ştiinţifice interne. 
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Obiectul de activitate al Secţiei Clinice de Pneumologie: 

 Asigurarea asistenţei medicale de specialitate 

 Efectuarea investigaţiilor specifice si a evaluarilor care se impun.  

 Efectuarea consulturilor interdisciplinare. 

 Consulturi in ambulatorul- integrat al Spitalului 

 

Sinteza activitaţii pe anul 2018 

Întreaga practica profesională a personalului medical (medici si asistenţi) a dus la realizarea unor performanţe 
bune in ceea ce priveste activitatea medicală in folosul copilului. 

 

Numarul de internări pe secţii a fost: 

                 - Pneumologie = 556 

                 - TBC = 82 

 

Numarul zilelor de spitalizare pe anul 2018: 

              - Pneumologie = 2987 

              - TBC = 2336 

  

Indicele de utilizare a paturilor a fost de: 

                                 - Pneumologie=248,17 

               - TBC=179,69 

In cadrul sectiei de Pneumologie a fost un singur deces (aprilie) pe anul 2018 - decedat pe secţia ATI. 
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Durata medie a spitalizării pacienţilor: 

 - Pneumologie = 5,36 

 - TBC = 28,48 

 

Pe parcursul anului 2018 s-au efectuat : 

Reparaţii electrice, sanitare, incălzire. 

Realizări pregătire profesională: 

Lunar se organizeaza sedinţe de formare si instruire a personalului.â 

In permanenţa s-a realizat o colaborare cu serviciul de management al calităţii in vederea optimizării calitaţii 
serviciilor medicale. 

Dotarea materială a secţiei ,se face conform referaţelor de necesitate, si a bonurilor de cosum (atat a 
materialelor cat şi a  celor consumabile). 

In cursul anului 2018 secţia a fost echipată de către Conducerea Spitalului cu urmatoarele dispositive medicale: 

                          -aparate de aerosoli 

                          -nebulizator 

Alimentaţia pacienţilor se realizează prin bucătăria Spitalului . Raţia alimentară pe secţia Pneumologie = 0- 3 
ani- 10 lei; 3-16 ani-16 lei şi TBC = 15 lei.    

Alimentele sunt de bună calitate şi indestulabile. Nu am avut probleme de toxiinfecţie alimentară la  nivelul 
secţiei. 

Tratamentul bolnavilor este asigurat de farmacia Spitalului. 

Controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale se face prin autocontroale efectuate la nivelul secţiei , de către 
serviciul CPIAAM a Spitalului, cât si DSP Timiş. 

Circuitul informaţional se realizează prin fişe de anunţ, scrisori medicale, telefon, mail, atât cu Dispensarele 
TBC, cât şi cu medicii de familie, intrucât şi cu toate Spitalele prin colaborare interdisciplinară. 

Educaţia sanitară se face la nivelul secţiei  cu pacienţi si aparţinători prin pliante, afişe, broşuri si scurte cursuri 
pe diferite teme, sunt afişe in fiecare salon cu drepturile si obligaţiile pacienţilor, si a regulamentelor pentru 
insoţitori.        
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Obiectivele majore pe anul 2019. 

1. Creşterea calitaţii serviciilor medicale 

2. Dotări materiale 

3. Educaţie sanitară 

4. Circuite informaţionale 

5. Asigurarea condiţiilor pentru securizarea datelor pacienţilor (transmiterea către alte unităţi a 
informaţiilor - obligatorii in cadrul PN de prevenire si control a TB , respectiv mail-uri 
personalizate. 

6. Pregatirea profesională a personalului angajat 

7. Dotarea secţiei cu paturi noi 

8. Achiziţionarea unui Spirometru 

9. Achiziţia de echipamente 

10. Optimizarea fluxurilor de medicamente si materiale sanitare precum si funcţionarea optimă  a 
aparaturii din dotare pentru a asigura  ingrijiri medicale la timp, specifice si continue 

11. Monitorizarea gradului de satisfacere a pacientului si personalului privind ingrijirile de sănătate 
furnizate in secţia Pneumologie 

12. Monitorizarea anuală a respectării procedurilor si protocoalelor 

13. Pregătirea personalului in vederea noilor proceduri 

14. Asigurarea necesarului de medicamente in mod constant prin monitorizarea utilizarea si solicitarea 
din timp a achiziţionării acestora. 

15. Recompartimentarea saloanelor pentru a avea saloane cu un număr de paturi –maxim 4, in momentul 
actual numărul paturilor din saloane este de 5-8 paturi , aparţinătorii refuzând internările copiilor. 

16. Repararea diverselor tavane deteriorate in urma infiltraţiilor si igienizarea secţiei.` 
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SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE V (RECUPERARE NUTRIȚIONALĂ) 

 

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. 

 

 

Componența serviciului: 

- 3 medici : 
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 Dr.Carmencita  Bolog - medic primar  

 Dr Cufteac Mihaela Silvia –medic primar 

 Dr Domnicu Alina Emilia –medic specialist. 

- 9 asistenți medicali 

- 13 infirmiere 

- 3 îngrijitoare curățenie 

Obiectivul de activitate al serviciului : 

În cadrul secției există o preocupare continuă privind îngrijirea și tratamentul sugarului cu patologie 
respiratorii, digestive, neurologică, medico-chirurgicală, malformativă pe fondul malnutriției protein-calorice. 

 

Sinteza activității pe anul 2018. 

Activitatea de spitalizare continuă în Secția Clinică Pediatrie V (Recuperare Nutritionala) a presupus un numar 
total de externări pe anul 2018  - 285 externări 

Durata medie de spitalizare pe anul 2018 :  DMS – 31.77 

Raport total zile de spitalizare pe anul 2018 :  9882 zile spitalizare 

 

Raport analize efectuate  pe anul 2018 : 

 Analize de labolator : 673 investigații 

 Analize radiologie și imagistică : 4 investigații 

Raport situație externați din alte judete : 123 externați 

Numarul total de decese  in anul 2018 – 1 deces 

 

În cadrul secției întreg personalul a participat la cursurile  de educatie medicala continuă organizate de 
OAMMR și instructaje  pe linie profesională efectuate lunar .S-au implementat pentru cresterea calitatii 
serviciilor medicale procedure si protocoale standard noi. 
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Munca de voluntariat desfasurată în secția noastră vine în ajutorul  dezvoltării psiho-motorii a 
paciențiilor, beneficiem  deasemenea de procedure de kinetoterapie din partea medicului specialist. 

S-a dotat secția cu aparatură modernă pentru cresterea calitătii actului medical. 

 

Obiectivele pentru anul 2019 

1. realizarea unui nou contract al secției noastre în cadrul spitalului cu CSAJT Tm  

2. se are în vedere formarea și perfecționarea personalului medical prin cursuri și workshopuri  

3. scăderea numarului de transferuri intraspitalicesti  

4. optimizarea gradului de ocupare a paturilor 

5. scăderea mortalitătii infantile 

6. dotarea secției  cu doua aspiratoare chirurgicale și un pulsoximetru 

7. continuarea voluntariatului și kinetoterapiei pentru recuperarea neuropsiho-motorie a sugarilor 

8. în sedintele de lucru ne-am propus să discutam cu personalul despre asumarea responsabilităților prin 
receptivitate, disciplina , initiative,promtitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de service 
prevazute în fisa postului   

9. o mai bună comunicare între toate parțile participante la efectuarea actului medical , duc la binele 
pacientului și satisfacția noastră. 

 

SECȚIA CLINICĂ PSIHIATRIE PEDIATRICA 

 

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 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

81    Cod FO24‐04, ver.1 
 
 

 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 – Conf. Dr. Laura Nussbaum, medic primar psihiatrie pediatrică 

 

Componența serviciului: 

- Număr de angajați – 38 : ( 2 medici psihiatrii; 2 psihologi; 12 asistenți medicali; 9 infirmiere; 7 îngrijitoare 
curățenie; 2 brancardieri; 1 kinetoterapeut; 2 registratori medicali; 1 statistician medical) 

- Șef Secție Psihiatrie Pediatrică – Conf. Dr. Laura Nussbaum, medic primar psihiatrie pediatrică, 
psihoterapeut. 

 

Obiectul de activitate a Secției clinice de Psihiatrie Pediatrică: 

 evaluarea clinică psihiatrică și psihologică a copiilor și adolescenților consultați in 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 
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 efectuarea consulturilor interdisciplinare 

 servicii de psihoterapie individuală, de grup și familială și servicii de  reabilitare psihosocială 

 

Sinteza activității pe anul 2018, comparativ cu anul 2017: 

 Indicatori de calitate, realizări, activitate managerială: 

 număr externări 1560 în 2018 versus 1480 externări în 2017 

 a crescut indicele de concordanță între diagnosticul de internare și diagnosticul de externare de la 
50,31% în 2017 la 55,6% în 2018 

 rata de utilizare a paturilor este 359,52 în 2018 versus 270 în 2017 

 complexitatea cazurilor (ICM 1,6643 în 2018 și 1,6972 în 2017) 

 durata medie de spitalizare la nivelul secției este 5,57 în 2018 versus 5,96 în 2017 

 în anul 2018 s-a constatat creşterea adresabilităţii din teritoriu şi din judeţele limitrofe. 

 a crescut numărul  și diversitatea procedurilor psihologice și a intervențiilor psihoterapeutice de la 
12455 în 2017 la 19016 în 2018 

 rata reinternărilor în mai puțin de 30 de zile de la externare a scăzut de la 5,2% în 2017 la 5% în 2018 

 

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

La un număr total de 1560 pacienţi externaţi din Secţia Clinică de Psihiatrie Pediatrică: 

 număr externări/medic/12 luni: 780 

 număr externări/asistent medical: 130  

 numărul mediu de pacienţi examinaţi/psiholog: 780 pacienţi/psiholog. 

 a scăzut procentul pacienților transferați către alte spitale. 
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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. 

 Indicele de utilizare a paturilor: 359,52 în 2018 versus 270 în 2017 

 numărul zilelor de spitalizare: 8988 în 2018 versus 9197 în 2017 

 

Activitatea din ambulatorul Secţiei Clinice de Psihiatrie Pediatrică 

 numărul cazurilor consultate în ambulatorul de specialitate - 3778 în 2018 comparativ cu 3760 în 
2017 

 cazuri noi luate în evidență 578 în 2018 versus 538 în 2017  

 numărul pacienţilor internaţi prin serviciul de gardă = 149 din 830 consulturi efectuate în serviciul 
de gardă: 14% din totalul internărilor 

 număr internări de urgenţă din ambulatoriu = 322 

 un număr de 80 internări au fost efectuate prin transfer intraspitalicesc . 

 

Indicatori de calitate / 12 luni 

 Rata pacienţilor reinternaţi (fără programare) în intervalul de 30 de zile este de 62 cazuri: 3,80% 

 Indicele de complexitate a cazului (ICM) =1,66 

 Procentul pacienţilor internaţi şi transferaţi către alte secţii/spitale = 0,6%  

 Rata mortalităţii intraspitaliceşti=0 

 Rata infecţiilor nozocomiale=0 

 Numărul reclamaţiilor/plângerilor=0 

 Procentul pacienţilor cu comorbidităţi din totalul pacienţilor este 1540 - 90,6% 

 Proporţia internărilor de urgenţă din totalul pacienţilor internaţi este de 27 %  

   Consulturile interdisciplinare 
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 În ambulatorul Secţiei de Psihiatrie Pediatrică s-au efectuat 688 consulturi interdisciplinare 
în 2018 versus 681 în 2017 

 

Indicatori ai tipului de servicii 

Numărul de proceduri efectuate în regim de internare continuă: 49991 (32,04 proceduri pe caz internat): 

 Explorări funcţionale-Electroencefalogramă : 2527 în 2018 versus 2090 în 2017 

 Analize de laborator 8559 

 Examinări psihologice: 6648 

 Kinetoterapie: 583 proceduri 

Indicele de complexitate a cazului (ICM) =1,66 în 2018 comparativ cu 1,69 în 2017 

 a crescut gradul de utilizare a paturilor de la 347 în 2017 la 359,52 în 2018 

Abordarea activităţii din perspectiva managementului calităţii a presupus fixarea următoarelor obiective: 

 utilizarea mai eficientă a personalului şi a resurselor disponibile  

 reorganizarea activităţii în scopul obţinerii unor criterii de performanţă, a menţinerii eficacităţii şi 
eficienţei secţiei și a serviciilor. 

 desfășurarea unei activități integrate (clinică psihiatrie pediatrică-centru de sănătate mintală copii și 
adolescenți) 

 

Astfel că s-au obţinut următorii indicatori: 

 Realizat în 2018 Propus Realizat în 2017

1.ICM 1,66 1,80 1,69 

2.DMS 5,57 6,42 5,96 

3.Nr.cazuri externate 1560 1500 1480 

4.Gradul de utilizare a paturilor 359,52 100% 347 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

85    Cod FO24‐04, ver.1 
 
 

5.Rata mortalităţii 0% 0% 0% 

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

5% 4,9% 5,2% 

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

8. Concordanţă diagnostic internare versus 
diagnostic externare 

55,6% 59,7% 50,31% 

 

Punctele tari sunt reprezentate de: 

 Adresabilitate crescută,  Spitalul clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timisoara-Secția Clinică 
Psihiatrie Pediatrică fiind singurul spital de profil psihiatrie pediatrică din judetul Timiș și județele 
limitrofe ,ce asigură tratament pentru o patologie vastă 

 Prezența cadrelor didactice universitare UMF cu experienţă şi cu un înalt grad de profesionalism, 
Timișoara fiind un centru universitar de prestigiu național și internațional. 

 Contacte personale cu lumea medicală mondială (congrese internaţionale, conferinte, lucru în echipă) si 
colaborări cu spitale occidentale  

 Resursă umană înalt calificată cu o etică profesională recunoscută, o autodisciplină liber consimțită, 
rezistentă la stres. 

 Activitate de cercetare cu largi posibilităţi de dezvoltare  

 Desfăşurarea de studii clinice internaţionale cu impact ştiinţific, medical dar şi cu rezultate financiare 
pentru spital. 

 

Pe parcursul anului 2018 s-au efectuat: 

Măsuri de modernizare, îmbunătățire condiții, amenajări secție 

Lucrări reparații interioare și zugrăveli 

Lucrări de tâmplărie și reparații tâmplărie PVC 

Lucrări de amenajări interioare 
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Lucrări de reparații instalații electrice, sanitare, încălzire 

 au fost amenajate și grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități. 

 au fost montate instalații de climatizare.  

Realizări - pregătire profesională 

 lunar se organizează ședințe de formare și instruire a personalului;   

 săptămânal se organizează prezentări de cazuri, supervizarea şi intervizarea unor cazuri dificile. 

 Specificul activităţii a impus de asemenea un management al stresului şi stabilirea unor norme interne 
de bună practică. 

