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A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului
Spitalul Clinic ”Prof.Dr.Th.Burghele” înfiinţat în anul 1984, este instituţie publică a statului,
cu  personalitate  juridică,  având  ca  obiect  de  activitate  acordarea  de  servicii  medicale
specializate în sistem de spitalizare continuă, spitalizare de zi şi ambulatorul integrat cu
cabinete  de  specialitate.  Spitalul  este  în  subordinea Consiliului  General  al  Municipiului
Bucureşti, respectiv Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti din anul 2009,
având în structură trei secţii clinice în specialitatea chirurgie urologică. In anul 2011, prin
Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca urmare a desfiinţării  Spitalului
Clinic  Caritas  “Academician  Nicolae  Cajal”,   structura  organizatorică  a  spitalului  s-a
modificat  prin  preluarea a doua secţii  clinice medicină  internă,  respectiv  cardiologie  cu
personalul aferent,  fiind clasificat ca unitate spitalicească categoria II M.

1. Structura spitalului
Structura  organizatorică  a  Spitalului   Clinic  “Prof.Dr.Th.Burghele”,  aprobată  de  către
Consiliului General al Municipiului Bucureşti la această dată este următoarea (total de 325
paturi spitalizare continuă şi 30 paturi spitalizare de zi):

 Sectia clinica urologie II

 Sectia clinica urologie III

  Sectia  ATI

 Sectia clinica cardiologie

Sectia clinica medicina interna
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In  structura  spitalului  se  mai  află:  Farmacie,  Sterilizare,  Transfuzii,  Blocuri  operatorii,
Laboratoare de anatomie patologică, analize medicale, radiologie şi imagistică medicală,
medicină  nucleară,  explorări  funcţionale,  radioterapie  –  brahiterapie,  Cabinet  oncologie
medicală, Compartiment de informatică şi statistică medicală, Compartiment de prevenire
şi control a infecţiilor nozocomiale, Ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate, servicii
de specialitate economico administrative şi tehnice, servicii auxiliare (bucătărie, spălătorie,
uzina termică, distribuţie fluide medicale, etc). 

2. Situaţia privind resursele umane
Statul de funcţii aprobat, valabil la data prezentului plan, cuprinde un număr total de 499 
posturi, din care 379 posturi ocupate. Politica salarială aplicată la nivelul spitalului a avut 
drept scop atât încadrarea în procentul de cheltuieli salariale asumat, dar şi achitarea 
tuturor drepturilor legale salariaţilor, cu toate că structura de personal a fost majorată prin 
preluarea celor două secţii clinice de la Spitalul Caritas.
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3. Activitatea spitalului
                                      
LISTA
Indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public
  Valoarea Valoarea

%

Nr.  asumată realizată

crt                 DENUMIRE INDICATORI prin
la 31.12.
2013

  contract
A Indicatori de management al resurselor umane    

Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic 191 210.54 110.23

1
Numarul mediu de consultatii pe un medic in 
ambulatoriu 3000 3115 103.83

 
Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera 
de garda 226 254 112.39

2 Proportia medicilor din totalul personalului 16.80% 22.80% 135.71

3
Proportia personalului medical din totalul personalului
angajat al spitalului 61.12% 82.84% 135.54

4
Proportia personalului medical cu studii superioare 
din din totalul personalului medical 20.60% 26.75% 129.85

B Indicatori de utilizare a seviciilor    
1 Numarul de bolnavi externati 10100 10742 106.36
2 Durata medie de spitalizare pe spital 7 5.77 82.43
3 Rata de utilizare a paturilor pe spital 345 317.68 92.08
4 Indicele de complexitate a cazurilor pe spital 0.9500 1.1116 117.01

5
Procentul bolnavilor cu interventii chirurgicale din 
totalul    

 bolnavilor externati din sectiile chirurgicale 69% 81% 116.80

6
Procentul bolnavilor internati cu programare din 
totalul bolnavilor pe spital 20% 19%  

7
Proportia urgentelor din totalul bolnavilor internati pe 
spital 27% 27%  

8
Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din 
totalul bolnavilor internati in spital 72% 73%  
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9 Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu 17500 12396  

