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1. PREZENTAREA SPITALULUI
1.1. Tipul, profilul, amplasamentul spitalului
Spitalul de Psihiatrie Voila este o unitate spitalicească de referință, având profil
de monospecialitate - psihiatrie, ce se adresează bolnavilor cu afecțiuni psihice,
adulți și copii.
Spitalul de Psihiatrie Voila este clasificat conform Ordinului Ministerului Sănătății
nr.323/2011 în categoria V. Unitatea spitalicească funcționează în sistem pavilionar,
având o capacitate de 510 paturi, din care:
- 430 paturi - psihiatrie adulți;
80 paturi - psihiatrie copii și adolescenți.
Amplasarea spitalului într-o zonă submontană, la o altitudine de 675 m, permite
pacienților să beneficieze, pe lângă serviciile medicale și de îngrijire, și de spațiile
verzi din curtea spitalului, profitând de aerul curat și de locurile potrivite, special
amenajate, pentru odihnă și recreere, factori importanți în procesul de recuperare
psihică.

1.2. Structura spitalului și dotarea acestuia
Spitalul are în structură secții de psihiatrie de adulți și copii, acuți și cronici, astfel:
- șapte secții de psihiatrie adulți-acuți, cu un total de 400 paturi, din care 30
paturi cronici;
- o secție de psihiatrie adulți cronici - 30 paturi;
- secția de psihiatrie pediatrică sanatorială cu 60 paturi și compartimentul de
psihiatrie copii și adolescenți - acuți, cu 20 paturi.
De asemenea, în cadrul spitalului, există:
• ambulatoriul integrat, cu cabinete în specialitățile: psihiatrie, psihiatrie
pediatrică, medicină internă, medicina fizica, recuperare, medicina fizica si
balneologie;
■ farmacie cu circuit închis și laborator de analize medicale (dotat cu un
analizator computerizat),
laborator recuperare, medicină fizică și
balneologie, compartiment ergoterapie;
• compartiment de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale;
- compartiment de statistică și informatică medicală;
• cinci cabinete psihologice, atașate secțiilor, și un cabinet de asistență
socială.
Spitalul are în dotare o ambulanță de transport de tip A2, echipată în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.
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Totodată, spitalul este dotat cu un electroencefalograf computerizat și un serviciu

de telemedicină pentru EKG.

1.3. Activitatea spitalului
în cursul anului 2018, au fost externați un număr de 8.878 pacienți, din care 61%
au fost diagnosticați cu psihoze, 12,76% cu tulburări psihice secundare afecțiunilor
organice și 25,51 % cu alte tulburări (nevrotice și somatoforme, de personalitate,
psihice secundare consumului și abuzului de alcool).

Dinamica principalelor patologii tratate în perioada 2015 - 2018

TULBURĂRI PSIHICE
SECUNDARE
AFECȚIUNILOR
ORGANICE

ALTE TULBURĂRI
(nevrotice și somatoforme,
de personalitate, psihice
secundare consumului și
abuzului de alcool)

4 din total patologie
spital Voila

% din total patologie spital
Voila

57,87%
57,74%

17,82%
17,04%

24,32%

57,40%
61,73%

13,40%
12,76%

29,20%
25,51%

PSIHOZE

Anul
% din total
patologie
spital Voila

2015
2016
2017
2018

0

25,22%

1.4. Situația financiară a spitalului
Spitalul de Psihiatrie Voila este finanțat integral din venituri proprii.
în partea de venituri, bugetul anului 2018 se prezintă astfel:

VENITURI

LEI

%

Venituri din contractul cu CAS Prahova-servicii
medicale

19.733.400,56
15.356.487,75

55,09

Venituri de la CAS Prahova-subvenții (salarii)
Venituri de la bugetul statului

42,87

0,71

Venituri de la bugetul local
Venituri proprii, altele

253.314,10
387.310,84
87.835,18

1,08
0,25

TOTAL

35.818.348,43

100
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Se observă că ponderea cea mai mare (55,09 %) din veniturile instituției sunt
asigurate din contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova.