 Personalul medical s-a implicat în anul 2018 la organizarea Congresului Național cu Participare 
Internațională de Neurologie și Psihiatrie a copilului și adolescentului, Conf. Dr. Laura Nussbaum fiind 
Președintele pe țară a Societății de Neurologie și Psihiatrie Pediatrică 

 

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 

 „Implementarea transdisciplinară aplicativă a unor abordări moderne integrative ce corelează datele 
clinice, neurobiologice, farmacogenetice și neuroimagistice în vederea dezvoltării terapiilor 
personalizate în managementul tulburărilor psihotice”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în 
domeniul medical-From Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. 
contract UMFVBT 17478/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 2F/29.11.2016, perioada 
desfășurare 2016-2019, valoare proiect 144000 RON (32000 Euro), Laura Nussbaum (director proiect) 

 “Intervenția timpurie la copiii cu dizabilități din familii vulnerabile” – Proiect Programul MOL pentru 
Sănătatea Copiilor, perioada desfășurare 2015-2019, valoare proiect 20000 RON, Laura Nussbaum 
(director proiect) 

 „Aplicarea și dezvoltarea unor abordări inovative, transdisciplinare de diagnostic și tratament în 
tulburările de spectru autist”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în domeniul medical-From 
Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. contract UMFVBT 
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17477/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 3F/29.11.2016, perioada desfășurare 2016-
2019, valoare proiect 137250 RON (30500 Euro), - Laura Nussbaum (responsabil proiect) 

 „Intervenția timpurie pentru nou-născuții și preșcolarii cu surdo-cecitate”. Grant Elvetia-România-
Programul de Cooperare Elvețiano-Român, FNSNF – Swiss National Science Foundation under the 
auspice of Romanian–Swiss Research Programme (RSRP) – Fundația Sense International Romania, nr. 
Contract 1039/24.02.2014, perioada desfășurare 2013-2019, valoare proiect 306.750 CHF, Membru 
echipă – grant international, - Laura Nussbaum, membru echipă 

 “Formule cu extracte vegetale cu aplicații în patologia inflamatorie orală”, Proiect de cercetare – 
Programul Biomat-Inova 2016-2019-Asociația Științifică Societatea Română de Biomateriale, nr. 
contract UMFVBT: 3/2016 (17252/05.12.2016) / Autoritate contractantă nr. contract 34/12.12.2016, 
perioada desfășurare 2016-2019, -Laura Nussbaum, Membru echipă – grant național 

 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) 

 Studiu clinic de fază IV. -D1050302 – Lurasidona în schizofrenie și tulburările bipolare la copil și 
adolescent (2014-2019) 

 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) 

Obiective majore pe 2019  

 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 
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 „Implementarea transdisciplinară aplicativă a unor abordări moderne integrative ce 
corelează datele clinice, neurobiologice, farmacogenetice și neuroimagistice în vederea dezvoltării 
terapiilor personalizate în managementul tulburărilor psihotice”, Proiect de cercetare – “Grant de 
cercetare în domeniul medical-From Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH 
SRL, nr. contract UMFVBT 17478/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 2F/29.11.2016, 
perioada desfășurare 2016-2019, valoare proiect 144000 RON (32000 Euro), Laura Nussbaum (director 
proiect) 

 “Intervenția timpurie la copiii cu dizabilități din familii vulnerabile” – Proiect Programul MOL pentru 
Sănătatea Copiilor, perioada desfășurare 2015-2019, valoare proiect 20000 RON, Laura Nussbaum 
(director proiect) 

 „Aplicarea și dezvoltarea unor abordări inovative, transdisciplinare de diagnostic și tratament în 
tulburările de spectru autist”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în domeniul medical-From 
Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. contract UMFVBT 
17477/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 3F/29.11.2016, perioada desfășurare 2016-2019, 
valoare proiect 137250 RON (30500 Euro), - Laura Nussbaum (responsabil proiect) 

 „Intervenția timpurie pentru nou-născuții și preșcolarii cu surdo-cecitate”. Grant Elvetia-România-
Programul de Cooperare Elvețiano-Român, FNSNF – Swiss National Science Foundation under the 
auspice of Romanian–Swiss Research Programme (RSRP) – Fundația Sense International Romania, nr. 
Contract 1039/24.02.2014, perioada desfășurare 2013-2019, valoare proiect 306.750 CHF, Membru 
echipă – grant international, - Laura Nussbaum, membru echipă 

 “Formule cu extracte vegetale cu aplicații în patologia inflamatorie orală”, Proiect de cercetare – 
Programul Biomat-Inova 2016-2019-Asociația Științifică Societatea Română de Biomateriale, nr. 
contract UMFVBT: 3/2016 (17252/05.12.2016) / Autoritate contractantă nr. contract 34/12.12.2016, 
perioada desfășurare 2016-2019, -Laura Nussbaum, Membru echipă – grant național 

 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) 

 Studiu clinic de fază IV. -D1050302 – Lurasidona în schizofrenie și tulburările bipolare la copil și 
adolescent (2014-2019) 

 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) 
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 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) 

 

 

Obiective generale 2019: 

1. Creşterea calităţii serviciilor medicale (a eficacităţii şi eficienţei) 

2. Centrarea activităţii pe prevenţie, diagnostic şi intervenţie timpurie 

3. Realizarea unui management mai eficient al pacienţilor şi asigurarea unui continuum al îngrijirilor 

4. Scăderea numărului de zile de spitalizare continuă datorată recăderilor în bolile cronice 

5. Stimularea şi dezvoltarea cercetării (realizarea unor cercetări integrative) 

 

Obiective specifice 2019 : 

1. Amenajarea şi modernizarea ambulatorului integrat (ambulatorul Secţiei Clinice şi a CSM), Proiect 
POR, Axa 8.1, Axa 10.3 

2. Achiziţia de echipamente (dotarea ambulatorului şi a cabinetului de urgenţă), Proiect POR, Axa 8.1, 
Axa 10.3 

3. Trainingul specialiştilor existenţi şi ai celor angajaţi pe proiect (psihiatrii, psihologi), utilizatori ai 
echipamentelor (în situaţia câştigării proiectelor) 

4. Organizarea unor cursuri de formare profesională pe probleme de sănătate mintală pentru asistenţii 
medicali ce-şi desfăşoară activitatea în Clinica de Psihiatrie Pediatrică și C.S.M. 

5. Managementul mai eficient al resurselor umane şi motivarea resurselor umane. 

6. Amenajarea salonului izolator specific pacienților cu agitatie psiho-motorie, unii pacienți necesitând 
contenție pentru a nu-și pune în pericol viața și pentru a nu constitui un pericol pentru ceilalți pacienți 

7. Amenajarea spatiului ergoterapie, componentă importantă a tratamentului psihiatric 

8. Asigurarea accesibilitatății îngrijirilor și a specificității îngrijirilor 

9. Asigurarea continuității îngrijirilor- a eficacității și efectivității îngrijirilor prin managementul de caz 
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10. Monitorizarea respectării procedurilor și protocoalelor implementate și introducerea altora 
noi impuse de noile standarde în vederea menținerii acreditării 

11. Optimizarea fluxurilor de medicamente și materiale sanitare precum și funcționarea optimă a aparaturii 
din dotare pentru a asigura îngrijiri medicale la timp, specifice și continue 

12. Monitorizarea gradului de satisfacție al pacientului și personalului privind îngrijirile de sănătate 
furnizate în secția noastră 

13. realizarea documentației necesare reacreditării. Termen: semestrul I 2019 

14. monitorizarea anuală a respectării procedurilor și protocoalelor.  

15. pregătirea personalului în vederea aplicării procedurilor noi și învingerea rezistenței la schimbare. 
Termen: ianuarie-octombrie 2019 

16. asigurarea necesarului de medicamente în mod constant prin monitorizarea utilizării și solicitarea din 
timp a achiziționării acestora. Termen: permanent 

17. achiziționarea de aparatură specifică de ultimă generație pentru a putea efectua proceduri diagnostice și 
terapeutice minim invazive care sunt puțin traumatizante fizic și emoțional pentru copil Termen: 2019 

18. pregătirea personalului în vederea utilizării aparaturii noi achiziționate Termen : trimestrul II 2019 

19. încheierea de contracte de mentenanță avantajoase pentru aparatura din dotare Termen : anual  

20. analiza chestionarelor și modelarea serviciilor după nevoile pacientului Termen : permanent 

21. aplicarea de chestionare privind activitatea secției personalului angajat Termen : permanent 

22. analiza chestionarelor și aplicarea de măsuri corective dacă este cazul pe baza sugestiilor personalului 
angajat al spitalului Termen : permanent 

23. Posibilitatea de accesare a unor programe de finantare interne și externe pentru dezvoltarea 
infrastructurii 

24. Colaborare cu mediul de afaceri 

25. Susținere financiară și prin donații ale unor persoane juridice/fizice 

26. Posibilitatea cooptării pentru interventii în echipe mixte, de specialişti, în vederea abordării unei 
cazuistici complexe şi de mare rafinament medical. 

27. Ne propunem continuarea colaborărilor nationale şi internationale. 
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28. Implementarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării actului medical şi nu 
numai. 
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analiza 
chestionarelor și 
modelarea 
serviciilor după 
nevoile pacientului 

            

aplicarea de 
chestionare privind 
activitatea secției 
personalului 
angajat 

            

analiza 
chestionarelor și 
aplicarea de 
măsuri corective 
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dacă este cazul pe 
baza sugestiilor 
personalului 
angajat al 
spitalului 
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SECȚIA CLINICĂ NEUROLOGIE PEDIATRICĂ 

 

Structura  Secției Clinice de Neurologie Pediatrică - Șef secție – dr. Corcheș Axinia 

Secția Clinică de Neurologie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu” 
Timișoara are în structura sa 30 de paturi și 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 3 ani de zile. 
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 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, 

 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. 

 

Componența secției: 

În Secția Clinică de Neurologie Pediatrică își desfășoară activitatea: 

 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. 
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 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. 

            

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, 

 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, 
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 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. 

 

Sinteza activității Secției de Neurologie Pediatrică pe anul 2018 

Activitățile desfășurate de personalul secției în anul 2018 au avut în vedere în principal asigurarea unor servicii 
medicale de calitate pacienților în regim de spitalizare continuă. 

Situația generală a secției se prezintă astfel: 

 Renumele și prestigiul spitalului se datorează faptului că este cel mai vechi spital de 
copii din țară, dar și pentru faptul că în anul 2018 Spitalului Clinic de Urgență pentru 
Copii ,,Louis Țurcanu” Timișoara a fost nominalizat de către MS ca centru de 
administrare a tratamentului novator cu NUSINERSEN (SPINRAZA), la pacienții 
diagnosticați neurologic cu boală genetică: ATROFIE MUSCULARĂ SPINALĂ. 

 Pacienții sunt diagnosticați de medicii din Secția de Neurologie Pediatrică, confirmați 
genetic prin compartimentul de genetică medicală din cadrul spitalului, 

 Administrarea tratamentului intratecal se efectuează prin Secția de Terapie Intensivă a 
spitalului de către medici care au beneficiat de training de formare in centre similare 
din UE, 

 Protocoalele de includere în tratement și urmărire a pacienților diagnosticați cu atrofie 
musculară spinală sunt asigurate de către personalul medical al Secției Clinice de 
Neurologie Pediatrică, 

 Secția de Neurologie Pediatrică a fost dotată în cursul anului 2018 cu un aparat EEG 
(Electroencefalograf ) de înaltă performanță provenind din donația Asociației Lion 
Timișoara. Medicii neurologi și un asistent medical au beneficiat de cursuri de formare 
și perfecționare în utilizarea acestui aparat. 

 Avem o bună colaborare cu celelalte specialități ale spitalului, 

 Se asigură investigații paraclinice în condiții optime, 

 Saloanele sunt dotate cu paturi care asigură pacientului confort și siguranță împotriva 
riscului de cădere, 
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 Condițiile pentru pacienții internați sunt bune, personalul poate fi alertat 
rapid, transportul acestora se face în siguranță, secția este climatizată și asigurată în 
caz de incendii, 

 Secția este dotată cu rampe de acces și toalete pentru pacienții cu dizabilități. 

 

Precizăm că în cadrul Secției de Neurologie Pediatrică nu exista rezerve cu 1-2  paturi pentru izolare 
epidemiologică sau a cazurilor complexe, iar în activitate curentă se întâlnesc în mod frecvent aceste cazuri care 
impune pe viitor abordarea acestei problematici. 

De asemenea se impune angajarea de personal calificat pentru tratamentul logopedic, psihologic și recuperator 
al pacienților internați. 

 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 2018 au fost îndeplinite după cum urmează comparativ cu anul 
2017: 

                            

 2017 2018 

Număr de paturi 30 30 

Zile spitalizare 7135 7254 

Indici de utilizare a paturilor 237,83 241,80 

Durata de spitalizare 5,16 4.97 

Bolnavi 

aflați+internați+tranferați 

1382 1461 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

100    Cod FO24‐04, ver.1 
 
 

Bolnavi 0-15 ani 

aflați+transferați  

1379 1460 

Decese 1 0 

Număr externari 1308 1386 

Număr consultații în ambulator 2420 2811 

Număr electroencefalograme 2270 2527 

Cazuri noi 453 643 

Consulturi interspitalicești 463 465 

ICM 1,5081 1,4897 

Rata pacient cu reinternări la max. 30 
zile 

3.53% 4.18% 

Indice de concordanță dg. 
intern/extern 

58.10% 58.65% 

Rata de ocupare a paturilor 65,8% 66,25% 

Rata infecțiilor asociate asistenței 
medicale (infecții nozocomiale) 

0 0 

       

 Conducerea secției a realizat estimări ale medicamentelor și a fost sprijinită de 
conducerea farmaciei pentru elaborarea planului de  aprovizionare cu medicamente. 

 Produsele consumabile și de unică folosință necesare actului medical au fost estimate 
și asigurate de Serviciul Administrativ Financiar. 

 Au fost făcute propuneri pentru alocări bugetare care au fost analizate in Consiliul 
Medical și promovate pentru a fi realizate în conformitate cu prioritățile stabilite și 
posibilitățile financiare disponibile în acord cu strategia de dezvoltare a spitalului. 

 Au fost angajate cheltuieli  pentru reparații în infrastructura secției și igienizare 
conform normelor în vigoare. 
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 Au fost depuse diligențe pentru achiziționarea de teste de sarcină și 
toxicologice necesare diagnosticului diferențial al bolilor diagnosticate la pacienții 
internați în urgență și care nu au trecut prin Serviciul UPU. 

 Actul medical al pacienților s-a desfășurat permanent în conformitate cu protocoale 
clinice actualizate în vederea asigurării pacientului cele mai bune practici medicale, în 
acord cu posibilitățile materiale avute la dispoziție și asigurarea tratamentelor cele mai 
adecvate în vederea însănătoșirii 

 A fost monitorizat modul de implementare a protocoalelor clinice și a celor de 
îngrijire, a procedurilor adoptate de spital sau secție.                    

 Nu au fost evidențiate aspecte negative.                     

 Au fost avizate: conduita terapeutică, tratamentul și consulturile interdisciplinare. 

 Controlul activităților medicale s-a făcut prin monitorizarea indicatorilor de calitate: 
indicele de concordanță, rata infecțiilor nozocomiale, rata pacienților reinternați la 
maxim 30 zile. Monitorizarea s-a realizat trimestrial. 