10

Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate 
prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale 
spitalicesti acordate pe spital 54.97% 50.51%  

C Indicatori economico-financiari    

1
Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli 
aprobat 72% 84.02% 116.69

3
Procentul cheltuielilor de personal din totalul 
cheltuielilor spitalului 38% 44.08% 116.00

2
Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor 
decontate de casele de asigurari de sanatate 45% 62.25% 137.39

4
Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul 
cheltuielilor spitalului 20% 13.80% 69.00

5 Costul mediu pe zi de spitalizare pe spital 460 490 106.52

6
Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor 
spitalului 17.00% 14.75% 8676.47%

7

Procentul veniturilor realizate din proiecte cu fonduri 
nerambursabile interne si/sau externe din total 
venituri 0.10% 0.30%  

D Indicatori  de calitate    
1 Rata mortalitatii intra spitalicesti pe total spital    

 
din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate pe
spital 1.30% 0.55% 42.31

2 Rata infectiilor nosocomiale pe total spital 0.60% 0.59% 98.33

3
Rata bolnavilor reinternati in intervalul de 30 de zile 
de la externare 0.25% 0.05% 20.00

4
Indicele  de concordanta intre diagnosticul la 
internare si diagnosticul la externare 85% 86.50% 101.76

5
Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din 
totalul bolnavilor internati 0.10% 0.57% 570.00

6
Numarul de reclamatii / plangeri ale pacientilor 
inregistrate 4 2 50.00

Aşa  cum rezultă  din  cele  prezentate  mai  sus,  în  anul  2013  indicatorii  medicali
asumaţi au fost atinşi la nivel maxim, iar indicele ICM realizat a atins valoarea de 1,1116.

Indicatorii legaţi de structura de personal şi-au modificat valoarea datorită schimbării
structurii spitalului, prin preluarea secţiilor de cardiologie şi medicină internă de la spitalul
Caritas  după  încheierea  contractului  de  management.  Indicatorul  "Procentul  veniturilor
proprii  din  totalul  veniturilor  spitalului"  este  mai  mare  decât  cel  din  contractul  de
management deoarece la momentul fundamentării  s-a ţinut cont  numai de veniturile din
surse proprii fără subvenţiile de la bugetul local. Atragerea de sponsorizări şi obţinerea de
discount-uri  la  medicamentele  utilizate  în  actul  medical,  au  condus  la  eficientizarea
cheltuielilor în perioada de referinţă. Serviciile suplimentare şi contra cost oferite pacienţilor,
valorificarea  bunurilor  aparţinând  spitalului  au  dus la  creşterea  indicatorului  de  venituri
proprii. La nivelul spitalului, se desfăşoară programul de control microbiologic săptămânal
al apei sterile din blocurile operatorii. Totodată, în cadrul spitalului a fost actualizat Planul
de prevenire şi control a infecţiilor nozocomiale, existând, ca şi normativ cu aplicabilitate
internă, protocoale de curaţenie şi dezinfecţie, spălare a mâinilor personalului, pregătire a
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instrumentarului pentru sterilizare, protocolul de sterilizare, precum şi Codul de gestionare
a deşeurilor medicale. 

4. Situaţia dotării
Dotarea este dintre cele mai bune, beneficiind de aparatură modernă şi performantă. 
Blocurile operatorii au săli de operaţii modernizate, cu aer condiţionat, sistem de încălzire 
funcţional şi sistem de evacuare - epurare a aerului din incintă, iluminare corespunzătoare. 
Sălile de operaţii sunt prevăzute cu monitoare pentru urmărirea constantelor biofiziologice 
în timpul intervenţiilor, iar saloanele de terapie intensivă au sistem de monitorizare 
complexă şi aer condiţionat. Spitalul are în dotare ecografe performante, aparate radiologie
moderne, RMN, scintigraf, ecograf pentru explorarea aparatului urinar şi genital cu 
posibilitatea de puncţie - biopsie şi drenaj ecoghidat, aparat pentru Litotriţie 
Extracorporeală cu Unde de Şoc.