Structura bugetului de cheltuieli este următoarea :

LEI

%

Cheltuieli de personal

31.254.875,00

85,63

Cheltuieli pt. bunuri și servicii:
din care medicamente și materiale sanitare

4.717.383,30
854.000,05

12,92
2,34

Cheltuieli de capital

327.239,25

0,90

Burse

198.839,00

0,55

36.498.336,55

100

CHELTUIELI

TOTAL

2. MESAJUL MANAGERULUI SPITALULUI
în prezent, îngrijirile de sănătate mintală în România se acordă preponderent în

spitalele de psihiatrie.
Locul spitalului de psihiatrie în societatea modernă a devenit din ce în ce mai vizibil,
datorită atât progreselor semnificative făcute în domeniul psihofarmacologiei, cât și
creșterii vertiginoase a patologiei psihiatrice.
Se știe că mintea și sufletul omenesc rezonează direct proporțional atât cu
microclimatul cât și cu condițiile întregii societăți în care trăiește individul. Schimbările
majore economice și sociale bruște au dus la o adevarată patomorfoză.
Sănătatea mintală este o dimensiune a calității vieții și o resursă pentru o dezvoltare
pozitivă. Fiecare persoană are dreptul la sănătate mintală; salvgardarea și
promovarea sănătății mintale reprezintă o responsabilitate a întregii societăți.
Utilizatorii serviciilor de sănătate mintală trebuie sa aibă același statut ca și
utilizatorii oricăror servicii de sănătate, în sensul că au aparut tulburări psihice
neidentificate în trecut, dar și forme clinice noi ale unor tulburări psihice cunoscute,
ca de exemplu maladia jocurilor, “workaholism”, “shoping-ul” patologic, dependența
de facebook și computer, numeroase toxicomanii, dependența de
drogurietnobotanice etc.
Raportul anual al Organizației Mondiale a Sănătății arată că tulburările psihice
sunt o importantă sursă de dizabilități, cinci din primele 10 poziții ale ierarhiei bolilor
ce pot genera și întreține disfunctionalități, fiind ocupate de tulburări psihice.
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Prevalența pe viată a acestor boli este de aproximativ 33%, ceea ce înseamnă că

unul din trei oameni va avea, la un moment dat, pe parcursul vieții, o tulburare
psihică diagnosticabilă prin criterii internațional acceptate.
Deși psihiatria este dificil de cuantificat, în ultimii ani au apărut noi instrumente

de lucru (scale de evaluare), unele dintre ele măsurând explicit calitatea vieții
pacientului, dar și a familiei acestuia.
Echipa managerială dorește să își aducă aportul și în viitor prin eforturi susținute
alături de profesioniștii din domeniu, cu implicarea autorităților locale în vederea
creeării și dezvoltării condițiilor de realizare a unui act medical performant, adecvat
societății moderne.

3. VIZIUNEA NOASTRĂ
Spitalul de Psihiatrie Voila - Câmpina, spital de psihiatrie de referință în România,
urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a populației și realizarea unui sistem de
sănătate modern și eficient, pus permanent în slujba pacientului.
Urmărim fara preget ca desfășurarea actului medical din punct de vedere al
diagnosticării și tratării, sa aiba loc în cele mai bune condiții si sa fie compatibil cu
sistemele de sănătate din Uniunea Europeană.
De asemenea în colaborare cu alte unități sanitare, publice sau private, căutăm
soluții concrete pentru asigurarea educării continue a personalului medical, formarea
unor adevarati profesioniști in sanatatea mintala.
Spitalul va trebui să-și gândească viitorul ca ofertant de servicii medicale
diversificate și de calitate, pentru beneficiarii din ce în ce mai diverși si cu noi
așteptări. In acest scop se vor avea in vedere si respecta si principiile de baza ale
managementului calității:
1. Orientarea către bolnav;
2. Abordarea bazata pe proces;
3. Abordarea managementului ca sistem;