 

 A fost verificat modul de completare a foii de observație. Problemele de completare 
care au fost identificate au fost remediate prin măsuri imediate luate în funcție de 
situație.             

 Regulile de consemnare a informațiilor privind activitatea curentă au fost respectate, 
iar consulturile interclinice, investigațiile și tratamentul au fost consemnate în foile de 
observații la toți pacienții.                   

 Șeful de secție a fost informat zilnic cu privire la modificările apărute în evoluția 
pacienților, tratamentului, rezultatelor analizelor de laborator și rezultatelor 
consulturilor interdisciplinare, iar completarea corectă a foilor de observație de către 
medici a fost evaluată lunar                    

 Deficiențele de completare a foilor de observație au fost comunicate urgent și analizate 
la raportul de gardă.                   

 Consumul de medicamente cu risc înalt a fost ținut sub control, iar informațiile privind 
aceste consumuri au fost consemnate în fișele de consum și transmise lunar pe secție 
de către farmacie. Nu s-a înregistrat un consum exagerat de medicamente cu risc înalt 
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în cursul anului 2018. De asemenea depozitarea, etichetarea, prescrierea și utilizarea 
acestora au fost monitorizate conform reglementărilor în vigoare.                

 Personalul medical a fost instruit să aducă la cunoștința medicului curant, medicului 
șef de secție sau  după caz medicului de gardă , orice reacție apărută după 
administrarea medicației respective și să consemneze în raportul de gardă acest aspect            

 Nu au fost consemnate reacții adverse după administrarea medicamentelor cu risc înalt 
în anul 2018.                  

 Medicamentele cu risc de dependență sunt monitorizate de către medicul curant și 
depozitate în mod corespunzător. 

 Au fost respectate protocoalele de diagnostic și tratament. 

 A fost monitorizat consumul de antibiotice si nu s-au înregistrat consumuri abuzive de 
antibiotice.                   

 Pacienților internați în secție li s-au acordat servicii  și medicale fără discriminare, cu 
respectarea cadrului normativ în vigoare inclusiv privitor la încetarea furnizării 
asistenței medicale.                  

 Asistenta medicală a fost încetată la câteva cazuri, din următoarele motive: externări la 
cerere în condiții amiabile după ce au fost ascultate motivele invocate de familia 
pacientului; externarea la cerere pacienților  care solicitau condiții identice de 
spitalizare cu cele din sistem privat; externarea pacienților nemulțumiți de 
regulamentul spitalului cu privire la respectarea unor măsuri igienico-sanitare; 
externarea pacienților care au refuzat sa stea în secție pe considerente etnice.   

 Medicii  secției aplică și respectă prevederile referitoare la obținerea acordului 
informat-model implementat la începutul anului. 

 Activitatea de control și supraveghere a infecțiilor nozocomiale a fost sprijinită de 
colectivul secției în vederea realizării celor mai eficiente măsuri și menținerea acestora 
în cele mai reduse valori.                   

 În anul 2018 nu au fost înregistrate cazuri de infecții nozocomiale. 

 Activitățile de îngrijiri medicale ale pacienților au fost îmbunătățite prin 
implementarea și respectarea protocoalelor de îngrijiri și a planului de îngrijiri 
medicale. 
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 Au fost respectate protocoalele de predare a pacienților de la o tură la alta, 
distribuirea medicației și prevenirea erorilor de identificare, asigurarea intimității 
pacienților și a deplasării pacienților cu dizabilități motorii. Au fost luate măsurile cele 
mai adecvate pentru pacienții imobilizați și care necesită spitalizare îndelungată. 

 Pe parcursul anului 2018 nu au fost probleme deosebite privind spitalizarea 
pacienților, problemele curente fiind și în acest an legate de accesul aparținătorilor și 
aglomerarea spațiilor comune în anumite zile ale săptămânii. 

 Nu au fost înregistrate toxiinfecții alimentare, erori de identificare a pacienților sau 
accidentări ale pacienților determinate de căderi în deplasare. 

 Condițiile de cazare și hrană sunt bune, în acord cu standardele impuse de legislația în 
vigoare. 

 Menționăm necesitatea angajării de personal auxiliar suplimentar pentru servirea 
mesei. 

 Drepturile pacienților au fost respectate, aceștia fiind informați despre toate aspectele 
spitalizării. Pacientului i se acordă posibilitatea unei a doua opinii medicale dacă se 
consideră necesar. Nu au fost sesizări, ori nemulțumiri sub acest aspect. 

 Confidențialitatea actului medical și a datelor pacientului au fost respectate. 

 Aparatura medicală din dotarea secției a funcționat în parametrii normali. 

 Au fost făcute propuneri pentru angajări de personal: logoped, psiholog, kinetoterapeut 
și asistenți medicali. 

 De asemenea am formulat propuneri pentru formare profesională conform necesităților 
identificate: explorări funcționale, epileptologie și  boli neurologice cu determinare 
genetică. 

 Activitatea profesională a personalului a fost evaluată conform regulilor stabilite de 
legislația în vigoare și nu au fost înregistrate  aspecte negative sau slabe în urma 
evaluării. 

 În anul 2018 personalul a participat la simpozioane, conferințe și congrese în domeniul 
neurologiei pediatrice. 

 Au fost respectate fișele de post și nu au fost depășite competențele profesionale pe 
categorii de personal. 
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 Considerăm că activitatea desfășurată în anul 2018 a fost eficientă, iar 
pacienții au beneficiat de condiții corespunzătoare de tratament în vederea 
însănătoșirii. 

Obiective majore pentru anul 2019: 

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

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

3. Obiectivul primordial este desfășurarea unei activității medicale performante și menținerea 
eficacității secției și serviciilor conexe, 

4. Implicarea în proiecte de cercetare în domeniul neurologiei pediatrice pentru depistarea și 
tratamentul precoce  în bolile neurologice degenerative, 

5. Dezvoltarea rețelei didactice de neurologie pediatrică, 

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

7. Cursuri de perfecționare pentru personalul medical și de îngrijire. 

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

9. Achiziționarea de aparatură performantă pentru diagnostic și tratament, 

10. Monitorizare permanentă a respectării procedurilor și protocoalelor, 

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

 

LABORATOR CLINIC DE ANALIZE MEDICALE 

Laboratorul de analize medicale este localizat în incinta clădirii Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului și 
este coordonat de Conf. Univ. Dr. Florin Horhat. 
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Personalul laboratorului este structurat după cum urmează: 

 5 posturi medici 

 2 posturi chimisti 

 1 post biolog 

 17,5 posturi personal cu studii medii, din care 6 asistenți medicali de laborator licențiați. 

 

Obiectul de activitate constă în 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. 

  

Complexitatea afecțiunilor tratate în secțiile spitalului 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, 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 2018 este in crestere comparativ cu cea a anului 2017 ca număr de investigații 
efectuate (406980, respectiv 381.214).  

S-a reusit cresterea incasarilor contra cost prin crestera adresabilitatii suma incasata fiind de 193000 RON. 
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În anul 2018 au fost introduse noi tipuri de investigații esențiale pentru diagnostic (anticoagulanți 
lupici, cofactor la ristocetină) și, mai ales, pentru urmărirea terapiei medicamentoase la cazurile dificile 
(antifactor X, cistatina) precum si teste rapide pentru determinarea tulpinilor gripale.  

Laboratorul efectuează analize specifice unor afecțiuni prevăzute în Programe Naționale de Sănătate (hemofilie, 
imunodeficiențe primare, boala celiacă, fenilcetonuria, hipotiroidism congenital - Centrul regional Timiș și 
Caraș-Severin pentru afecțiunile congenitale și metabolice la nou-născuți, etc.) 

Laboratorul de analize medicale este implicat in pregatirea rezidentilor din specialitatea Medicina de Laborator 
si Microbiologie Clinica. 

  

Obiectivele anului 2019 includ:  

1. lărgirea gamei de analize efectuate 

2. perfecționarea personalului prin participarea la evenimente în domeniu medical 

3. creșterea adresabilității către laborator în regim ambulator 

4. 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 

 

În cursul anului 2018, Laboratorul de radiologie și imagistică medicala din cadrul Spitalului Clinic de Urgența 
pentru Copii ,,Louis Turcanu” Timisoara este coordonat de Dr.Păcurar Mariana. 

 

Personalul laboratorului este structurat după cum urmează: 

 5 medici cu normă întreagă (4 medici primari dintre care unul este doctor în medicină si altul este 
doctorand in specialitate având și activitate didactică în cadrul UMF Timișoara; 1 medic specialist),  

 un medic rezident;  

 10 asistenți de radiologie (1 asistentă cu studii medii si 9 tehnicieni RIM cu studii superioare; 1 asistent 
în concediu îngrijire copil) 
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În anul 2018 au plecat din serviciul nostru 3 asistenți cu studii superioare și a fost angajată o asistentă cu studii 
medii și 2 tehnicieni RIM cu studii superioare. 

 

Activiatea s-a desfasurat pe mai multe aparate de diagnostic radiologic și imagistic aflate in 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; Instalatia Rx 
mobila cu post scopie/ grafie cu braț C-tip Arcadis 3D - bloc operator chirurgie); 

 1 Instalatie radiologica de tomografie computerizata tip Aquilion CXL 64 ; 

 1 Ecograf multidisciplinary Doppler Esaote model Mylabsix. 

 

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

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 secțiile spitalului în 
scopul examinării pacienților și a stabilirii diagnosticului, ori de câte ori este nevoie. 

 

Personalul expus profesional la radiatii ionizante, autorizat, din Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Louis 
Turcanu” Timisoara, Laborator Radiologie, cuprinde la data raportului un numar de:  

Personalul din Laboratorul de radiologie și imagistică efectuează examinări radiologice clasice, de înalta 
performantă (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 pt copii internați în 
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secțiile acestor spitale (Spitalul Clinic de Boli Infectioase și pneumoftiziologie Dr V.Babes 
Timisoara, Spitalul  SC Prezident SRLTimisoara, Spitalul Municipal de Urgentă Timisoara).  

 

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

 

În anul 2018 s-a pus în funcție un aparat fix pentru radiografii Radrex, și s-au început demersurile pentru 
autorizarea utilizării aparatului de radiosopie/radiografie Winscope. 

Aparatura fixă, uzată fizic și moral, a necesitat nenumarate intervenții ale firmelor de service, cu înlocuiri de 
piese ceea ce a dus la  bulversrea activității și la cheltuili suplimentare. 

Personal insuficient pentru deservirea acestor aparate, cu imposibilitatea de acordare de concedii de odihna 
complete. 

 

În anul 2018 in Laboratorul de radiologie si imagistica medicala s-au efectuat un număr de 16.547 examinari 
radiologice (din care 2.738 ambulator) si 1.930 examinari CT (din care 670 ambulator). Medicii din laborator 
au  efectuat 834 investigații ecografice cu aparatura din dotarea Laboratorului (Ecograf multidisciplinary 
Doppler Esaote model Mylabsix) sau a altor secții. 

 

În cursul anului 2018 s-au desfașurat acţiuni de supraveghere şi monitorizare: 

 Monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu expunerea profesională la radiaţii ionizante (efectuarea 
controlului medical periodic conform Ord. MS 944/2001 şi 1032/2002, existenţa şi valabilitatea 
contractului pentru supravegherea dozimetrică individuală, existenţa echipamentului colectiv şi 
individual de protecţie la radiaţii cu acreditările şi verificările necesare, nivelul dozei încasate de 
personalul expus profesional la radiaţii şi comunicat de unitatea ce realizează supravegherea 
dozimetrică individuală. Nu s-au constatat supraexpuneri şi incidente radiologice la expuşii 
profesional.) 

 Monitorizarea expunerii medicale la radiaţii ionizante- s-a  respectat Ord MS 1225/2016 privind 
înregistrarea dozei pacienţilor. 
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Personalul din Laborator a participarea la congrese naționale și internațioanle, manifestări 
științifice în domeniu; cursuri de perfecționare profesională și cursuri de radioprotecție acreditate CNCAN, au 
publicat articole de specialitate în reviste cotate ISI ( deasemeni există personal în Laborator care face parte din 
cadrul colectivelor interdisciplinare de studii clinice și comisii medicale. 

 

Obiective propuse pentru anul 2019: 

  1. Îmbunatatirea serviciilor acordate prin luarea de măsuri în vederea creşterii nivelului de instruire 
profesională a personalului și suplimentare de personal (serviciul mărindu-se cu încă un punct de lucru 
constituit din 2 aparate fixe ). 

  2. Achiziţionare 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 soluție de 
compromis, se utilizează aparatul din Secția de Transplant, secție care necesită și ea examinări la patul 
bolnavului în condiții de speciale (în general sunt bolnavi în aplazie, cu risc mare de infecții iar aparatura 
trebuie să fie în condiții de asepsie ) 

  3. Achiziționarea unui sistem de detecție direct digital portabil cu memorie (wireless) pentru a efectuat 
examinări în secțiile pavilionare ale spitalului, care sa 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. 

  4. Achiziționarea a minim un aparat direct digital fix radioscopie/radiografie, cel existent fiind vechi avem risc 
de a se defecta în orice moment și ar face imposibilă mentinerea liniei de gardă. 

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

  6. Se vor elabora noi proceduri privind desfăşurarea activităţilor cu aparatură din dotare, ținând cont de 
recomandările asociațiilor profesionale în domeniu; 

  7. Vor fi luate măsuri în vederea participării personalului la programe de dezvoltare a abilităților profesionale 
(operator CT), cursuri de specialitate și supraspecialitate, manifestări profesionale. 

  8. Vor fi luate măsuri pentru suplimentarea de personal având în vedere apariția unui nou post de lucru 
(Aparatul Winscope/Radrex montat în vecinătatea Secției UPU). 

 

CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ 
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Structura serviciului și numele șefului secției 

 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 

 

Componența serviciului:   Numar de angajați: 20 angajați 

Șef secție – Dr.Liliana Nussbaum  medic primar neuropsihiatrie pediatrică 

 

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 

 asigurarea investigațiilor specifice și a evaluărilor psihologice care se impun 

 asigurarea serviciilor de psihoterapie individuală, de grup și familială 
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 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 

 

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

 

Sinteza activității pe anul 2018, comparativ cu anul 2017: 

 În Centrul de Sănătate Mintală au fost consultaţi sau internaţi pe Staţionar de Zi un număr de 5101 
pacienţi în 2018 versus 5629 în 2017 

 2031  pacienţi consultaţi în ambulatorul Centrul de Sănătate Mintală (1525 pacienţi cu afecţiuni 
psihiatrice şi 506 pacienţi cu afecţiuni neurologice şi cu comorbidităţi psihiatrice), comparativ cu 2820 
în 2017 (1744 pacienți cu afecțiuni psihiatrice și 1076 pacienți cu afecțiuni neurologice) 

 3070  pacienţi au fost spitalizaţi discontinuu pe Staţionar de Zi (2165 pacienţi cu afecţiuni psihiatrice 
şi 905 pacienţi cu afecţiuni neurologice şi comorbidităţi psihiatrice), comparativ cu 2829 în 2017 
(1551 pacienți cu afecțiuni psihiatrice și 1278 pacienți cu afecțiuni neurologice) 

 Număr mediu de externări/medic:1535 pacienţi/medic în 2018, comparativ cu 1415 pacient/medic în 
2017 

 Număr mediu pacienţi externaţi/asistent medical= 729 pacienţi/asistent medical în 2018, comparativ 
cu 804 pacient/asistent medical în 2017 

 Număr mediu de pacienţi externaţi/psiholog= 1275 pacienţi/psiholog în 2018, comparativ cu 1126 
pacient/psiholog în 2017 

 Durata medie de spitalizare : 3,79 zile în 2018 comparativ cu 4,24 în 2017 

 Indici de utilizare: 232,68 în 2018 comparativ cu 167,8 în 2017 

 Internările pe Staţionar de Zi pot precede sau, după caz, urma internările de pe Secţia Clinică 
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 Internările pe Staţionar de Zi contribuie la scăderea numărului de zile de spitalizare 
continuă, o serie de investigaţii şi proceduri terapeutice precedând internarea continuă sau continuând 
în regim de spitalizare discontinuă. 