5. Situaţia financiară
Spitalul Clinic Th.Burghele a realizat în anul 2013 venituri în sumă de 29 924 630
lei din următoarele surse:

85%

11%
0%3% 0%

STRUCTURA VENITURILOR, 2013
CASMB
bugetul local
bugetul de stat
Venituri proprii
FEN

Execuţia bugetară pentru anul 2013 a fost de 30 246 278 lei, iar cheltuielile efective totale
au fost de 30 246 511 lei. Structura cheltuielilor se poate vedea din graficele de mai jos:
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B. Analiza SWOT  a spitalului
Puncte tari:

 profesionalismul  şi  pregătirea
personalului medical

 bază  universitară  puternică  (nucleu
formator) in domeniul urologiei

 existenţa  unei  baze  materiale
moderne

 specialităţi  cu  personal  pregătit
corespunzător

 acces facil pentru pacienţi, amplasat
în zonă intens populată

 clădiri renovate, dotare modernă
 programe  de  cercetare  în  curs  de

derulare
 saloane  moderne  cu  confort  bun

pentru pacienţi
 atu-uri  de  imagine:  reputaţia  unui

spital  care  oferă  servicii  la  un  înalt
standard  care  asigură  aflux  de
pacienţi din toată ţara

Puncte slabe:
 suprasolicitarea  personalului  medical

prin creşterea adresabilităţii,  volumului
de  servicii  în  detrimentul  calităţii  şi
creşterea timpului de aşteptare

 deficit  de  personal  medical,  mai  ales
asistenţi medicali

 lipsa  motivaţiei  (efort  mare  şi  susţinut
pentru  acordarea  îngrijirilor,  necorelat
cu salariul)

 baza materială insuficientă
 finanţare  insuficientă  faţă  de

nevoi/servicii furnizate
 lipsa protocoalelor de practică medicală
 număr  insuficient  de  paturi  în

specialităţile  medicină  internă  şi
cardiologie  (funcţionare  la  capacitate
scăzută)

 indicatorii  de  performanţă  asumaţi
neconcordanţi cu structura actuală

Oportunităţi:
 existenţa programelor naţionale
 implicarea  primăriilor  şi  consiliiilor

locale in administrare şi finanţare 
 adresabilitate mare, din toată ţara
 sponsorizări,  parteneriate  public-

privat
 apariţia  unor  noi  surse de finanţare

reprezentate de contracte de cercetare

Ameninţări:
 migraţia personalului bine pregătit în alte

ţări
 reducerea  forţei  de  muncă  având  în

vedere  blocarea  posturilor  prin
Ordonanţa Guvernului nr. 34/2009

 legislaţie  puţin  permisivă  privind
motivarea materială a personalului

 intrarea  spitalelor  în  procesul  de
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cu parteneri europeni
 reevaluarea locului sistemului sanitar

în politica guvernului
 posibilitatea  accesării  de  fonduri

europene 
 modificarea indicilor  demografici,  cu

creşterea ponderii populaţiei vârstnice şi
a  patologiei  specifice  acestei  vârste
(urologice, cardiologice etc)

acreditare
 competiţia clinicilor private
 creşterea costurilor datorate inflaţiei
 labilitatea legislativă, ceea ce împiedică

fundamentare  unei  strategii  bazată  pe
anumite reglementări

 finanţare  insuficientă  în  condiţiile  crizei
economice,  în  raport  cu  nevoile  de
sănătate ale populaţiei

 birocraţie  crescută  care  nu  face  faţă
schimbărilor  frecvente  apărute  în
sistemul sanitar

C. Identificarea problemelor critice
a. spitalul funcţionează la capacitate scazută din punct de vedere al numărului de

paturi autorizate din lipsa de spaţiu, (ca urmare a preluarii în 2011  a celor două
secţii  clinice medicină internă şi  cardiologie ca urmare a desfiinţării  Spitalului
Clinic Caritas  structura organizatorică a spitalului s-a modificat, fără însă a se
mări numărul de paturi)

b. Indicatorii de performanţă asumaţi nu mai corespund noilor structuri
c. finanţare insuficientă,  comparativ cu numărul de servicii  solicitate de populaţia

deservită şi  cu costurile reale ridicate ale actului  medical,  de foarte multe  ori
tarifele prin DRG neacoperind cheltuielile pentru unii pacienţi 

d. costuri mari ale investigaţiilor
e. lipsa unor protocoale de practică care să îmbunătăţească calitatea serviciilor şi

să contribuie la acreditarea spitalului
f. exodul personalului medical către locuri de muncă mai bine plătite a determinat

un  dezechilibru  în  ceea  ce  priveşte  resursele  umane,  în  special  în  ceea  ce
priveşte cadrele cu experienţă, bine pregătite profesional

g. aşteptările  tot  mai  mari  ale  pacienţilor  de  la  serviciile  spitaliceşti  scad
adresabilitatea, dacă timpul de aşteptare este mare sau serviciul supraaglomerat
din lipsa de spaţiu

