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Toţi participanţii vor elabora un eseu de cel mult 5-6 pagini (font 12) în care vor 
analiza cazul unui spital, structurat astfel: 

A. Prezentare şi analiză de situaţie (a aspectelor şi datelor relevante); 
B. Propuneri concrete de îmbunătăţire a situaţiei, pornind de la problemele 
identificate, cu menţionarea performanţelor / indicatorilor spitalului care se vor 
îmbunătăţi prin măsurile propuse. 

 
Elementele care vor fi abordate: 
A. Scurtă analiză de situaţie: 

 Tipul şi profilul spitalului (de ex. spital municipal de 150 paturi cu cele 5 
specialităţi de bază, situat în zonă muntoasă la 150 km de spitalul judeţean, etc.) 

 Caracteristici relevante ale populaţiei deservite (numai acelea cu implicaţii 
directe asupra activităţii şi funcţionării spitalului, de ex.: populaţie săracă, 
îmbătrânită, preponderent rurală; o anumită patologie specifică zonei; număr mare 
de cazuri sociale; spital cu adresabilitate din toată regiunea/ţara etc.). 

 Structura secţiilor clinice, cu nr. paturi şi secţiile paraclinice ale spitalului. 

 Situaţia resurselor umane - total, din care: număr sau proporţie de medici, 
personal sanitar mediu, personal auxiliar, alt personal. Observaţii. 

 Activitatea spitalului – număr şi tip de pacienţi externaţi, cele mai frecvente tipuri 
de cazuri ale sp. (DRG sau diagn.pr.), analiza principalilor indicatori pe spital şi pe 
secţii (nr. pacienţi, DMS, ICM, utilizare paturi etc.), cu observaţii privind activitatea 
clinică, posibil cu comparaţii relevante cu nivelul judeţ/naţional/ specialitate 
medicală, alte aspecte specifice importante, observaţii. Reper: valorile medii 
naţionale pe tip de spital / secţie. 

 Situaţia dotării (numai ce consideraţi relevant pentru analiza de situaţie!) 

 Situaţia financiară, cu observaţii: 

- TCP spital 2007 (dacă e finanţat pe tip de caz rezolvat - DRG); 

- structura bugetului de venituri, pe surse şi tipuri de servicii furnizate. 
Exemplu: 70% pe DRG contract CJAS – cu precizarea tarifului spitalului, din 
normele Contractului Cadru pe 2007 anexa 17a; 5% spitalizare de zi contract 
CJAS; 15% programe naţionale ; 5% alte venituri (încasări din servicii la 
cerere), 5% sponsorizări. Observaţii. 

- structura bugetului de cheltuieli: % cheltuieli de personal, % cheltuieli 
materiale şi servicii, % cheltuieli de capital; dacă se consideră relevant, puteţi 
evidenţia cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare distinct la cele 
materiale. Observaţii. 

- situaţie arierate / datorii. 

 Măsuri de modernizare, eficientizare sau restructurare în derulare (dacă e cazul). 

 Principalele probleme ale spitalului (acestea pot fi de ordin clinic, organizatoric, 
financiar, administrativ, tehnic - dotare, de personal, de structură etc.). 



 
 

 Analiza SWOT a spitalului: analiza mediului intern (puncte forte, puncte slabe) şi 
analiza mediului extern (oportunităţi şi ameninţări). Aici pot fi trecute şi modificări 
legislative recente cu efect direct asupra funcţionării/finanţării spitalului (dacă e 
cazul). 

B. Schiţa Planului de îmbunătăţire 
 
Selectaţi realist una sau două dintre problemele spitalului identificate în partea A în contextul 
prezentat, stabiliţi obiective şi propuneţi măsuri concrete de îmbunătăţire a performanţelor 
menţionând: 

 Scopul planului 

 Problema/le prioritară abordată pentru a fi rezolvată 

 Obiectivele vizate, pe fiecare problemă (ex.: îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
furnizate; diversificarea serviciilor oferite; reducerea nr. de trimiteri către alte spitale 
prin reabilitarea şi/sau dotarea unor secţii; îmbunătăţirea managementului 
personalului medical; creşterea cu 10% a numărului de cazuri; extinderea spitalului 
sau a unei secţii/clădiri; evaluarea şi pregătirea în vederea acreditării etc.). Nr. 
obiectivelor depinde de cazul prezentat. 

 Activităţile necesare de desfăşurat pentru atingerea fiecărui obiectiv propus, 
perioada de timp estimată pentru realizarea fiecărei activităţi; dacă este vorba 
despre dotări, reabilitări sau construcţii, specificaţi sumele necesare estimate. 
Opţional se poate construi şi Graficul Gantt de planificare în timp a activităţilor 
propuse. 

 Rezultatele aşteptate, pe obiective (de ex., aparatura achiziţionată etc.) 

 Indicatorii spitalului şi nivelul/direcţia în care se vor îmbunătăţi prin realizarea 
propunerilor dvs. (ex. numărul de paturi; rata de utilizare a paturilor; numărul şi tipul 
pacienţilor externaţi; durata medie de spitalizare; ICM; numărul mediu de pacienţi 
pe medic; numărul mediu de consultaţii pe medic în ambulatoriu; ponderea 
personalului medical în total angajaţi; ponderea personalului auxiliar în total 
angajaţi; proporţia veniturilor din servicii la cerere în total venituri; costul mediu pe 
zi de spitalizare pe spital şi/sau pe secţie;  costul hotelier mediu pe zi de 
spitalizare; rata infecţiilor nozocomiale; rata reinternărilor etc.). 

 
Menţiuni: 

- Planul poate conţine măsuri de îmbunătăţire pentru una sau câteva probleme 
identificate, în mod realist. La elaborarea lucrării se vor utiliza cunoştinţele şi 
informaţiile dobândite în toate modulele cursului de management spitalicesc. 

- Urmăriţi conexiunea logică dintre problema identificată şi obiectivele, respectiv 
activităţile  propuse, rezultatele aşteptate. 

- Nu ataşaţi anexe cu organigrame, bugete, bilanţuri, rapoarte etc. Este necesar să 
prezentaţi doar informaţiile spitalului care sunt relevante planului, conform 
instrucţiunilor. 

- ! Lucrarea trebuie să fie originală, redactată pe computer, semnată şi va fi 
predată la susţinerea examenului grilă pentru absolvirea cursului de 
management spitalicesc. Punctajul obţinut este între 0-2 puncte. Lucrările identice 
vor fi notate cu zero puncte. 

 
Surse de date: 

 Rapoartele statistice, clinice şi financiare ale spitalului. 

 www.drg.ro – indicatori ai spitalelor (utilizarea serviciilor, morbiditate, ICM) - 2006; 

 Ordinul MSP nr.1567/2007 privind aprobarea valorilor medii naţionale ale 
indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului. 

 

 

http://www.drg.ro/