 Procentul pacienţilor cu comorbidităţi din totalul pacienţilor internaţi pe Staţionar de Zi: =67% 

 Număr de explorări funcționale –Electroencefalograme  2304 în 2018 comparativ cu 2379 în 2017 

 Număr de examinări psihologice 784  în 2018 versus 682 în 2017 

 Număr de evaluări psihologice în scopul încadrării în grad de handicap 569 în 2018 versus 452 în 
2017 

 Număr total de investigații specifice efectuate în Centrul de Sănătate Mintală : 3657 în 2018 versus 
3496 în 2017 

 Număr total de proceduri efectuate pentru pacienții consultați sau internați în Centrul de Sănătate 
Mintală este de  9967  în 2018 versus  8790 în 2017 ; din care: 

 Psihoterapii individuale 2093  în 2018 versus 1505 în 2017 

 Psihoterapii de grup și familiale 2857  în 2018 versus  3344 în 2017 

 Intervenții de Psihopedagogie specială  633 în 2018 versus 332 în 2017 

 Număr total de proceduri efectuate de specialiștii în sănătate mintală din Centrul de Sănătate Mintală  
pentru pacienții internați în Secțiile clinice de Psihiatrie și Neurologie Pediatrică: 994 în 2018 versus  
623 în 2017. 

Proceduri efectuate prin internări în Staționarul de Zi în 2018 

COD PROC. DENUMIREA PROCEDURII NUMAR 

S00601 Encefalogramă 2304 

8-929 Examen neurologic 3035 

8-910 Observare psihiatrica 3054 

9-742 Sfaturi medicale pt.familie 3029 

9-110 Prescripție medicala 215 
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9-180 Completare acte 4063 

 8-98 Examen psihologic 784 

9-537 Fișa psihologică-curicculum adaptat 118 

9-538 Fișa psihologică- orientare școlară 29 

9-539 Fișa psihologică-grad de handicap 196 

9-745 Sfaturi psiholog 1249 

9-609.1 Psihoterapie individuală 2093 

9-500 Terapie prin arte manuale 1913 

9-502 Terapia jocului 1510 

9-509 Terapie recreativă 740 

9-510 Terapie educațională 2206 

9-610 Terapia familială 179 

9-620 Terapia prin corectarea comportamentului 596 

9-719 Ancheta socială 436 

9-522 Terapie prin activități zilnice 1183 

9-430,9-431,.... Kinetoterapie 4818 

9-519,9-599 Reabilitare educatională 575 

9-510,..9-744 Școala 2180 

9-201,   9-202 Asistență supravegheată 2709 

 

Indicatorii de calitate/12 luni 

 Rata pacienților internați în interval de 30 zile de la externare : 10% 

 Indicele de concordanță între diagnosticul de la internare și cel de la externare: 91% 
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 Procentul pacienților internați și transferați către Secțiile Clinice de Psihiatrie și Neurologie 
Pediatrică: 23%, 0 la alte spitale 

 Procentul pacienților cu comorbidități: 67% 

 Rata mortalității intraspitalicești: 0 

 Rata infecțiilor nozocomiale: 0 

 Număr reclamații: 0 

 

Activitatea ambulatorului Centrului de Sănătate Mintală: 

În 2018 s-au efectuat în Centrul de Sănătate Mintală  2031 consulturi ambulatorii dintre care: 1632 cazuri aflate 
în evidentă (cazuri vechi) și 399 cazuri noi. 

Dintre aceste 2031 consulturi,  1608 cazuri au fost consultate pentru acutizări și 288 au fost evaluări la cazuri 
cronice și 135 au necesitat internări în urgență. 

Din ambulatorul Centrului de Sănătate Mintală  s-au internat în cele 2 secții clinice 351 pacienți (233 la Secția 
de Psihiatrie și 118 la Secția de Neurologie) și în Staționarul de Zi au fost internați 1680 pacienți. 

În staționarul de Zi au mai fost internați 1622 pacienți orientați din ambulatoriul celor două secții clinice sau 
prin transfer de pe Secțiile Clinice (Total 3070 pacienți externați pe Staționarul de Zi în 2018) 

Consulturi interdisciplinare: 

În Centrul de Sănătate Mintală s-au efectuat 589 consulturi interdisciplinare : 

- 517 consulturi de la Clinicile de Pediatrie şi 22 consulturi de la alte spitale. 

 

Indicatori realizaţi în 2018 

 Realizat în 2018 Realizat în 2017 

1.DMS 3,79% 4,24% 

2.Nr. cazuri externate 3070 2829 

3.Indici utilizare 232,68 167,8 
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4.Rata mortalităţii 0 0 

5.Rata de reinternări în mai puţin de 30 zile 10% 9% 

6.Concordanţa dintre diagnostic de internare 
şi diagnostic de externare 

91% 90% 

7.Rata de transfer către alte spitale 0 0 

 

 

În cursul anului 2018 a crescut numărul total al procedurilor specifice. 

Datorită creșterii echipei terapeutice prin angajarea a doi psihologi și a unui psihopedagog a crescut numărul 
procedurilor specifice.  

Spitalizările in regim discontinuu pe Staționar de Zi a contribuit la scăderea numărului de zile de spitalizare 
continuă, o serie de investigații și proceduri precedând sau continuând internarea continuă în regim de 
spitalizare discontinuă. 

Procedurile au crescut numeric și s-au diversificat, crescând numărul pacienților care au beneficiat de 
psihoterapii individuale, familiale și de grup. A crescut de asemenea numărul copiilor care au beneficiat de 
terapii ocupaționale, artterapie și terapii recreative. 

În anul 2018 numărul copiilor internați pe Staționar de Zi pentru proceduri specifice de reabilitare a crescut de 
la 2829 în 2017 la 3070 în 2018.  

De asemenea s-a îmbunătățit și indicatorul : concordanța dintre diagnosticul de internare și diagnosticul de 
externare de la 90% în 2017 la 91% în 2018. 

Numărul total al procedurilor efectuate a crescut de la 5893 în 2016 la 8790 în 2017. 

Proiectele derulate în 2018 au fost: 

 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 

 “Intervenția timpurie la copiii cu dizabilități din familii vulnerabile” – Proiect Programul MOL pentru 
Sănătatea Copiilor, perioada desfășurare 2015-2019, valoare proiect 20000 RON, Laura Nussbaum 
(director proiect), Liliana Nussbaum, membru echipă 
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 „Aplicarea și dezvoltarea unor abordări inovative, transdisciplinare de diagnostic și 
tratament în tulburările de spectru autist”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în domeniul 
medical-From Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. contract 
UMFVBT 17477/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 3F/29.11.2016, perioada desfășurare 
2016-2019, valoare proiect 137250 RON (30500 Euro), - Laura Nussbaum (responsabil proiect), Liliana 
Nussbaum, membru echipă 

 „Implementarea transdisciplinară aplicativă a unor abordări moderne integrative ce corelează datele 
clinice, neurobiologice, farmacogenetice și neuroimagistice în vederea dezvoltării terapiilor 
personalizate în managementul tulburărilor psihotice”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în 
domeniul medical-From Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. 
contract UMFVBT 17478/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 2F/29.11.2016, perioada 
desfășurare 2016-2019, valoare proiect 144000 RON (32000 Euro), Laura Nussbaum (director proiect), 
Liliana Nussbaum, membru echipă 

 „Intervenția timpurie pentru nou-născuții și preșcolarii cu surdo-cecitate”. Grant Elvetia-România-
Programul de Cooperare Elvețiano-Român, FNSNF – Swiss National Science Foundation under the 
auspice of Romanian–Swiss Research Programme (RSRP) – Fundația Sense International Romania, nr. 
Contract 1039/24.02.2014, perioada desfășurare 2013-2019, valoare proiect 306.750 CHF, Membru 
echipă – grant international, - Laura Nussbaum, membru echipă, Liliana Nussbaum, membru echipă 

 Studiu clinic de fază III. – Valdoxan în tulburările depresive majore la copil și adolescent – MDD-CL2-
20098-075 (2017-2020) 

 Studiu clinic de fază IV. -D1050302 – Lurasidona în schizofrenie și tulburările bipolare la copil și 
adolescent (2014-2019) 

 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. (2014-2017), (2015-2019) 

 

Obiectivele majore ale secției  Centrul de Sănătate Mintală pe anul 2018: 

1. Asigurarea unui diagnostic şi intervenţii timpurii care să prevină internările în regim de spitalizare 
continuă evitabile. 
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2. Continuarea terapiilor medicamentoase şi a terapiilor psihologice în ambulator sau 
Staţionar de Zi în scopul reducerii duratei de spitalizare în regim de spitalizare continuă 

3. Asigurarea activităţii de psihiatrie de legătură prin consulturile interdisciplinare  

4. Scăderea ratei de reinternări în mai puţin de 30 de zile de la externare 

5. Asigurarea unei continuităţi a îngrijirilor prin managementul de caz  

 

În anul 2018 s-a constatat creşterea adresabilităţii din teritoriu şi din judeţele limitrofe. 

1. Abordarea activităţii din perspectiva managementului calităţii  presupune fixarea următoarelor 
obiective: 

2. utilizarea mai eficientă a personalului şi a resurselor disponibile  

3. reorganizarea activităţii în scopul obţinerii unor criterii de performanţă, a menţinerii eficacităţii şi 
eficienţei secţiei și a serviciilor. 

4. desfășurarea unei activități integrate (clinica psihiatrie pediatrică-centru de sănătate mintală copii și 
adolescenți) 

5. adresabilitate crescută,  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii” Louis Țurcanu” Timisoara-Secția 
Clinică Psihiatrie Pediatrică împreună cu Centrul de Sănătate Mintală, fiind singurul spital de profil 
pediatric din judetul Timiș ce asigură tratament pentru o patologie vastă 

6. Contacte personale cu lumea medicală mondială (congrese internaţionale, conferinte, lucru în echipă) si 
colaborări cu spitale occidentale  

7. Resursă umană înalt calificată cu o etică profesională recunoscută, o autodisciplină liber consimțită, 
rezistentă la stres. 

8. Activitate de cercetare cu largi posibilităţi de dezvoltare  

9. Desfăşurarea de studii clinice internaţionale cu impact ştiinţific, medical dar şi cu rezultate financiare 
pentru spital. 

10. Realizări - pregătire profesională 

 Lunar se vor organiza ședințe de formare și instruire a personalului;   

 Săptămânal se organizează prezentări de cazuri, supervizarea şi intervizarea unor cazuri dificile. 
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 Specificul activităţii impune, de asemenea, un management al stresului şi stabilirea unor norme 
interne de bună practică. 

 Personalul medical s-a implicat în anul 2018 la organizarea Congresului Național cu Participare Internațională 
de Neurologie și Psihiatrie a copilului și adolescentului, Congres care a avut loc  în septembrie 2018. 

 Personalul medical al Centrului de Sănătate Mintală va susține prezentări orale în cadrul conferințelor 
naționale și internaționale 

 

Principalele proiecte derulate anul acesta și care se vor derula și în anul viitor 2019, 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 și 
Centrul de Sănătate Mintală. 

 „Implementarea transdisciplinară aplicativă a unor abordări moderne integrative ce corelează datele 
clinice, neurobiologice, farmacogenetice și neuroimagistice în vederea dezvoltării terapiilor 
personalizate în managementul tulburărilor psihotice”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în 
domeniul medical-From Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. 
contract UMFVBT 17478/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 2F/29.11.2016, perioada 
desfășurare 2016-2019, valoare proiect 144000 RON (32000 Euro), Laura Nussbaum (director proiect), 
Liliana Nussbaum, membru echipă 

 “Intervenția timpurie la copiii cu dizabilități din familii vulnerabile” – Proiect Programul MOL pentru 
Sănătatea Copiilor, perioada desfășurare 2015-2019, valoare proiect 20000 RON, Laura Nussbaum 
(director proiect), Liliana Nussbaum, membru echipă 

 „Aplicarea și dezvoltarea unor abordări inovative, transdisciplinare de diagnostic și tratament în 
tulburările de spectru autist”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în domeniul medical-From 
Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. contract UMFVBT 
17477/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 3F/29.11.2016, perioada desfășurare 2016-2019, 
valoare proiect 137250 RON (30500 Euro), - Laura Nussbaum (responsabil proiect), Liliana Nussbaum, 
membru echipă 

 „Intervenția timpurie pentru nou-născuții și preșcolarii cu surdo-cecitate”. Grant Elvetia-România-
Programul de Cooperare Elvețiano-Român, FNSNF – Swiss National Science Foundation under the 
auspice of Romanian–Swiss Research Programme (RSRP) – Fundația Sense International Romania, nr. 
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Contract 1039/24.02.2014, perioada desfășurare 2013-2019, valoare proiect 306.750 CHF, 
Membru echipă – grant international, - Laura Nussbaum, membru echipă, Liliana Nussbaum, membru 
echipă 

 Studiu clinic de fază III. – Valdoxan în tulburările depresive majore la copil și adolescent – MDD-CL2-
20098-075 (2017-2020) 

 Studiu clinic de fază IV. -D1050302 – Lurasidona în schizofrenie și tulburările bipolare la copil și 
adolescent (2014-2019) 

 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. (2014-2017), (2015-2019) 

 

 

 

Obiective generale 2019: 

1. Creşterea calităţii serviciilor medicale (a eficacităţii şi eficienţei) 

2. Centrarea activităţii pe prevenţie, diagnostic şi intervenţie timpurie 

3. Realizarea unui management mai eficient al pacienţilor şi asigurarea unui continuum al îngrijirilor 

4. Scăderea numărului de zile de spitalizare continuă datorată recăderilor în bolile cronice 

5. Stimularea şi dezvoltarea cercetării (realizarea unor cercetări integrative) 

 

Obiective specifice 2019 : 

1. Amenajarea şi modernizarea ambulatorului integrat (ambulatorul Secţiei Clinice şi a Centrului de 
Sănătate Mintală), Proiect POR, Axa 8.1, Axa 10.3 

2. Achiziţia de echipamente (dotarea ambulatorului şi a cabinetului de urgenţă), Proiect POR, Axa 8.1, 
Axa 10.3 
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3. Trainingul specialiştilor existenţi şi ai celor angajaţi pe proiect (psihiatrii, psihologi), 
utilizatori ai echipamentelor (în situaţia câştigării proiectelor) 