D. Selecţionarea unei probleme prioritare

Pentru a selecţiona problema prioritară, am aplicat metoda Pareto şi matricea de 
prioritizare. Pentru elaborarea graficului Pareto am rugat echipa de conducere a spitalului 
să dea o valoare frecvenţei apariţiei problemei (cu albastru este marcată media 
frecvenţelor acordate, iar cu roşu frecvenţele cumulate).
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Conform graficului Pareto rezultă că principalele cauze generatoare de probleme (80%) 
sunt finanţarea insuficientă, calitatea serviciilor şi capacitatea scazută (lipsa spaţiilor). 
Deoarece o parte din aceste cauze nu pot fi rezolvate de spital, ci ţin de sistem, am aplicat 
matricea de prioritizare, care ia in calcul ţi afectarea pacienţilor, nu doar părerea celor din 
spital, precum şi fezabilitatea schimbării de către managementul spitalului.
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Calitatea serviciilor pt 
acreditare 5 4 3 4 5 4 3 28
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Supraaglomerarea şi 
timpul de aşteptare 
mare 4 5 3 4 4 4 3 27

a
Capacitate scazută, 
lipsa spaţiu 4 4 3 3 4 2 4 24

b
Indicatori asumaţi nu 
mai corespund 4 2 4 3 4 2 4 23

c Finanţare insuficientă 5 4 2 3 4 2 1 21
d Costuri mari investigaţii 4 4 2 3 4 2 2 21
f Exodul personalului 3 3 2 3 4 2 2 19

7



medical calificat

După aplicarea setului de criterii de prioritizare, am selecţionat trei dintre probleme, care au
avut punctajul cel mai mare şi anume: 

 calitatea serviciilor pentru acreditare, 
 supra-aglomerarea şi timpul de aşteptare mare şi 
 capacitatea scazută, lipsa de spaţiu. 

Am considerat că de fapt toate acestea fac parte din calitatea serviciilor şi sunt legate direct
de eficienţa spitalului, ca unitate prestatoare de servicii medicale.

E. Planul de management 

1. Scop
Imbunătăţirea calităţii serviciilor medicale furnizate şi a eficienţei acestora.

2. Obiective

OB 1. Creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor pentru cele două secţii 
clinice: medicină internă şi cardiologie prin înlaturarea supra-aglomerării pe 
secţiile de medicină internă şi cardiologie şi scăderea timpului de aşteptare

OB. 2 Creşterea calităţii serviciilor medicale acordate de spital şi pregătirea 
pentru acreditare

3. Activitati 
      (definire, termene, încadrare în timp, resurse necesare, surse de finanţare,  
        responsabilităţi) 

OB1
           Creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor pentru cele două secţii clinice:  
           medicină internă şi cardiologie prin

a. Identificarea şi acordarea unor spaţii de funcţionare pentru cele două 
secţii clinice preluate. Responsabil: Manager, Director Medical, Director 
economic. Resurse – de la nivelul Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti, respectiv Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale 
Bucuresti. Termen – 1 an 
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b. Amenajarea noilor spaţii. Responsabil: Manager, Director economic. 
Resurse – venituri proprii, sponsorizari, proiecte de cercetare. Termen 3 
luni

c. Contractarea cu CASMB în noile condiţii. Responsabil: Manager, Director 
economic. Termen – pregătirea contractului 1 lună, semnarea după 
amenajarea spaţiului. 