4. Abordarea pe baza de fapte in luarea deciziilor;

5. Imbunatatirea continua;
6. Implicarea personalului;
7. Leadership;
8. Relații reciproc avantajoase cu beneficiarul serviciilor medicale acordate.
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4. MISIUNEA NOASTRĂ
Spitalul de Psihiatrie Voila - Câmpina reprezintă un loc în care pacienții găsesc

pe lângă soluții medicale de excelență, confidențialitate, loialitate, disponibilitate
multidisciplinară, permanentă, dar și înțelegerea de care au nevoie, toate acestea
fiind obiective permanente ale activității curente.
Este în atenția permanentă a managementului instituției, crearea unui climat propice
pentru toți angajații, astfel încât fiecare să dea măsura maximă a capacității sale
profesionale, contribuind direct la creșterea prestigiului spitalului.
Politica adoptată este adecvată îndeplinirii acestor obiective generale și a obiectivelor
punctuale din planul strategic al instituției.
Măsurarea, monitorizarea și analiza permanentă a sistemului unitar de indicatori
sunt elementele care stau la baza acțiunilor de eficientizare a activității medicale,
astfel încât serviciile medicale asigurate să devină calitativ superioare și să fie
preferate în fața altora, atât în sistemul sanitar cât și în comunitatea locală, regională,
națională și internațională.

5. VALORI COMUNE
■
■
■

respectarea dreptului la ocrotirea sănătății populației.
garantarea calității și siguranței actului medical.
asigurarea accesibilității la servicii medicale.

■
■
■
■

respectarea dreptului la libera alegere și a egalității de șanse.
aprecierea competențelor profesionale și încurajarea dezvoltării lor.
creșterea rolului serviciilor preventive.
transparența decizională.

6.ECHIPA NOASTRĂ
Echipa noastra este formată din profesioniști valoroși, medici primari, doctori în
știinte medicale, asistente medicale absolvente ale facultății de medicină-secția de
asistență medicală, competente și devotate activității la patul bolnavului,
în ultima perioadă, vârsta medie a personalului angajat al spitalului a scăzut, prin
încadrarea unei noi generații, ce are la bază o pregătire modernă, actuală și
temeinică, ce împărtășește pe deplin experiența generației anterioare, cu care
colaborează constructiv.
Conform statului de funcții, Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina are aprobat (31
decembrie 2018) un număr total de 296 salariati, distribuiți pe categorii profesionale,
astfel:
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•
•
•
•
•
•
Una

Medici: 10,47 % (31 medici, din care 29 psihiatri);
Personal medical superior: 3,38 % (10 salariați);
Personal sanitar mediu : 43,92 % (130 salariați);
Personal sanitar auxiliar: 27,03 % % (80 salariați);
Personal TESA: 7,09 % (21 salariați)
Muncitori: 8,11 % (24 salariați).
dintre direcțiile managementului nostru este de

incurajare

a

culturii

organizationale, prin dezvoltarea spiritului de echipa, o echipă de oameni dedicați,

bine intenționați, care își doresc progresul personal și al instituției în care
lucrează.
Urmărim apoi in timp construirea relațiilor interumane, relații de încredere, relații
oneste, deschise, în baza cărora echipa sa fie eficientă.

7. ANALIZA PRIVIND NEVOILE DE ÎNGRIJIRE A POPULAȚIEI Șl A PIEȚEI DE
SERVICII DE SĂNĂTATE DIN TERITORIUL DESERVIT
Analiza privind nevoile de îngrijire a populației și a pieței de servicii de sănătate din
teritoriul deservit are în vedere identificarea unor modalități suplimentare de sporire a
accesului la servicii de sănătate de bună calitate, și eficiente din punctul de vedere al
costurilor.
Obiectivul general al cercetării îl constituie evaluarea situației actuale și a
dinamicii pieței serviciilor de sănătate, asigurând un plus de informații utile
practicienilor cu privire la diagnoză, management și tratament în domeniul specific al
psihiatriei, cu implicații directe în creșterea performanței îngrijirilor medicale.
Printre criteriile utilizate pentru a evalua amploarea și natura nevoilor de asistența
medicală figurează caracteristicile populației, precum și indicatorii de sănătate cum ar
fi speranța de viață, morbiditatea și mortalitatea. Acești indicatori se pot considera și
indicatori ai sistemelor de sănătate.

Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina este o unitate sanitară pavilionară, cu un
număr de 510 de paturi, deservind pacienți din județul Prahova și din multe județe din
tara, ex.:38 de județe in 2019 din care cu pondere mai mare in adresabilitate
enumeram(tot pentru anul 2018), după județul Prahova -7725 cazuri, Ialomița 226,
București si llfov-237, Constanta cu 130, Brasov 90, Dambovita 77, Buzău 26.
Așadar putem spune ca ne adresam unui număr de 725.000 locuitori ai județului
Prahova si circa 1 228 549 locuitori din județele limitrofe.
Sporul natural al populației în zona deservită este negativ, fenomen datorat scăderii
natalității, ceea ce explica si adresabilitatea in scădere la secțiile cu specific pediatric.
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în ceea ce privește durata medie de viață (numărul mediu de ani pe care îi are de
trăit un nou născut, dacă ar trăi tot restul vieții în condițiile mortalității pe vârste din
perioada de referință), în Municipiul Câmpina a fost de 77,9 ani.
în privința morbidității, prevalența bolilor mentale la 100.000 de locuitori a fost în
Municipiul Câmpina de 898 cazuri, iar al bolilor psihice de 111 cazuri.
Referitor la distribuția unităților sanitare, în Municipiul Câmpina numărul total al
unităților sanitare este de 3, din care din sectorul privat -1.
Pacienții spitalului provin atât din familii organizate, cu venituri suficiente și grad
de instruire superior dar și din familii dezorganizate sau fără familii și cu grad de
instruire mediu sau inferior.
De asemenea, mulți dintre pacienți sunt persoane vârstnice, abandonate de
familii, a căror suferință psihică s-a instalat treptat.
O altă categorie de pacienți ai spitalului este reprezentată de pacienții aduși de
echipajele de ambulanță, în urma unor tentative de suicid sau prin transfer din
spitalele de urgență unde au fost internați pentru stabilizare.
Dintre pacienți sunt și șomeri sau pacienți neasigurați (fără ocupație stabilă), alții
reprezintă cazuri sociale și fără identitate.
în secția de psihiatrie pediatrică se derulează activitati specifice psihiatriei

pediatrice, cum ar fi: consilierea micilor pacienți, a familiilor acestora, acordarea
tratamentelor adecvate nevoilor. Pacienții pediatrici provin in proporții egale din familii
sau din sistemul de protectie a copilului.

Definirea indicatorilor de evaluare / monitorizare a îndeplinirii
obiectivelor planului strategic privind îmbunătățirea calității serviciilor și a
siguranței pacienților
> Planul strategic trebuie să conțină indicatori de performanță, adică trebuie să
evidențieze activitățile care urmează a fi îndeplinite, respectiv rezultatele
cantitative și calitative care urmează a fi obținute, precum și sursele de verificare
a acestora. Este deci necesară identificarea nivelului de calitate, dar și a timpului
critic aferent schimbării acestuia și raportarea la standarde de calitate care
definesc nivelurile dorite ale performanței spitalului.
> Monitorizarea și evaluarea performanțelor în implementarea obiectivelor din
Planul strategic este în strânsă relație cu:
4- calitatea si claritatea indicatorilor care urmează să fie urmăriți;
4- structurile organizatorice implicate în colectarea, prelucrarea și raportarea
datelor și a informațiilor;
4- viteza de reacție pentru completarea informațiilor specific și relevante.
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următorii indicatorilor de evaluare / monitorizare a îndeplinirii
obiectivelor planului strategic privind îmbunătățirea calității serviciilor și a
siguranței pacienților :

> Se

propun

1. Număr total de pacienți externați, din care:

-

acuți

-

cronici

-

barbați

rural
2. Durata medie de spitalizare aferente cazurilor externate, pe spital / secție
-

3. Rata de utilizare a paturilor pe spital și pe fiecare secți

4. Indicele de complexitate al cazurilor pe spital și pe fiecare secție /

compartiment
5. Proporția urgențelor, din totalul bolnavilor internați
6. Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi, din

totalul serviciilor medicale spitalicești acordate
7. Ponderea pacienților internați cu bilet de trimitere, în total pacienți internați

8. Ponderea pacienților internați și transferați către alte unități sanitare, în total

pacienți internați
9. Număr cazuri prezentate la Camera de gardă, din care internate

10. Număr de consultații acordate în ambulatoriu
11. Rata mortalității intraspitalicești
12. Rata infecțiilor asociate asistentei medicale