4. Organizarea unor cursuri de formare profesională pe probleme de sănătate mintală pentru asistenţii 
medicali ce-şi desfăşoară activitatea în Clinica de Psihiatrie Pediatrică 

5. Managementul mai eficient al resurselor umane şi motivarea resurselor umane. 

6. Amenajarea spatiului pentru activități creative, artterapie, ergoterapie, componentă importantă a 
tratamentului psihiatric 

7. Asigurarea accesibilității îngrijirilor și a specificității îngrijirilor 

8. Asigurarea continuității îngrijirilor, a eficacității, a efectivității și a eficienței îngrijirilor 

9. Monitorizarea respectării procedurilor și protocoalelor implementate și introducerea altora noi impuse 
de noile standarde în vederea menținerii acreditării 

10. Optimizarea fluxurilor  de materiale sanitare precum și asigurarea unei funcționări optime a aparaturii 
din dotare pentru a asigura îngrijiri medicale la timp, specifice și continue 

11. Monitorizarea gradului de satisfacție al pacientului și personalului privind îngrijirile de sănătate 
furnizate în secția noastră 

12. Realizarea documentației necesare reacreditării. Termen : semestrul I 2019 

13. Monitorizarea anuală a respectării procedurilor și protocoalelor.  

14. Pregătirea personalului în vederea aplicării procedurilor noi și învingerea rezistenței la schimbare. 
Termen : ianuarie-octombrie 2019 

15. Achiziționarea de aparatură specifică de ultimă generație pentru a putea efectua proceduri diagnostice și 
terapeutice minim invazive care sunt puțin traumatizante fizic și emoțional pentru copil Termen : 2019 

16. Pregătirea personalului în vederea utilizării aparaturii noi achiziționate Termen : trimestrul II 2019 

17. Încheierea de contracte de mentenanță avantajoase pentru aparatura din dotare Termen : anual  

18. Analiza chestionarelor și modelarea serviciilor după nevoile pacientului Termen : permanent 

19. Aplicarea de chestionare privind activitatea secției personalului angajat Termen : permanent 

20. Analiza chestionarelor și aplicarea de măsuri corective dacă este cazul pe baza sugestiilor personalului 
angajat al spitalului Termen : permanent 
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21. Posibilitatea de accesare a unor programe de finantare interne și externe pentru dezvoltarea 
infrastructurii 

22. Colaborare cu mediul de afaceri 

23. Susținere financiară și prin donații ale unor persoane juridice/fizice 

24. Posibilitatea cooptării pentru interventii în echipe mixte, de specialişti, în vederea abordării unei 
cazuistici complexe şi de mare rafinament medical. 

25. Şansa colaborărilor nationale şi internationale. 

26. Implementarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării actului medical şi nu numai. 

 

Grafic GANTT 
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COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A  INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE 

 

Componența CPIAAM este de 1 medic specialist epidemiolog și 1 asistent medical principal de igienă. 
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Obiectul de activitate: supraveghere, prevenire și limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

În perioada ianuarie –decembrie 2018 au fost înregistrate și raportate 76 cazuri de IAAM cu o rată anuală de 
0,42%. 

În perioada ianuarie – martie 2018 au fost înregistrate și raportate de catre CPIAAM  20 cazuri de IAAM. Au 
fost consemnate în luna ianuarie 2 cazuri, în luna februarie  15 cazuri și în luna martie 3 cazuri. Rata de 
incidentă pe trimestrul I a fost de 0,44%. 

În perioada aprilie- iunie 2018 au fost înregistrate și raportate de catre CPIAAM  14 cazuri de IAAM. Au fost 
consemnate în luna aprilie 6 cazuri, în luna mai 1 caz și în luna iunie 7 cazuri. Rata de incidentă pe trimestrul II 
a fost de 0,31%. 

În perioada iulie - septembrie 2018 au fost înregistrate și raportate de catre CPIAAM  27 cazuri de IAAM. Au 
fost consemnate în luna iulie 9 cazuri, în luna august 11 cazuri și în luna septembrie 7 cazuri. Rata de incidentă 
pe trimestrul III a fost de 0,61%. 

În perioada octombrie- decembrie 2018 au fost înregistrate și raportate de catre CPIAAM  15 cazuri de IAAM. 
Au fost consemnate în luna  octombrie 6 cazuri, în luna noiembrie 4  cazuri și în luna decembrie 5 cazuri. Rata 
de incidenta pe trimestrul IV a fost de 0,33%. 

În perioada ianuarie –decembrie 2017 au fost înregistrate și raportate 102 cazuri de IAAM cu o rată anuală de 
0,59%. Din 102 de cazuri de IAAM, 33 au fost cu diagnosticul de Rujeola.  

Raportarile IAAM se fac de catre CPIAAM conform Ord. M.S. 1101/2016 catre DSP Timis. 

 

În anul 2017 numarul crescut de cazuri de rujeola  a fost peste dublul anului 2016 datorită existenței epidemiei 
de rujeolă țn tara noastră în special în zona de vest, crescand astfel și numarul de cazuri de IAAM la nivelul 
spitalului inclusiv și a ratei de incidentă 

În lunile ianuarie-martie au fost raportate de către secții  35 de cazuri de boli transmisibile din care 29 
suspiciuni de infecție cu virus gripal ( 17 cazuri confirmate cu laboratorul). Aceste date au fost raportate 
conform metodologiilor INSP catre DSP Timiș. 

În lunile aprilie-iunie au fost 21 cazuri de boli transmisibile ( gastroenterite cu Clostridiun difficile, tuse 
convulsive, sindrom hemolitic uremic,  hepatita A) 

În lunile iulie - septembrie au fost un total de 8 cazuri de Boli transmisibile raportate si înregistrate la CPIAAM 
din care: 4 cazuri de suspiciune de tuse convulsive (1 caz confirmat), 2 infectii cu Clostridium difficile, 2 cazuri 
de PAF ( recoltate conform metodologiei de PAF prin DSP). 
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În lunile octombrie -decembrie au fost un total de 12 cazuri de Boli transmisibile raportate și 
înregistrate la CPIAAM din care: 4 cazuri de suspiciune de tuse convulsive (2 cazuri confirmate), 2 suspiciuni 
de SARI, 1 caz hepatită A, 1 caz de varicelă, 1 caz de rubeolă, 1 caz de viroză eruptive, 1 caz de SHU. 

În anul 2018 au fost raportate 76 de boli transmisibile catre DSP Timis. Raportarile Bolilor transmisibile se fac 
conform  Ord. M.S. Nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de 
raportare a bolilor transmisibile și a metodologiilor elaborate de INSP. 

Au fost raportate in anul 2017, 94 de cazuri de boli transmisibile din care 71 de cazuri de rujeola, incidenta 
crescuta fiind in lunile ianuarie, aprilie si mai (11 cazuri, 14 cazuri respective 13 de cazuri).  

Autocontrolul în ceea ce priveste probele de suprafețe și de mediu în toate secțiile și compartimentele se face 
cel putin 1 dată/lună pentru fiecare secție și compartiment,  

În trimestrul I au fost facute  în total 158 de probe de suprafată, 37 de probe de mediu si 11 probe de sterilitate 
instrumentar. 

În trimestrul II au fost facute în total  240 de probe de suprafată, 45 de probe de mediu și 13 probe de sterilitate 
instrumentar. 

În trimestrul III au fost facute în total  318 de probe de suprafată, 61 de probe de mediu și 12 probe de sterilitate 
instrumentar și 5 probe sterilitate apă 

În trimestrul IV au fost facute în total  275 de probe de suprafată, 53 de probe de mediu și 13 probe de sterilitate 
instrumentar și 8 probe sterilitate apă. Au mai fost realizate 46 de probe de portaj nazal si 46 de probe de portaj 
tegumentar la personalul Secției de Prematuri și Nou Născuți. 

 

În anul 2018 au fost făcute  în total 991 de probe de suprafată și 196 de probe de mediu și 49 probe de sterilitate 
instrumentar și 13 probe sterilitate apă. 

În anul 2017 au fost făcute  în total 772 de probe de suprafată și 162 de probe de mediu și 37 probe de sterilitate 
instrumentar. 

În urma autocontroalelor efectuate, atunci cand au fost găsite probe necorespunzatoare au fost întocmite 
rapoarte de constatare către șefii de secție și au fost recomandate măsuri de remediere  care au fost respectate. 

Au fost întocmite și revizuite protocoale de lucru privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea, gestionarea 
deșeurilor medicale, Precauțiunile Universale, prevenirea și limitarea IAAM,  care au fost redactate, afisate și 
prezentate personalului . 
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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.  

În continuare pentru anul 2019 CPIAAM și-a propus urmatoarele obictive majore : 

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

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

3. evitarea izbucnirilor epidemice de IN; 

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

5. 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. 

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

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

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

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

10. 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); 
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11. 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;  

12. Respectarea principiilor asepsiei și antisepsiei la toate nivelele și momentele îngrijirii și terapeuticii 
acordate; igienizarea obligatorie a pacienților și triajul acestora la internare; 

13. 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; 

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

15.  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; 

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

17. 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; 

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

19. 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. 

20. Respectarea programului și recomandărilor de vizite ale apartinătorilor. 

 

UNITATE PRIMIRI URGENȚĂ 

 

UPU funcţionează în clădirea principală a celor două Clinici de Pediatrie, la parter și cuprinde 10 spatii: 
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 cameră de resuscitare  

 cameră de evaluare și tratament imediat  

 cameră de urgențe minore 

 cameră personalului + registratură  

 depozit  

 sală de așteptare  

 spațiu administrativ  

 grup sanitar pacienți  

 grup sanitar  pacienți 

 rampă de acces 

Numele sefului de secție UPU: dr Alina Babeu 

COMPONENTA SECTIEI – 47 persoane 

Personalul secției UPU este format din: 

 11 medici 

 14 asistenți 

 9 infirmiere 

 4 îngrijitoare de curățenie 

 4 registratori 

 4 brancardieri 

 1 ambulanțier (cu concediu fară plată pe o durată de 1 an) 

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE – asigurarea asistentți medicale de urgență populației pediatrice din Timișoara, 
județul Timiș și județele învecinate. 

 primirea pacienților 
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 triajul cazurilor conform Protocolului național de Triaj 

 examinarea clinică și investigarea paraclinică (laborator de analize medicale, investigații imagistice -  
radiologie, tomografie computerizată, ultrasonografie) 

 stabilizarea şi solicitarea consultațiilor interdisciplinare 

 efectuarea tratamentului de urgenţă  

 internarea, transferul sau eliberarea la domiciliu a pacienților 

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII  

Număr total de prezentări în UPU 

Număr de prezentari în UPU 
2017 2018 

30.045 30.942 

 

 

 

Repartitia pe coduri de triaj 

 

Codul de triaj 2017 2018  

Roșu 34 31 

30,106
30,942

0 0

NUMAR TOTAL

2017 2018
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Galben 1820 2127 

Verde 16.980 19.009 

Albastru 8127 6785 

Alb 3145 2990 

 

 

Repartiția pe grupe de vârstă 

Vârstă 2017 2018 

0-12 luni 3994 3915 

1-16 ani 24.333 25.292 

17-65 ani 1766 1722 

Peste 65 ani 13 13 
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Repartiția  pe mediu de proveniență 

 2017 2018 

Urban 18.403 18.958 

Rural  11.703 11.984 

 

 

 

Repartiția pe sexe 

 2017 2018 

Masculin 16.502 16.853 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2017
2018

0‐12 LUNI 1‐16 ANI 17‐65 ANI PESTE 65 ANI

0 5000 10000 15000 20000

2017

2018

MEDIU

RURAL URBAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

132    Cod FO24‐04, ver.1 
 
 

Feminin 13.604 14.089 

 

 

 

Repartiția pe județe 

 2017 2018 

Timiș  27.906 28.607 

Alte județe 2200 2335 
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Cu inducție 6 3 

Fără inducție 1 4 

 

 

 

Consulturi interdisciplinare 

Număr pacienți la care s-au 
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Finalitatea cazurilor 

 2017 2018 

Pacienți internați 6593 6792 

Pacienți transferați 1350 1130 

Pacienți eliberați la domiciliu 21007 21670 

Pacienți decedați 4 1 

Pacienți plecați fără consult  33 16 

Pacienți plecați fără aviz 1058 1333 

 

 

 

OBIECTIVE MAJORE PE 2019 

1. Dezvoltarea, modernizarea și cosmetizarea secției UPU 

2. Dotarea cu aparatură medicală  

3. Suplimentarea schemei de personal, în funcție de numărul de prezentări în UPU 

4. Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical angajat în secția UPU 
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5. Elaborare de ghiduri și protocoale medicale 

6. Creșterea satisfacției pacienților sau aparținatorilor 

7. Monitorizarea condițiilor de igiena ale secției 

8. Optimizarea relațiilor cu celelalte compartimente și secții ale spitalului 

 

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE 

 

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. 

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. UTS este coordonat de dr. Laura Cernat, 
medic primar medicină de laborator. 

Obiectul de activitate a 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”. 
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Activitatea UTS aferentă anului 2018 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. 

 prin intermediul UTS și cu colaborarea CRTS, au avut loc cursuri de atestare pentru personalul 
medical mediu care administrează transfuziile, susținute de medic acreditat din cadrul CRTS. 

 a fost inclusă, aprobată pe lista de investiții și achiziționată linia de imunohematologie prin tehnica 
micrometodei, instrumente absolut necesare pentru creșterea semnificativă a calității și siguranței 
testelor pretransfuzionale (determinare grup sanguin AB0 și Rh, precum și a testelor de 
compatibilitate pacient-pungă de sânge), astfel încât procesul transfuzional să se desfășoare în condiții 
de maximă siguranță.  

 

    

 

 

 spre sfârșitul anului 2018, cu sprijinul conducerii spitalului și al CRTS, a fost susținut un curs creditat 
EMC, curs complex de transfuzii pentru medicii clinicieni direct implicați în recomandarea si 
urmărirea procesului transfuzional. 

 patologia complexă și diversă cu care se confruntă medicii clinicieni, prin specificul secțiilor acestui 
spital (oncologia pediatrică, transplantul medular, prematuri, terapia intensivă) se reflectă și în 
specificul activității UTS.  
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Este de luat în calcul faptul că adresabilitatea către această unitate sanitară este în creștere datorită 
faptului că pacienții pediatrici provin nu numai din județul Timiș și județele limitrofe, ci și din alte regiuni ale 
României, iar cazuistica reprezinta o adevărată piatră de încercare pentru personalul medical prin gravitatea și 
complexitatea afecțiunilor. 

 Mai jos este ilustrat consumul de sânge și PSL în anul 2018, comparativ cu anul 2017, pe secții și pe 
tipuri de produs sanguin, care relevă clar tendința de creștere a necesarului acestor produse. 

 

 

 

 
 

Principalele obiective pe anul 2019 includ: 

1. îmbunătățirea comunicării între UTS și secțiile spitalului. 

