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Obiective 
anul 
2017

Prestarea asistenței medicale de înaltă calitate
populației deservite ;

Managementul eficient al resurselor umane;

Dotare cu 
echipamant

modern

Introducerea
tehnologiilor mini 

invazive

Sistem
informational 

integrat

Extinderea 
serviciilor 
medicale

Utilizarea rațională și eficientă a mijloacelor financiare
acumulate.

Acordarea volumului necesar de asistenta medicală 
populației conform PCN și Standardelor Medicale;

Modernizarea și renovarea bazei tehnico-materiale a 
instituției ;



Realizari  in anul 2017
Acreditarea instituției de catre CNEAS



Realizari in anul 2017
Finalizarea lucrarilor de reparație capitală a blocului de operații



Realizari  in anul 2017
Finalizarea lucrarilor proiectului”Fondul pentru eficiență
energetica” si aprovizionarea subdiviziunilor cu apa calda



Realizari  in anul 2017
Reparatia capitala a blocului alimentar si dotarea cu utilaj

tehnologic necesar



Realizari  in anul 2017
Finalizarea lucrarilor exterioare a Unitatii Primire Urgenta 

(UPU)



Realizari  in anul 2017

Reparatia secției de sterilizare



305 
paturi

290
îngrijiri acute
(sistem DRG)

170
profil terapie

120 
profil chirurgie

15
îngrijiri cronice

10 Reabilitare
5 Geritarie

ACTIVITATEA MEDICALĂ
Se desfasoara pe 305 paturi, amplasate în opt secţii clinice:

15 paturi   
ATIR



Adresări UPU

Adresari - 14220 Adresari - 14824



Spitalizări

Modalitatea de 

trimitere

2017 2016

Nr. pacienților % Nr. pacienților %

AMT 7032 56,2 6421 53,1

Salvarea 2208 17,7 2000 16,5

Catedra 1048 8,4 1225 10,1

Fără îndreptări 1885 15,1 2185 18,1

Alte instituții (SCR, 

CS)
324 2,6 259 2,2

Total spitalizări 12497 12093



Internari



12517 Cazuri tratate
(12079 /2016)

11 382 asigurați 
(90,9%)

10602 /  2016

Profil terapie -
7375 (64,8%)

Profil chirurgie-
4007 (35,2%)

1109 neasigurați 
(8,9%)

1455 a.2016
Profil terapie -
298 (26,9%)

Profil chirurgie-
811 (73,1%)

26-neachitați (0,2%)
(achitați APL-18)

Cazuri tratate



Rulajul patului



Letalitatea (%)



Evoluția ICM
Program general

Chirurge de o zi

Total staționar



Clinica boli interne
Pacienți tratați



Letalitatea (%)

Clinica boli interne



Clinica boli interne

Evaluarea ICM



Clinica chirurgie
Pacienți tratați



Durata medie de spitalizare (zile)

Clinica chirurgie



Clinica chirurgie
Activitatea chirurgicală (%)



Clinica ginecologie
Paciente tratate



Clinica ginecologie
Activitatea chirurgicală(%)



Activitatea secţiei anesteziologie, 
terapie intensivă şi reanimare (ATIR)

Pacienți tratați

Internați direct in ATIR -450 pacienti (3,6%)



Activitatea secţiei anesteziologie, 
terapie intensivă şi reanimare (ATIR)

Denumirea procedurilor Anul 2017 Anul 2016
Proceduri anestetice 3021 2819
Anestezii generale total 2666 2652
Anestezii de scurtă durată 1148 1454
Anestezii generale programate
.Cu respirație asistată
.Cu respirație spontană

1123
627
496

881
582
299

Anestezii generale urgente
.Cu respirație asistată
.Cu respirație spontană

395
181
214

317
117
200

Anestezii spinale 36 30
Premedicaţii 319 167
Cateterizarea venelor periferice 1531 1230
Perfuzii 1515 1201



Durata medie de utilizare a patului (zile)

Activitatea secţiei anesteziologie, 
terapie intensivă şi reanimare (ATIR)



Activitatea secţiei anesteziologie, 
terapie intensivă şi reanimare (ATIR)

Durata medie de spitalizare (zile)



Activitatea secţiei anesteziologie, 
terapie intensivă şi reanimare (ATIR)

Letalitatea (%)



Servicii medicale paraclinice

Secţia diagnostic



Servicii medicale paraclinice

Secția radiologie   



Servicii medicale paraclinice

Laboratorul clinico-biochimic şi imunologic

Analize efectuate



Managementul resurselor umane

La data de 31.12.2017 personalul scriptic al IMSP Spitalul 
Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” este format din 473 
salariaţi pe funcţii titulare. 

Femeile constituie 80,8 la sută (382 persoane).

Salariații titulari de funcții



Managementul resurselor umane
Fluxul personalului staționarului in 2017

Angajați Eliberați
11

29

Medici

Asistente 
medicale

7

21

Infermiere

3335

Pers. auxiliar

12 18
Total 79 Total 87



STRUCTURA VENITURILOR 2017 (mii lei/ %)

Activitatea economico-financiară



SERVICII CONTRA PLATA(mii lei)

Activitatea economico-financiară



STRUCTURA CHELTUELILOR  pentru servicii comunale2017 (%)

Activitatea economico-financiară



• Înzestrarea cu utilaj medical a instituției;
• Crearea unui sistem informațional unic;

• Reparația capitală secția chirurgie septică, morfopatologie;

• Renovarea fațadelor și reconstrucția acoperișului la blocul terapeutic;

• Finisarea Centrului de Recuperare;

• Darea in exploatare a centrului de instruire si agrement “Sf. Arhanghel 

Mihail” din or. Vadul lui Voda;

Acţiunile programate pentru realizare în 2018



Obiective 
specifice
pentru

anul 2018

Îmbunătățirea indicatorilor de eficiență 
a activității spitalului ICM, DMS si rata 
de utilizare a paturilor

Perfecționarea continuă a personalului

Depistarea , controlul si supravegherea
infecțiilor nosocomiale

Asigurarea managementului medicamentos
calitativ al pacienților și evitarea polipragmaziei



Mulțumesc!
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