OB 2
Creşterea calităţii serviciilor medicale şi pregătirea pentru acreditare prin:

a. Formarea profesională şi specializarea personalului implicat direct în 
efectuarea actului medical în cadrul spitalului. Durata: permanent; 
Responsabil: Manager, Director Medical, Director economic, Şefi de secţii,
resurse umane; Resurse: din planul de formare, sponsorizari, etc

b. Optimizarea circuitului  pacienţilor  de la diagnosticare pâna la externare
(transferuri  între  secţii,  relaţia  cu  alte  unităţi  sanitare  în  functie  de
competenţele spitalului etc). Durata: 6 luni,Responsabil: Manager, Director
Medical, Şefi secţie, Asistente şefe Resurse: proprii ale spitalului 

c. Implementarea  criteriilor  minime  de  acreditare  CONAS  ale  spitalului
(asigurarea  şi  garantarea  drepturilor  pacienţilor,  controlul  infecţiilor
nosocomiale,  asigurarea  asistenţei  de  urgenţă).  Durata:  12
luni,Responsabil: Manager, Comitet Director, Şef resurse umane, Şefi de
secţie, Asistente şefe,Resurse: proprii ale spitalului 

d. Elaborarea de protocoale interne de practică medicală pentru abordarea
pacienţilor în cadrul unui flux de îngrijiri medicale. Pentru aceasta cât mai
precoce  (momentul  internării)  se  va  avea  în  vedere  prognosticul
funcţional, cu indicarea mijloacelor necesare de recuperare. Durata: 2 ani
Responsabili: Director medical, Director de îngrijiri, Şefi de secţie, medicii
şi asistenţii medicali din secţii Resurse: proprii ale spitalului

e. Elaborarea  şi  implementarea  unui  sistem  de  monitorizare  a  calităţii
îngrijirilor prin înfiintarea de Comisii Interdisciplinare de Etică şi analiză a
incidentelor  şi  accidentelor  clinice,  inclusiv  a  implicaţiilor  financiare.
Durata:  2  luni  Responsabil:  Manager,  Comitet  Director,  şefi  de  secţie
Resurse: proprii ale spitalului 

4. Graficul Gantt

Obiective Trimestre 2014 Trimestre 2015
Activităţi I II  III IV I II  III IV
OB 1 - Creşterea capacităţii de furnizare
a serviciilor         
a. identificarea si acordarea unor spaţii         
b. amenajarea spaţiilor         
c. contractarea cu CASMB         
OB 2 -Creşterea calităţii serviciilor 
medicale şi pregătirea pentru acreditare         
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a.  Formarea profesională         
b. Optimizarea circuitului pacienţilor         
c.Implementarea criteriilor minime de 
acreditare CONAS         
d. Elaborarea de protocoale interne de 
practică medicală         
e. Elaborare sistem de monitorizare a 
calităţii îngrijirilor         

5. Rezultate aşteptate

 Funcţionarea celor două secţii medicină internă şi cardiologie în spaţii noi, 
modernizate în condiţii optime (fără supra-aglomerare)

 Scăderea timpului de aşteptare pentru internare
 Contract cu CASMB pentru serviciile adiţionale furnizate
 Indicatori nou asumaţi de monitorizare
 Personal medical bine pregatit
 Circuite optime ale pacienţilor, clar definite
 Criterii minime de acreditare dezvoltate privind drepturile pacienţilor, controlul 

infecţiilor nosocomiale şi asigurarea asistenţei de urgenţă
 Protocoale interne de practică medicaăa pentru principalele DRG uri (primele 5)
 Comisii  Interdisciplinare  de  Etică şi  analizş  a  incidentelor  şi  accidentelor  clinice

funcţionale

            Indicatori de monitorizare şi evaluare
 rata de utilizare a paturilor pe fiecare secţie
 rulajul pe pat
 durata medie de spitalizare
 Indicele  de  complexitate  a  cazurilor  (ICM)  şi  numărul  de  complicaţii  şi

comorbidităţi
 numărul investigaţiilor pe lună
 numărul de angajaţi care participă semestrial la cursuri de perfecţionare
 timp de aşteptare  la  internare  sub 1 săptămână (în  prezent  2  săptămâni)  în

secţiile de medicină internă şi cardiologie
 5 protocoale interne de practică dezvoltate şi agreate
 Procese verbale privind analiza incidentelor critice
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