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

3. îmbunătățirea continua a experienței personalului UTS în privința efectuării testelor pretransfuzionale, 
utilizând tehnica micrometodei de imunohematologie aflata în cadrul compartimentului. 
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4. odata cu darea în folosință noului spațiu destinat UTS din corpul B al spitalului, 
dotarea cu aparatura si dispozitivele de păstrat sângele și PSL in condiții optime va conduce la 
creșterea calității activității specifice acestui compartiment. 

5. 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. 

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

 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ 

 

Serviciul de Anatomie Patologică este constituit din:  

1. Compartiment Histopatologie. 

2. Compartiment Prosectură. 

3. Compartiment Citologie. 

 

Componența serviciului: 

 1 medic primar șef serviciu: Dr. Ilie Rodica, 

 1 medic primar cu jumătate de normă, 

 1 medic specialist cu jumătate de normă, 

 2 asistenți principali licențiați, 

 1 autopsier principal, 

 1 îngrijitor. 
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Obiectivul de activitate:  

 Activitatea de prosectura consta in urmatoarele:  

*efectuarea de autopsii in scop anatomoclinic si efectuarea examenului histopatologic al fragmentelor recoltate 
in cursul autopsiei; 

*activitati de restaurare a aspectului cadavrelor, precum: imbalsamarea, spalarea, imbracarea si cosmetizarea 
cadavrelor.  

*aceste activititati reprezinta o masura medicala obligatorie pentru prevenirea contaminarii si trebuie efectuate 
de personalul specializat al compartimentului de prosectura.  

 

Actele compartimentului de prosectură se păstrează după cum urmează: 

a) registrul de înregistrare a decedaților - permanent; 

b) biletul de însoțire a cadavrului, la care se atașează cererea de scutire de autopsie și copia de pe actul de 
identitate al solicitatorului, după caz - minimum 30 de ani; 

c) protocolul de autopsie: macroscopie, microscopie - minimum 30 de ani. 

 

Efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic, după caz, se face la produsele biologice recoltate, și 
anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronșice, hepatice, pancreatice, renale, 
puncții medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, 
fragmente tisulare, precum si  pentru fragmentele tisulare recoltate la necropsie. 

Este obligatorie trimiterea pentru diagnostic histopatologic în serviciile de anatomie patologică a tuturor 
fragmentelor tisulare recoltate de la pacienți în cursul intervențiilor chirurgicale și a materialului bioptic. 

Fragmentele tisulare incluse în blocuri de parafină, lamele histopatologice preparate din acestea, precum și 
frotiurile citologice se păstrează în histoteca serviciului de anatomie patologică timp de cel puțin 10 ani pentru 
lame și de cel puțin 30 de ani pentru blocurile de parafină. 

Elaborarea diagnosticului histopatologic se face de către medicul anatomopatolog, folosind tehnicile de 
anatomie patologică de care dispune: obligatoriu colorație uzuală ( hematoxilină eozină) și, după caz, colorații 
speciale, în maximum 30 de zile lucrătoare din momentul primirii pieselor, cel puțin ca diagnostic de etapă. 

Examenele citologice pe frotiuri preparate prin metoda clasică sunt colorate Papanicolau și APT-Drăgan. 
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Sinteza pe activități – 2018: 

 În cadrul compartimentului de Histologie au fost examinate 719 de cazuri, din care au rezultat 
1710 de blocuri de parafină la care corespund 5377 lame (colorație uzuală și colorații speciale). 
La acestea se adaugă 419 de blocuri rezultate din fragmentele recoltate la autopsie, respectiv 
1046 lame. 

 În decursul anului 2018 în cadrul compartomentului de Citologie și au fost examinate 72 de 
cazuri din care au rezultat 275 de lame colorate Papanicolau și APT-Drăgan. 

 În compartimentul Prosectură, în decursul anului 2018 s-au înregistrat 60 de decese, din acestea, 
26 de cazuri au fost autopsiate și îmbălsămate, 28 de cazuri au fost scutite și îmbălsămate, 6 
cazuri au fost direcționate către Institutul de Medicină Legală, având implicații medico-legale. 

 

Obiective 2019:  

1. Utilare corespunzătoare a Compartimentului Histopatologie, sursă de finanare: Spitalul Clinic de 
Ugenta pentru Copii “Louis Turcanu" ,prin achizitionarea de: 

 Histochinetă  

 Criostat  

 Aparat automat de colorare lame  

2. Dezvoltarea Compartimentului de Citologie (2019). 

3. Introducerea investigațiilor imunohistochimice (2019-2020), sursă de finanțare: Spitalul Clinic de 
Ugență pentru Copii “Louis Țurcanu". Aceste investigații sunt necesare pentru stabilirea unui 
diagnostic final cât mai precis (mai ales  în cazul tumorilor), având în vedere ca la unele cazuri trebuie 
introdusă terapie oncologică.  

4. Implementare sistem informatic (2019). Prin introducerea sistemului informatic în Serviciul Anatomie 
Patologică rezultatele vor ajunge într-un timp mai scurt la medicul curant și respectiv la pacient, 
locația actuală ducând la întarzieri în  ceea ce privește primirea rezultatelor.  

5. Înființarea unui cabinet în cadrul Ambulatorului Integrat al spitalului. (2019-2020). 
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Îndeplinirea obiectivelor propuse are ca rezultat creșterea calitații actului medical,a adresabilității 
serviciului și îmbunătățirea calității vieții pacientului. 

BLOC ALIMENTAR 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu’’ beneficiază de un bloc alimentar propriu. 

Blocul alimentar cuprinde : 

 bucătăria propriu zisă + anexe 

 bucataria dietetica pentru sugari (biberonerie) + anexe 

Blocul alimentar are în prezent un număr de 26 de posturi din care 3 vacante și are un medic coordonator -  
prof.dr. Marginean Otilia respectiv un asistent dietetician coordonator- Asist. Obrad Melinda 

Obiectul de activitate constă în asigurarea hranei zilnice a pacienților, aparținătorilor internați cât și a medicilor 
care efectuează gărzi. 

 

Sinteza activitații : 

Asigurarea hranei zilnice diferențiat astfel : 

- copii 0-3 ani  - 6 mese/zi;  

- copii 3-16 ani 3 mese +2 gustări/zi;  

- însoțitori internați- 3 mese/zi;  

- gărzi – 3 mese/zi. 

Număr de porții pregătite pe anul 2018 este de 179.067 porții cu o valoare alocată de 1.857.465 

 

Obiective pe anul 2019 :         

1. consolidarea clădirii care adăpostește blocul alimentar cât și reparația capitală a tuturor spațiilor (pereți; 
pardoseli; grupuri sanitare) 

2. dotarea blocului alimentar cu un un sistem de ventilație performant  pentru a îmbunătății condițiile de 
muncă în blocul alimentar în special pe perioada verii când sunt temperaturi foarte mari  
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3. utilarea vestiarului personalului cu mobilier nou  

4. achiziționarea unui autoclav pentru sterilizare pentru bucătăria dietetică pentru sugari (necesar pentru 
sterilizare veselei utilizate pentru sugari) 

5. achiziționarea unui robot-malaxor de capacitate mare pentru eficientizarea activității în bucătărie. 

6. îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite de blocul alimentar prin o aprovizionare cu produse 
alimentare de bună calitate pentru asigurarea unei alimentații echilibrate, diversificate și sănătoase 
pentru pacienții noștri. 

7. instruirea continuă personalului blocului alimentar în ceea ce privește specificul activității în alimentația 
în colectivități prin cursuri de perfecționare adecvate. 

 

SPĂLĂTORIE SPITAL 

Componența Spălătorie : 12 spălătorese – activitatea fiind controlată de directorul de îngrijiri – Daniela Nicolau 

Obiectul de activitate al compartimentului :   

Ansamblul activităţilor desfăşurate în scopul gestionării şi prelucrării lenjeriei de spital, începând cu momentul 
colectării lenjeriei murdare din secţiile unităţii medicale şi până în momentul predării produsului finit înapoi pe 
secţie. 

Sinteza activității pe anul 2018 :  

Activitatea desfasurata in acest compartiment, are ca scop, diminuarea riscurile pentru infecţiile nozocomiale, 
de a proteja pacienţii, personalul şi de a preveni contaminarea mediului prin asigurarea şi controlul calităţii 
precum şi prin ameliorarea continua a calităţii serviciilor de spălătorie şi pentru crearea confortului psihic al 
pacienţilor şi personalului faţă de un standard hotelier normal. 

→ anul 2018 s-au spălat 119,749 kg lenjerii murdare, comparativ cu anul 2017 când au fost spălate 104.999 kg 
lenjerii murdare 

Obiectivul pe anul 2019 : modernizarea spălătoriei și optimizarea activității. Achiziționarea de mașini de spălat 
profesionale și calandru industrial. 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

Serviciul Administrativ, Tehnic, Transporturi, Pază. Nr. angajați: 37 pers., Șef serviciu: Ing. Liculescu Ana 
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Serviciul Administrativ este compus din : 

-compartiment administrativ 

-compartiment tehnic 

-muncitori intreținere, posturi fixe 

-activitate pază 

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

Sinteza activității pe anul 2018: lucrări de reparații curente în valoare de 429,755,12 lei: 

 Lucrări cablare telefonie fixă   

 Lucrări de modernizare ascensor hidraulic 

 Lucrări de refacere instalație presă de călcat 

 Lucrări de tâmplarie PVC 

 Lucrări de refacere instalații coloane apă Pediatrie si Chirurgie 

 Lucrări de alimentare apă la mașina de spălat industrială 

 Lucrări de montare covor PVC Chirurgie și Terapie Intensivă 

 Lucrări de reparații si renovare spital (igienizări și reparații) 

 Lucrări de confetionare scară metalică demontabilă 

 Lucrări de reparații și zugrăveli interioare ( NPI ) 

 Lucrări de instalații electrice pentru alimentare generator Chirurgie 

Obiective majore pe anul 2018 

1. 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)”. În curs de obținere autorizație de 
construire. Sursa de finanțare : Bugetul Local. Durata estimativă a investitiei: 18 luni. 
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2. 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. 

3. Realizare  ‚Parcare etajata P+3” in curtea Ambulatoriului de Specialitate. In curs de realizare PUD. 
Sursa de finanțare : Bugetul Local. Durata estimativă a investitiei: 18 luni. 

4. Dotare cu 1 compresor  pentru Secțiile Pediatrie, UPU și Onco-hematologie 

5. Dotare cu 1 sistem de transport probe cu vacuum pentru Corpul B aflat in construcție 

6. Dotare cu 1 calandru industrial pentru spălătorie 

7. Dotare cu 2 mașini de spălat industriale pentru spălătorie 

8. Dotare cu 1 autoturism Dacia Duster pentru Serviciul Tehnic-Administrativ.  

 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 

Componența Serviciului de achiziții, Contractări și Aprovizionare este formată dintr-un Șef  serviciu  Ec. Gosa 
Carmen. 

 

Serviciul este format din : 

- Compartiment achiziții publice, contractări – cu 3 economiști 

- Compartiment de aprovizionare – cu 3 economiști 

 

Obiectul de activitate:  

 Elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul 
instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;  

 Elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de 
concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, 
în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de 
atribuire;  

 Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în în legislație.  
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 Propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi 
atribuit;  

 Elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată 
este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul 
compartimentului juridic;  

 Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul 
acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau 
la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;  

 Asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de 
licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;  

 Colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de 
procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea 
celor implicaţi);  

 Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea 
confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;  

 Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;  

 Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu 
aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;  

 Întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice a unui raport anual privind contractele de atribuire, în format electronic, până la data de 31 martie a 
fiecărui an pentru anul precedent;  

 Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare. 

 

Activitatea pe anul 2018 a fost compusa din: 

 s-au încheiat acorduri cadru  pentru reactivi de laborator  

 s-a încheiat unu acord cadru reactivi de genetică  

 s-a încheiat unu acord cadru pentru materiale sanitare  

 s-a încheiat unu acord cadru pentru alimente  
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 s-a încheiat unu acord cadru pentru medicamente și produse farmaceutice 

 achiziții pe negocieri. directe,  în funcție de necesitate 

 derulare licitatie deschisă pentru încheiere acord cadru la legume și fructe 

 derulare licitatie deschisă  în vederea încheieriii acord cadru dezinfetanți 

 derulare licitatie deschisă pentru încheiere acord cadru materiale sanitare 

 derulare licitatie deschisă în vederea achizitionarii  aparatură medicală  

 achiziție aparatură medicală în urma licitației deschise  

 

Obiective majore pe anul 2019 : 

1. derulare licitație deschisă pentru achiziție  aparatură medicală  

2. încheiere acord cadru pentru materiale sanitare  

3. încheiere acord cadru pentru consumabile de laborator și medii de cultură 

4. încheiere acord cadru pe medicamente și produse farmaceutice 

5. încheiere acord cadru reactivi laborator 

6. derulare proceduri licitații pentru medicamente și materiale sanitare,  

7. derulare proceduri licitații pentru investiții (aparatură medicală) 

8. achiziții pentru satisfacerea necesității desfășurprii actului medical 

 

SERVICIU DE RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE 

 

Serviciul RUNOS funcţionează în subordinea direct a  managerului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 
“Louis Țurcanu” Timișoara 

COMPONENŢA SERVICIULUI:  
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Serviciul RUNOS funcționeaza cu o componenţă de 9.00 posturi şi este condus de sef serviciu – 
ec.Coherț Gabriela 

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. 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018: 

În cursul anului 2018, la nivelul Serviciului RUNOS au fost puse în aplicare următoarele acte legislative 
privind modificari de salarizare : 

 prevederile HG nr.846/2017  pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat in plată, 
publicată în Monitorul Oficial nr.950/2017 (Începând cu data de 01.01.2018 salariul de baza minim brut pe 
țaăa garantat în plată se stabilește la 1.900 lei lunar pentru program complet de lucru de 166.00 ore, în 
medie,  pe lună,  în anul 2018) 

 prevederile  HGR 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a 
categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor 
de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistentă socială“ 

 prevederile HGR Nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 
munca, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a 
condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupatională de funcții bugetare "Administrație" din 
administrația publică centrală ce reglementează modalitatea de stabilire a locurilor de muncă, a categoriilor 
de personal, a mărimii concrete, precum și a condițiilor de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă 
prevăzute în cap. II din anexa nr. VII, precum și în cap. I si cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 
153/2017, 

 prevederile art.38 alin (3) lit b) Legea nr.153/2017 – Legea-Cadru privind salarizarea personalului platit din 
fondurile publice, actualizată, începând cu 1 martie 2018, (Începând cu data de 01.03.2018 salariile de bază 
ale personalului care ocupă funcțiile de medici, de asistenți medicali și ambulanțieri/șoferi autosanitară, 
prevăzute în anexa nr. II cap. I se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi 
pentru anul 2022) 

 prevederile dispozitiilor OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în 
vederea stabilirii modului de aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Începând cu data de 01.01.2018 contributiile de asigurari sociale 
transferate de la angajator la salariat, conform prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si 
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completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se vor retine si vira la bugetul fondului de 
asigurări sociale, de către angajator, din salariul brut al angajatului rezultat la data de 01.01.2018 ca urmare 
a majorării cu 25 % acordată la cuantumul brut al salariului de bază aferent lunii decembrie 2017) 

 

În anul 2018 la nivelul Serviciului Resurse Umane s-au desfăşurat următoarele activităţi :  

 Lunar au fost întocmite și raportate D112 și M500 către ANAF 

 Raportări lunare către DSP Timiș pe surse de finanțare și secțiuni (spital, ambulator, UPU, tranferuri) – 
și centralizări 

 Situații cu burse pentru rezidenți către DSP Timiș - MS 

 Raportări trimestriale LV și încărcare in ESOP  

 S1 la Directia Generala de Statistica 

 Lunar state de plată, avans concedii odihnă, etc 

 Anual – SAN 

 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 

 evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaților pentru activitatea desfăşurată în 
perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, 

 programarea concediilor de odihnă aferente anului 2019, 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) 
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 răspunsuri adrese, solicitări și  interogatorii pentru instanțele judecătorești. 