13. Rata pacienților internați în termen de 30nzile de la externare
14. Indicele de concordanță între diagnosticul de la internare și diagnosticul de

la externare
15. Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor

internați
16. Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților înregistrați
17. Numărul de personal care a participat și a absolvit cursurile de comunicare

cu pacientul
Față de cele prezentate mai sus, în vederea asigurării unei concordanțe între nevoile
populației deservite și serviciile de îngrijiri oferite de spital, se vor avea în vedere
următoarele:
1) Stabilirea unei schițe financiare a cheltuielilor medii pe care le presupune un
caz spitalizat, pe fiecare diagnostic în parte;
io
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2) Estimarea nevoilor reale de servicii de psihiatrie, cu repartizarea resurselor

între spital și ambulatoriu;
3) Implementarea și dezvoltarea auditului clinic, proces de evaluare sistematică a
practicilor medicale și de îmbunătățire continuă a standardelor de îngrijire;
4) Introducerea unor modificări procedurale pentru implementarea măsurilor care
și-au dovedit eficiența;
5) Consolidarea și diversificarea serviciilor medicale furnizate de spital;
6) Creșterea vizibilității serviciilor medicale oferite de spital, prin organizarea de

campanii de informare adresate populației (intervenții tip “peer to peer”, suport
și informare la nivelul familiilor și mass-media);
7) Atragerea organizațiilor nonguvernamentale și a sponsorilor în proiecte
psihiatrice.

8. ANALIZA SWOT A SPITALULUI

MEDIUL INTERN
PUNCTE TARI___________
-

-

-

-

Adresabilitate crescută pentru secțiile
de adulți. solicitări numeroase pentru
asistența psihiatrică a pacienților cu
afecțiuni psihice cronice cu patologie
asociată - ICM>1,59
Personal medical cu studii superioare,
pregătit și competent
Clădiri
pavilionare
parțial
modernizate, oferind condiții hoteliere
bune și foarte bune
Existența
unei
documentații
de
specialitate
conținând
expertize
tehnice
și
proiect în
derulare
(Compania Națională de Investiții)
privind reabilitarea, reconfigurarea și

recompartimentarea Pavilioanelor 1-6
Lipsa datoriilor și arieratelor
Rețea informatica noua, rețea internă
proprie între secții-farmacie-laboratorbirou internări

PUNCTE SLABE

Scăderea adresabilității la secțiile de
psihiatrie pediatrică
1

f

Diferențe semnificative între ratele de
utilizare a paturilor din secții

Inexistenta
unui
sistem
de
audit/management clinic sau a unui
sistem de autoevaluare a serviciilor
medicale
Structura pavilionară, ceea ce face
dificilă
asigurarea
circuitelor
funcționale,
conform
prevederilor
normelor Ministerului Sănătății
Solicitări frecvente de servicii medicale
și de îngrijire pentru
persoane
vârstnice

Inexistența psihiatriei de legătură
postspitalizare, lipsa unei cooperări cu
Centre Sociale (sist public) pentru
îngrijirea vârstnicilor sau cu ONG-uri
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-

implicate în
asistența
bolnavului
psihic, ulterior externării
Implementarea deficitară a terapiilor

complementare de tip ocupațional
(ergoterapie, meloterpie, etc)

MEDIUL EXTERN
OPORTUNITĂȚI

-

-

-

-

Climat geografic favorabil tratării
afecțiunilor
psihice,
datorat
amplasării spitalului într-un parc
natural, regiune submotană (acces
- la 30 km de Ploiești, 7 km de
Spitalul Municipal Câmpina).
Singura
Secție
de
Psihiatrie
pediatrică
din
județ,
Secția
Sanatorială Psihiatrie pediatrică
este cu profil unic în țară
Posibilitatea
de
amenajare
a
diverselor activități de ergoterapie
în aer liber sau „indoors”
Existența Asociației Spitalului Voila
Oportunități de sprijin financiar din
partea autorităților administrației
locale

AMENINȚĂRI
Scăderea natalității - zona Prahova,
natalitate mică
Tarif (DRG) pe caz rezolvat necorelat cu
costul real al spitalizării
Subfinațarea spitalului prin diminuarea,
de la an la an, a numărului de externări
contractate
Creșterea
procentului
cheltuielilor
salariale în totalul veniturilor spitalului
Modificări legislative frecvente cu impact
asupra activității spitalului (sistemul de
salarizare, regulile de validare, condițiile
de contractare etc.)
Posibilități reduse de utilizare a serviciilor
co-plata