 Note interne 

 Întocmirea de fișe de post pe categorii de personal 

 Completări fișe de post pentru întreg personalul – date cu caracter personal - GDPR 

 Întocmirea de tematici pentru fiecare categorie de personal în parte 

 Răspunsuri sesizari, diverse 

 Întocmire plan de pregatire profesională 

 Întocmire plan strategic 

În anul 2018 au fost organizate un număr de 4 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 

 personal auxiliar sanitar – infirmiere, îngrijitoare, brancardieri, spălătorese 

 muncitori calificați și necalificați bucătărie 

Astfel au fost scoase la concurs un număr de 95 de posturi din care au fost ocupate 87 in urma susținerii acestor 
concursuri și 59 de posturi de medici rezidenți încadrați cu repartiții MS. 

Tot in anul 2018 a fost organizat un examen de promovare pentru ieșire din debutant la un număr de 34 
salariati.  

La toate aceste concursuri si examene Serviciul RUNOS a asigurat: 

 informarea privind condiţiile de participare la concurs,  

 preluarea dosarelor de înscriere, conditii privind gestionarea datelor cu carcater personal ale 
candidațiilor 

 organizarea și desfăşurarea probelor de concurs  

 supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu; 

 întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului;  
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 demersurile de încadrare şi integrarea în organizaţie pentru noii angajaţi.  

Au fost iniţiate un număr de total de 3875 contracte individuale de muncă, contracte cu timp parțial pentru 
activitate linie gardă, act adiționale având ca obiect:  

 numirea în funcții;  

 reâncadrarea/revenire în funcţii;  

 încetari ale raporturilor de serviciu/ muncă;  

 modificarea raporturilor de serviciu/ muncă;  

 suspendarea raporturilor de serviciu /muncă;  

 exercitarea cu caracter temporar a unor funcii de conducere;  

 sancţionarea disciplinară a 10 salariați ;  

 încetarea suspendării si reluare activităţii;  

 constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;  

 privind mandatul unor membrii ai comisiei de disciplină, comisie etică, cosiliul etic, diverse alte comisii 

 încadrarea în clase de salarizare suplimentare 

 promovarea în clasă, grad profesional sau după caz treaptă profesională; 

 decizii de pensionare și mențineri în activitate 

 din care 137 decizii/dispoziţii emise la nivel de conducere 

În anul 2018, au fost arhivate documentele întocmite în cursul anului 2017 (state de plată, pontaje, grafice, fișe 
evaluare 2017, ALP și asigurări de malpraxis 2017, concedii de odihnă, participări la congrese/conferințe, 
concedii fără salar, cursuri de perfecționare, cursuri de comunicare etc) 

În anul 2018 s-a declanșat procedura de alegere a membrilor Consiliul Etic, prin vot, conform legislației în 
vigoare. 

 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019:  

Aplicarea prevederilor legale cu privire la: 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

151    Cod FO24‐04, ver.1 
 
 

1. încadrarea corectă a personalului pe funcții și grile de salarizare 

2. întocmirea statului de funcții și actualizarea organigramei 

3. actualizarea ROF și ROI 

4. actualizarea fișelor de post conform modificîrilor legislative 

5. implementarea standardelor ANMCS în vederea reacreditării  

6. gestionarea eficientă a resurselor umane şi a funcţiilor; 

7. dezvoltarea competenţelor profesionale;  

8. actualizare site spital – din punct de vedere al RUNOS 

 

 

 

COMPARTIMENTUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE (CMCSM) 

 

Compartimentul funcţionează în subordinea directă a  managerului Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
“Louis Ţurcanu” Timişoara 

Componenţa compartimentului 

Compartimentul funcţionează cu 5 posturi şi este condus de RMC (reprezentant pentru managementul calităţii) 
As. Dr. Caraion-Buzdea Constantin. 

 

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. 

Sinteza activităţilor din anul 2018 

La nivelul CMCSM s-au desfăşurat următoarele activităţi :  
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 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;  

 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; 

 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; 

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

 

Obiective generale pentru anul 2019 

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

2. Întocmirea de analize şi rapoarte formale şi informale. 

3. Reglementarea şi implementarea acţiunilor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei 
serviciilor din spital.   

4. Evaluarea eficienţei proceselor de îmbunătăţire a calităţii derulate în spital. 

Obiective specifice pentru anul 2019 

1. Completarea sistemului informațional în vederea asigurării informațiilor necesare realizării analizelor 
prospective (formale sau informale) privitoare la toate sectoarele de activitate din spital. 

2. Identificarea riscurilor aferente sistemului informatic. 

3. Dezvoltarea unui plan de ameliorare a comunicării în spital în baza analizei eficacităţii şi eficienţei 
comunicării din anul anterior. 

4. Reorganizarea sistemului de distribuire şi colectare a chestionarelor de satisfacţie a pacienţilor şi 
introducere a rezultatelor completării în format electronic. Monitorizarea funcţionării acestor procese. 

5. Reorganizarea sistemului de colectare, înregistrare şi analizare a reclamaţiilor în vederea îmbunătăţirii 
serviciilor medicale furnizate. 

6. Reglementarea modalităţii de monitorizare a realizării auditului clinic al procedurilor și protocoalelor la 
nivelul sectoarelor de activitate.  

7. Organizarea în vederea identificării, analizei și tratării riscurilor.  

8. Planificarea activităților de autoevaluare a conformării la cerințele standardelor de acreditare.  

 

COMPARTIMENTUL SSM și PSI  
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Este un compartiment prevăzut în organigrama spitalului pe TESA în subordorea directă a D-nului 
Manager Dr. Adam Ovidiu din 2011, avand două posturi de inginer cu atributii și pregatire pe domeniile SSM 
și PSI – 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. 

 

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. 

 

Sinteza activitățiilor : 

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

 Conducerea spitalului a aprobat instrucțiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, specifice fiecarui 
loc de munca evaluat finalizate în trimestru I 2018 

 s-a efectuat prin întocmirea 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 ;. 

 Instruirea periodică-prin aplicarea și respectarea prevederilor legale de securitate a muncii , a Instructiunilor 
proprii de securitate a muncii cu privire la specificul locului de munca, a Instructiunilor de lucru,a 
notiunilor de prim ajutor în caz de accidentare. 

 Întocmirea tematicii periodice pe 2019, pe secții la 3 luni și actualizarea deciziilor cu periodicitatea 
tematicii de instruire periodică.\ 

 Pentru prevenirea oboselii și cresterea capacității de muncă  s-au luat masuri de acordare a  pauzelor 
suplimentare și a respectării normelor de igiena muncii , a recomandarilor medicului de medicina muncii, 
organizarea corespunzatoare a procesului medical. 

 Identificarea și masurile luate  pentru incidente-accidente post expunere (întepari accidentale) - se propune 
vaccinari post expunere, luare în evidenta Medicinei Muncii și a  CPIAAM precum  și efectuarea de analize 
medicale. 
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 În cursul anului 2018,  nu s-a semnalat nici un accident de muncă cu incapacitate temporară  
de muncă  ; 

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

 În cursul anului 2018 s-au  obtinut buletinelor de expertizare pentru locurile de muncă  di 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. 

S-au elaborat sau au fost actualizate,  aprobate şi difuzate : 

 Acte de autoritate privind apărarea  împotriva incendiilor  : 

o dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea 
împotriva incendiilor; 

o instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă; 

o dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului; 

o dispoziţie privind organizarea instruirii personalului; 

o dispoziţia de numire a cadrului tehnic, cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, 
conform legii; 

o măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase. 

 Documente şi evidenţe specifice apărării împotriva incendiilor : 

o fişa obiectivului,  un exemplar din fişa obiectivului s-a  trimis la Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă “BANAT” al jud. Timiş; 

o avizul de securitate la incendiu, însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la 
baza emiterii lor, pentru Clinica medicală de onco-hematologie; 

o avizul de securitate la incendiu, însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la 
baza emiterii lor, pentru  clădirea Ambulatorul Integrat ; 
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o certificate EC, certificate de conformitate, pentru mijloacele tehnice de apărare 
împotriva incendiilor ; 

o registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul; 

o planurile de protecţie împotriva incendiilor (Planuri de evacuare a personalului ptr. fiecare nivel 
al cladirilor şi Planuri de intervenţie avizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
“BANAT” al jud. Timiş; 

o evidenţa exerciţiilor de evacuare/ intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din 
efectuarea acestora; 

o fişele de instruire, conform reglementărilor specifice; 

o procesele verbale întocmite în urma controalelor preventive proprii-pentru fiecare loc de muncă . 

Concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului 

 Instruirea angajaţilor Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara  pe linia 
situaţiilor de urgenţă, s-a efectuat conform programului de instruire şi a reglementărilor specfice : 
OMAI nr. 712 /2005 modificat şi completat cu OMAI 786/2005. 

 S-au efectuat instructaje pentru personalul nou angajat și pentru personalul din secțiile medicale 
Chirurgie, Ortopedie, Administrativ, Laboratorul de Analize Medicale, Laboratorul de Radiologie, 
Farmacie, Pneumologie, Onco-Hematologie, Neonatologie, Pediatrie, Distrofici, ATI, UPU, CSM, NPI,  
și Ambulatorul de Specialitate . 

 Au mai fost efectuate instructaje specifice și pentru personalul din afara instituției care au desfășurat 
diferite activități de revizie și/sau reparații . Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din 
afara  Spitalului s-a făcut în procese-verbale întocmite în acest scop, care conţin problematica prezentată 
şi tabelele cu numele, prenumele şi semnătura persoanelor instruite. 

 Conform art. 30 din OMAI nr. 712 /2005 în luna decembrie 2018 s-a efectuat o verificare de fond pe 
bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut 
obiectul instructajului periodic. În urma acestor verificări întreg personalul a obţinut calificative de 
“BINE” şi “FOARTE BINE”, care au fost consemnate în fişele individuale de instructaj . 

 

Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor 

 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara  este dotat cu 141 buc. stingătoare 
de incendiu tip P6, 38 buc. stingătoare de incendiu tip G2, 1 buc. G5 și 2 buc. stingătoare P50.  În anul 
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2018,  s-au achiziționat 47 buc. stingătoare tip  P6,                                                                                        
4 buc. stingătoare tip G2, 2 role de furtun tip ”C” (40 ml) și 35 buc. țevi refulare tip TURAP, cu care se 
asigură măsurile de prevenire și stingere a incendiilor . 

 Secţiile clinice: Chirurgie-Ortopedie, Pediatrie I-III, Onco-hematologie, Neonatologie, CSM-Psihiatrie-
Neurologie și Pneumologie sunt dotate cu coloane de apă pentru incendii şi reţele de hidranţi interiori în 
număr de 39 bucăţi,  marcaţi corespunzător . 

 În conformitate cu prevederile art. 135 din OMAI 163/2007,  pentru menţinerea în stare  operativă şi 
pentru verificarea tehnică periodică a stingătoarelor şi a reţelelor de hidranţi interiori Spitalul Clinic de 
Urgență pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara,  are încheiat un contract de prestări servicii cu o 
societate comercială abilitată :  SC TOP STING SRL Timişoara. 

 secţiile clinice : Chirurgie-Ortopedie, Pediatrie I-III şi  Onco-hematologie, dispun de instalaţii de 
detectare,  semnalizare şi alarmare pentru incendii . Potrivit art 142 alin (1) din OMAI 163/2007, pentru 
fiecare centrală convenţională este întocmit câte un Registru de control, unde se consemneză toate 
operaţiunile de verificare tehnică şi/sau reparaţii, producerea unor deranjamente, alarme false, etc .  
Pentru menţinerea în stare  de funcționare corespunzătoare şi  pentru verificarea tehnică periodică a 
instalaţiilor de detectare,  semnalizare şi alarmare pentru incendii, Spitalul Clinic de Urgență pentru 
Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara,  are încheiat  contract de prestări servicii cu  societatea comercială 
abilitată: SC TOP STING SRL Timişoara. 

 Exerciţiile de evacuare și intervenţie în caz de incendiu, s-au executat  în conformitate cu prevederile 
articolelor 144, 145, 146 şi 147 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor  nr. 163/28 februarie 
2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, și a articolelor 128 , 129 
și 131 din Ordinul comun 146/1427 din 2013 al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, 
pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare, la fiecare 
loc de muncă. 

 În anul 2018 la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara,  nu s-a produs nici 
un incendiu, iar instituția nu s-a înregistrat cu alte evenimente negative în domeniul situațiilor de 
urgență . 

 

OBIECTIVE PROPUSE PE 2019 : 

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

2. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă ; 
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3. Planificarea şi executarea de controale proprii periodice ; 

4. Planificarea şi executarea de exerciţii de evacuare/intervenţie ; 

5. Analiza periodică a capacităţii de apărare  împotriva incendiilor ; 

6. Îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire a personalului ; 

7. Asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi  a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor ; 

8. Planificarea intervenţiei salariaţilor în caz de incendiu ; 

9. Îndepărtarea tuturor obiectelor de mobilier și/sau a altor echipamente, care reduc lățimea liberă de 
trecere, de pe holurile secțiilor medicale  

10. Completarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor cu modalitățile privind evacuarea 
utilizatorilor, conform precizărilor art. 12, pct. (1) lit. d) din OMAI 146/2013 și repartizarea nominală a 
personalului propriu concret și în detaliu precum și responsabilitatea salvării și evacuării copiilor, astfel 
încât acesta să cunoască în ce sector acționează și care sunt copii de a căror salvare răspunde conform 
precizărilor art. 72,  lit. b) din OMAI 146/2013 

11. În urma elaborării de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne a ”Ghidului de organizare și desfășurare a evacuării din construcții cu destinația de unități 
sanitare în cazul manifestării unei situații de urgență generată de producerea unui incendiu sau a unui 
seism” este necesar dotarea Spitalului cu generator de energie electrică care să fie folosit la alimentarea 
unor aparate medicale și/sau pentru iluminat pe timp de noapte a locului de adunare și/sau a punctului 
de asistență medicală. Pentru iluminatul electric este necesar achiziționarea unor lămpi (proiectoare) sau 
a unor baloane  specifice ; 

12. La finalizarea lucrărilor de modernizare a Secției clinice de Onco-Hematologie se vor lua măsuri de 
refacere a planurilor de evacuare în caz de incendiu atât cele de nivel cât și cele  pentru saloanele de 
bolnavi ;  

13. Propunem îmbunatatirii la Instalaţiile electrice din unele clădiri sunt îmbătrânite, deteriorate şi cu multe 
improvizaţii, de exemplu:   Ambulatorul de specialitate și Sectia de Neonatologia 

14. În vederea întocmirii documentelor și a obținerii Avizului de securitate la incendiu pentru clădirile 
Chirurgie-Ortopedie, documente care se întocmesc conform Legii nr. 307/2006, a OMAI 163/2007 și a 
OMAI 129/2016 de către proiectanți autorizați,  s-a efectuat o consultare de piață iar achiziția de servicii 
corespunzătoare se va face la începutul anului 2019, pe bugetul alocat pentru anul 2019 ; 

15. 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 
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Spălătoriei lenjeriei, se află în lucru documentele legale de obținere a Avizului de securitate la 
incendiu ; 

16. pentru implementarea rezervorului și a stației de pompe incendiu, necesare alimentării cu apă a rețelelor 
de hidranți exteriori și interiori, se lucrează de către o societate de proiectare cu care Primăria 
Municipiului Timișoara are încheiat contract de prestări servicii în vederea obținerii  Avizului de 
securitate la incendiu; 

17. Solicitarea conducerii eșalonului superior pentru suplimentarea cu personal și fonduri în vederea punerii 
în aplicare a Ordinului MAI nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind 
constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență. 