Număr mic de Centre sociale
pentru îngrijire vârstnici în sistemul
public

-

9. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE
Analiza SWOT permite identificarea următoarele probleme critice la nivelul
spitalului:
■
■

■
■

Adresabilitate crescută pentru patologie psihică cronică la adulți și cu patologie
somatică asociată;
Scăderea adresabilității, secundară scăderii natalității la secțiile de psihiatrie
pediatrică;
Rate diferite de utilizare a paturilor, în secții cu aceeași structură;
Insuficienta implementare a terapiilor ocupaționale;
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Insuficienta cooperare între spital și Asociația Spitalului Voila - Câmpina;
Inexistența unor spații dedicate pentru desfășurarea activităților de terapie
ocupațională ( pavilioanele 1-6)

■
■

10. SELECȚIONAREA PROBLEMELOR CRITICE PRIORITARE, CU MOTIVAREA
ALEGERII FĂCUTE
10.1 Neconcordantă între nevoile de servicii medicale ale populației deservite si
serviciile oferite de spital
Motivație, creșterea numărului de afecțiuni psihice, a schimbării profilului pacienților
care se prezintă pentru internare și a creșterii gradului de complexitate a „cazului”
psihiatric impun necesitatea reorganizării serviciilor medicale oferite, implicit
diversificarea acestora.
- Lipsa diversificării determină scăderea numărului de pacienți care se vor adresa
ulterior către servicii mai complete / mai adaptate nevoilor acestora.
■ Reorganizarea și diversificarea serviciilor medicale furnizate de spital va
asigura:
■ o atitudine terapeutică individualizată, centrată pe nevoile fiecărui pacient;
- oferirea de servicii medicale în concordanță cu cererea: solicitări frecvente
de servicii pentru pacienți vârstnici, cu patologie somatică;
- o abordare nouă, diferită, a pacientului psihiatric, care să aibă în vedere atât
implicațiile sociale pe care afecțiunea psihică o are asupra bolnavului cât și
oferirea de terapii complementare;
- reducerea costurilor spitalicești și totale de îngrijire a sănătății prin oferirea
de servicii adaptate nevoilor: îngrijirile paliative - servicii de îngrijire
specifice, contractate cu CAS.

10.2 Insuficienta valorificare a benficiilor terapiilor ocupationale
Motivație. Reabilitarea psihiatrică este centrată pe funcționalitatea fiecărei persoane
și mai puțin pe boală. Scopul este de a asista fiecare persoană, pentru a compensa
deficitele cauzate de boală, prin dezvoltarea abilităților și utilizarea unui mediu
suportiv și reducerea perioadei de internare/boală.
Obiectivele terapiei ocupaționale constau într-un program ce vizează, ca finalitate:
- creșterea încrederii în sine;
creșterea independenței în activitate, a pacientului;
reintegrarea în mediul familial, social și profesional, deci de a oferi pacientului
condiția psihosocială a normalității.

-

■

Activitatea de terapie ocupațională se concentrează pe trei mari domenii
generale, care includ:
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-

■

formarea deprinderilor de viață cotidiană;

- cultivarea capacităților și aptitudinilor pentru muncă;
- educarea abilităților pentru diverse jocuri și petrecerea timpului liber.
Crearea spațiilor destinate activităților de ergoterapie, a cabinetelor medicale
pentru psihoterapie, precum și extinderea anumitor saloane vor determina:
- completarea tratamentului medicamentos cu terapia ocupațională și
consilierea psihoterapică de grup, organizarea acestora în apropierea
pacientului;
- asigurarea suprafețelor necesare saloanelor dedicate pacienților care pun
probleme deosebite, și au nevoie de supraveghere cu evitarea
supraaglomerărilor.

10.3 Inexistenta unor modele de lucru care să susțină un management clinic eficient
si performant, bazat pe rezultate
Motivație: Implementarea unui sistem informatic de management clinic, modular
care va permite îndeplinirea obiectivului strategic de a culege și agrega date din
sistemele informatice existente în spital, în vederea efectuării de analize complexe și
furnizarea unor informații utile care să fundamenteze deciziile manageriale referitoare
la activitatea medicală.
■ Platforma informatică planificată reprezintă un sistem informațional integrat,
dezvoltat în manieră modulară, accesibil tuturor medicilor, compatibil cu
sistemele de colectare a datelor din cadrul nivelul spitalului, reunind principalele
date statistice cu privire la activitatea medicală.
■ Scopul propus este:

- de a veni în ajutorul tuturor medicilor, prin realizarea unui sistem informatic
care să ajute la interoperarea datelor deja culese, în vederea creșterii gradului
de evaluare a standardelor de calitate a serviciilor medicale furnizate, aliniată
bunelor practici în domeniu, în vederea creșterii responsabilității și
motivației corpului medical în realizare unui act medical de calitate;
- de a oferi managerului baza informațională și documentară necesară unei
evaluări realiste a actelor diagnostice si terapeutice, care să permită asigurarea
unor servicii medicale de înaltă calitate, la un cost cât mai bun.

11. OBIECTIVUL GENERAL - OBIECTIVE SPECIFICE
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11.1 Obiectiv general
Planificarea și reorganizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului

11.2. Obiective specifice
11.2.1. înființarea unui compartiment de îngrijiri paliative
11.2.2. Dezvoltarea terapiilor ocupaționale și cuprinderea acestora în planul de

îngrijiri al bolnavului
11.2.3. Implementarea unui sistem informatic de management clinic, prin
proiectarea și utilizarea unor programe informatice performante

11.2.1. Obiectiv specific 1
înființarea unui compartiment de îngrijiri paliative

11.2.1.1. ACTIVITĂȚI PROPUSE
a) Definire activități
Introducere: La nivel mondial se estimează că este necesară îngrijirea paliativă în 4060% din toate decesele.
- îngrijirea paliativă este necesară pentru pacienții cu o gamă largă de probleme

-

de sănătate care limitează viața.
Pacienții cu multe alte afecțiuni pot solicita îngrijiri paliative, inclusiv pacienții
diagnosticați cu demență, și care prezintă, sau nu, probleme somatice asociate
(insuficiență renală, boli hepatice cronice, artrită reumatoidă, boli neurologice,
anomalii congenitale și tuberculoză rezistentă la medicamente)

l Actualizarea structurii organizatorice a spitalului, respectiv înființarea unui
compartiment de îngrijiri paliative, prin relocarea a unui număr de 10 paturi, din
care 5 paturi de la secția de psihiatrie IV (rata de utilizare a paturilor fiind scăzută
la această secție) și 5 paturi de la secția sanatorială, urmând a se efectua
demersurile legale necesare la Ministerul Sănătății, în vederea aprobării noii
structurii organizatorice.
Astfel, se propune următoarea structură organizatorică: 425 paturi pacienți
adulți, din care 30 paturi pentru cronici, 75 paturi psihiatrie copii și adolescenți și
10 paturi pentru compartimentul de îngrijiri paliative.
2. Dobândirea competenței și specializării corespunzătoare, de către medicul
care va deservi compartimentul.

3. Asigurarea pregătirii și specializării profesionale a personalului sanitar mediu
implicat.
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4. Amenajarea spațiului locativ unde va funcționa compartimentul de îngrijiri

paliative.
5. Obținerea autorizației sanitare de funcționare a compartimentului.
6. Contractarea cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a serviciului medical
spitalizare continuă -“îngrijiri paliative”, respectiv pentru cele 10 paturi nou
create.
7. Stabilirea unui buget pentru costurile stabilite și recurente, identificarea sursele
de finanțare.
8. Abordarea individualizată, centrată pe pacient, prin reevaluări periodice ale
nevoilor și valorilor spirituale, psihologice și sociale acestuia.
9. Stabilirea tipurilor de servicii de terapie medicamentoasă, fizioterapie, terapie
ocupațională și creativă (muzică și / sau artă și / sau dramă), și a servirilor
psihologice, de consiliere, asistență cu servicii de gestionare a durerii și de
deprimare.
10. Monitorizarea și evaluarea serviciului de îngrijire paliativă pentru a vedea dacă
obiectivele sunt îndeplinite.
11. Organizarea de cursuri de îngrijire paliativă în cadrul spitalului, sau
specializarea personalului prin cursuri în afara spitalului, îndeosebi în ceea ce
privește abilitățile de comunicare și sprijin emoțional (auto-studiul poate fi
facilitat printr-o furnizare regulată de materiale relevante), precum și evaluarea
și gestionarea aspectelor etice ale îngrijirii vieții finale.
• dezvoltarea activității de voluntariat, instruiți să documenteze problemele
bolnavilor incurabili.
»