18. Identificarea factorilor de risc la care sunt supuși lucrătorii și reducerea acestor riscuri; 

19. Elaborarea  și implementarea instrucțiunilor proprii de securitate a muncii; 

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

21. Prevenirea bolilor profesionale și ale celor legate de profesie ; 

22. Prevenirea oboselii și cresterea capacității de muncă ; 

23. Scăderea zilelor de incapacitate temporară de muncă ; 

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

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

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

27. Examen medical şi psihologic pentru toți lucrătorii Analize medicale la indicatia medicului de medicina 
muncii – Planificare lunară cu Medicina Muncii, Psihologia Muncii, Compart.SSM și Secțiile 
Spitalului; 

28. Identificarea și masurile luate  pentru incidente-accidente post expunere (întepari accidentale) - se 
propune vaccinari post expunere, luare în evidentă  Medicinei Muncii și a  CPIAAM precum  si 
efectuarea de analize medicale – CPIAAM, Medicina Muncii, Compart. SSM; 

29. Întocmirea graficului de revizii și reparații  a mijloacelor de transport cu respectarea tuturor prevederilor 
privind mentenanţa autovehiculelor și a mijloacelor de muncă din dotare - SEF.SERV.ADM; 

30. Compartimentul de SSM - Ing.Lazaroviciu Daniela  – Verificarea locurilor de munca.- trimestrial; 
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31. Reactualizarea verificarilor la prizele de pamant și prezentarea buletinelor de masuri.-Birou 
Tehnic – Februarie 2019 

 

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE 

 

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

 

COMPONENŢA SERVICIULUI:  

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

Are în structură : 

 Birou financiar contabiliate în care își desfășoară activitatea 4 economiști 

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

 

 

OBIECTUL DE ACTIVITATEA 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. 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018: 

 

În cursul anului 2018, la nivelul Compartimentului Financiar Contabilitate au fost puse în aplicare următoarele 
acte legislative privind modificări legislative în domeniul contabilității publice : 
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 ORDIN Nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și 
depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în 
anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității 
publice. 

 ORDIN Nr. 1.026/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 
517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a 
sistemului național de raportare – Forexebug 

 ORDIN Nr. 1.176/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și 
conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de 
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 

 ORDIN Nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor 
financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în 
domeniul contabilității 

 Legea nr.153/2017 – Legea-Cadru privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, actualizată. 

În anul 2018 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;  

 Participă la inventarierea patrimoniului și valorificarea rezultatelor acestuia;  

 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 
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 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 

 Întocmirea și transmiterea execuțiilor pentru acțiuni de sănătate – DSP 

 Întocmirea și transmiterea cererilor pentru concedii medicale – CJAS 

 Întocmirea și transmiterea mandatelor poștale – Poștă 

 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 

În anul 2018, au fost arhivate documentele întocmite în cursul anului 2015-2016 (note contabile, documente 
justificative, register obligatorii de contabilitate) 

 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019:  
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1. Fundamentarea și întocmirea bugetului anual de venituri și cheltuieli 

2. Întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale 

3. Actualizarea procedurilor proprii conform modificărilor legislative 

4. Implementarea standardelor ANMCS în vederea reacreditării  

5. Gestionarea eficientă a resurselor umane și a funcțiilor; 

6. Dezvoltarea competențelor profesionale;  

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

 

CENTRUL REGIONAL DE GENETICĂ MEDICALĂ TIMIȘ 

 

1. STRUCTURA CENTRULUI ȘI NUMELE COORDONATORULUI:  

Centrul Regional de Genetică Medicală Timiș (CRGMT) funcţionează pe strada Dr. Iosif Nemoianu nr. 2, în 
cadrul Secției II Pediatrie, Compartimentul de Genetică Medicală, fiind parte integrantă a Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii “ Louis Ţurcanu”, Timişoara. 

 

Centrul Regional de Genetică Medicală Timiș este coordonat de către Prof. Univ. Dr. Puiu Maria, medic primar 
genetică medicală şi medic primar pediatru.  

 

În data de 20.11.2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr 848, ordinul Ministerului Sănătăţii privind 
înfiinţarea reţelei de Genetică Medicală. Prin acest ordin s-a înfiinţat reţeaua de Genetică Medicală cuprinzând 
următoarele structuri: centre regionale de Genetică Medicală (CRGM)- structuri funcționale fără personalitate 
juridică, cabinetele de Genetică Medicală (CGM) şi laboratoarele de Genetica Medicală (LGM). Astfel, 
CRGMT este unul din cele șase centre regionale din România având arondate județele Timiș, Arad, Caraș-
Severin și Hunedoara. Cabinetul de Genetică Medicală Timiș este parte din ambulatoriul integrat al Spitalului 
Clinic de Urgenţă pentru Copii “ Louis Ţurcanu”, Timişoara, iar laboratorul colaborator este Centrul de 
Medicină Genomică (CMGT) din Universitatea de Medicină și Farmacie “ Victor Babeș”, Timişoara (UMFT). 
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CRGMT este parte a Rețelei Europene a Centrelor de Referință în Bolile Rare ERN-ITHACA 
(European Reference Network on Rare Congenital Malformations and Rare Intellectual Disability) din 2017, 
coordonata de Centrul Central Manchester NHS Foundation Trust. http://www.ernithaca.org/ 

 

2. COMPONENȚA CENTRULUI 

Ordinul Ministerului Sănătății nr 848/ 20.11.2014 prevede următoarea structură: 

a. CRGMT: 

- 2 medici de specialitate, din care un medic primar care este și șeful centrului; 

- 1 medic în specialitatea medicină de laborator sau biolog; 

- 1 asistent medical; 

- 1 asistent medical de laborator; 

- personalul sanitar mediu și sanitar auxiliar din secția/compartimentul cu paturi, conform 
reglementărilor. 

b. Laboratorul de explorări genetice: 

- 1 medic în specialitatea genetică medicală; 

- 1 medic în specialitatea medicină de laborator sau biolog; 

- 1 asistent de laborator. 

c. Cabinetul de genetică medicală: 

- 1 medic în specialitatea genetică medicală; 

- 1 asistent medical. 

 

Actualmente, structura este urmatoarea: 

a. CRGMT: 

- 2 medici de specialitate, din care un medic primar care este și șeful centrului (Prof. Univ. Dr. Puiu 
Maria) ocupă jumatate de normă medic specialist genetică, și As. Univ. Dr. Chirita Emandi Adela 
(medic specialist pediatrie si genetică) este în contract de prestări servicii din 2017. 
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b. Laboratorul de explorări genetice: 

- 1 medic în specialitatea genetică medicală, ocupat cu jumatate de normă medic specialist genetică Sef. 
Lucrări Dr Andreescu Nicoleta; 

 

3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI REGIONAL DE GENETICĂ MEDICALĂ TIMIȘ 

Structurile de genetică medicală deservesc pacienți cu boli genetice care pot afecta orice organ sau sistem, la 
orice vârstă (copii și adulți), precum și familiile acestora. CRGMT asigură servicii complete de genetică 
medicală (diagnostic clinic pre- şi postnatal, tratament, recuperare, profilaxie şi consiliere genetică) şi de 
explorare genetică pre- şi postnatală (citogenetică și genetică moleculară). 

 Activităţile specifice serviciilor de genetică, la nivel individual, sunt: 

o evaluarea clinică a pacienţilor cu boli genetice şi a familiei acestora; 

o investigaţii paraclinice comune (laborator clinic, imagistică, etc.); 

o investigaţii genetice specifice (citogenetice, biochimice, genetică moleculară); 

o stabilirea unui diagnostic de specialitate; 

o elaborarea de planuri terapeutice şi de recuperare; 

o monitorizarea şi supravegherea pacienţilor cu boli genetice; 

o consiliere genetică;  

o colaborarea cu compartimentele de obstetrică-ginecologie şi de reproducere umană asistată cu 
scopul de a limita implicaţiile sterilităţii şi infertilităţii şi a reduce riscul gravidelor de a naşte 
copii cu boli genetice prin diagnostic pre-implantatoriu, tehnici de reproducere asistată şi 
diagnostic prenatal. 

 

 Activităţile specifice structurilor de genetică, la nivelul populației, sunt: 

o depistarea purtătorilor de mutaţii genetice; 

o identificarea factorilor teratogeni; 

o programe educaţionale pentru profesionişti şi publicul larg; 
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o înregistrarea şi evaluarea de date epidemiologice (registre regionale şi registru 
naţional de boli genetice). 

 

 CRGM mai derulează și următoarele activităţi: 

o asigură pregătirea medicilor rezidenţi de genetică medicală şi alte specialităţi, în condițiile legii; 

o participarea la perfecţionarea medicilor specialişti de genetică medicală şi alte specialităţi, în 
condițiile legii; 

o participarea la proiecte și programe de cercetare ştiinţifică şi implementare de noi tehnici de 
explorare genetică: 

o educaţia genetică a populaţiei; 

o stabileşte colaborări cu alte servicii medicale similare din ţară şi străinătate; 

o stabileşte colaborări cu servicii comunitare (asociaţii de bolnavi, fundaţii, societăţi ştiinţifice). 

 

 La nivelul Centrului de Genomică a UMFT în colaborare cu CRGM Timiș, se desfășoară următoarele 
activități: 

o recepționarea probelor prelevate în CRGM; 

o efectuarea analizelor genetice specifice de citogenetică, genetică biochimică și genetică 
moleculară (cariotip convențional, cariotip molecular SNP Array, PCR, FISH, secvențializare în 
panel larg de 4813 gene și în panel cardio- panel 174 gene).   

  

4. SINTEZA ACTIVITĂȚII CRGMT 

Un total de 1038 de pacienți noi, unici, au fost examinați în Centrul Regional de Genetică Medicală Timiș în 
perioada ianuarie 2015 – 22 noiembrie 2018. Pentru acesti pacienți au fost efectuate teste genetice în cadrul 
laboratorului Centrului de Medicină Genomică și a laboratoarelor naționale sau internaționale partenere. 429 
unici de pacienți unici au fost internați în Compartimentul de Genetică Medicală, 411 unici au fost consultați în 
ambulatoriu, 140 au fost referiți de alte unități spitalicești iar alți 58 de pacienți au fost trimiși din spitale din 
București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași și Oradea.  

Numărul de pacienți evaluați în CRGMT s-a triplat în cei 4 ani de activitate 2015-2018. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

167    Cod FO24‐04, ver.1 
 
 

 

Anul 2015 2016 2017 2018(până în 22 noiembrie) 

Numărul total de 
pacienți unici  

134 188 331 385 

În 2018, numărul pacienților noi și unici care au primit o consultație genetică lunar a fost în medie de 35 de 
pacienți.  

Ratele de diagnostic per tipul testării genetice au fost următoarele: 

Teste genetice 

Număr 
pacienți 
testați/test 

Numărul pacienților 
identificați cu variante 
probabil 
patogene/patogene 

Rata de 
diagnostic 
a CMG 

Rata 
medie de 
diagnostic 
raportată* 

Cariotip 242 64 26.4 % - 

SNP array 180 37 20.5 % 8-12% 1 

Panelul  Next 
Generation 
Sequencing 
TruSightCardio  

100 45 45 % 

11-26% 2,3 

Panelul  Next 
Generation 
Sequencing 
TruSightOne  

92 51 47 % 

*Rata medie de diagnostic raportată în literatura de specialitate conform surselor bibliografice redate mai jos: 
1 Sagoo GS, Butterworth AS, Sanderson S, Shaw-Smith C, Higgins JP, Burton H. Array CGH in patients with 
learning disability (mental retardation) and congenital anomalies: updated systematic review and meta-
analysis of 19 studies and 13,926 subjects. Genet Med 2009;11:139–146. 

2 Reale C, Panteghini C, Carecchio M, Garavagli A. The relevance of gene panels in movement disorders 
diagnosis: A lab perspective. European Journal of Paediatric Neurology, 2018. 22(2): 285-291. 3 Lee H, 
Deignan JL, Dorrani N, Strom SP, Kantarci S, Quintero-Rivera F, et al. Clinical exome sequencing for genetic 
identification of rare Mendelian disorders. JAMA. 2014;312(18):1880–7.  
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Proiectele de cercetare în care CRGMT și CMG Timiș au fost partenere încă din anii precedenți 
sunt următoarele: 

1. Proiect  Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP), Grant Agreement number 
774548; Call: Horizon 2020-SFS-2016-2017; Topic: SFS-39-2017, Research Innovation Action 2018-
2020 

2. Proiect cofinantat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 
2014-2020 Axa prioritară: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei - Obiectiv specific: 4.8 - 
Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical; Titlul proiectului: 
Formarea PROfesionala a personalului medical in GENetica medicala– PROGEN -  SMIS 107623; 
Contract POCU: 91/4/8/107623/08.12.2017 (12.2017-12.2019)   

3. Competitiveness Operational Programme 2014-2020; priority axis 1 – Research, technological 
development and innovation (RD&I) to support economic competitiveness and business development 
action 1.1.4 Attracting high-level personnel from abroad in order to enhance the RD capacity; Title: Use 
of nutrigenomic models for the personalized treatment with medical foods in obese people (NutriGen) 
2016-2019 

 

5. OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019 

 1. Creșterea numărului de pacienți deserviți prin creșterea resurselor umane;  

2. Scăderea timpului necesar de efectuare, interpretare și elaborare a rezultatelor testelor genetice prin creșterea 
resurselor umane; 

3. Efectuarea unui nou tip de testare genetică în cadrul Centrului de Medicină Genomică a UMFT, care să 
permită un diagnostic mai larg: secvențializarea întregului exom (WES); 

4. Creșterea contribuției în cercetarea la nivel mondial a bolilor rare prin îmbogățirea proiectelor de cercetare 
sub coordonarea Rețelei Europene ERN-ITHACA. 