■

promovarea îngrijirii paliative
sensibilizare a populației.

prin

intermediul

unei

campanii

de

b) încadrare în timp - vezi Grafic Gantt / Anexa 1
c) Resurse necesare
Resurse umane: membrii Comitetului Director, personalul medical angajat, serviciul
RUNOS.
Resurse materiale: pavilioanele existente, modificate prin recompartimentări
Resurse financiare: sume repartizate de la buget local, fonduri proprii, fondurile
Asociației Spitalului Voila-Câmpina

d) Responsabilități: membrii Comitetului Director.

11.2.1.2. REZULTATE AȘTEPTATE
4- creșterea numărului de servicii medicale prestate.
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4- creșterea veniturilor obținute din contractarea serviciilor medicale, cu Casa de
Asigurări de Sănătate Prahova, astfel: Număr paturi contractabile x Indice
mediu de utilizare a patului-valoare națională pentru îngrijiri paliative x număr
zile spitalizare x tarif /zi spitalizare
10 paturi x 87 % x 20 zile x 235,62 lei (tarif) = 40.997,88 lei
4- majorarea fondurilor realizate din venituri proprii.
4- scăderea numărului de reinternări în spitalizarea continuă, în regim de cronici.

11.2.1.3. MONITORIZARE - indicatori
-

-

analiza comparativă a indicatorilor de utilizare a serviciilor și a indicatorilor de
calitate, prezentați în rapoartele trimestriale ale medicilor șefi de secție.
analiza bugetului de venituri și cheltuieli.
analiza indicatorilor economico-financiari.

11.2.1.4. EVALUARE - indicatori
-

-

venituri proprii realizate / total venituri realizate.
număr pacienți pentru care s-au aplicat îngrijiri paliative/număr pacienți
externați.
număr personal medico - sanitar alocat îngrijirilor paliative/total personal
medico - sanitar.
număr de paturi repartizate îngrijirilor paliative/total paturi spital.

11.2.2. Obiectiv specific 2
Dezvoltarea terapiilor ocupationale si cuprinderea acestora în planul de îngrijiri
al bolnavului

11.2.2.1. ACTIVITĂȚI PROPUSE
a) Definire activități
L Revizuirea tuturor procedurilor operaționale privind terapia ocupațională.
2. Stabilirea echipei de lucru, prin desemnarea medicului coordonator și a unui
număr de doi asistenți medicali, dintre cei care sunt angajați ai spitalului, prin
decizia managerului.

3. Definirea terapiilor de grup ce urmează a fi utilizate (ludoterapia, meloterapia,
artterapia, terapia prin dans, ergoterapia), în concordanță cu nevoile
pacientului - vor fi cuprinse și detaliate in procedurile documentate de
ergoterapie.
4. Elaborarea și implementarea unui program zilnic de activități ocupationale,
unitar la nivelul spitalului, detaliat pe fiecare tip de terapie; implicarea
pacienților se va face diferențiat, conform recomandărilor medicului curant și în
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funcție de nevoile pacientului (se va ține seama de nivelul educațional al
subiectului, caracteristicile deficienței, statutul prezent, mediul cultural în care
trăiește și motivația sa pentru schimbare). Programul zilnic va fi conceput
separat/individualizat atît pentru pacienții adulții, cât și pentru pacienții copii.
5. Stabilirea modelului Fișei de terapie ocupațională (anexă la Foaia de
observație clinică generală), document ce va fi reglementat în cadrul
procedurilor privind terapia ocupațională și utilizat în vederea înregistrării
datelor si
informațiilor
relevante referitoare la această activitate.
*
1
6. Identificarea surselor de finanțare, întocmirea documentației pentru alocarea
sumelor necesare.
7. Monitorizarea și evaluarea periodică a terapiilor ocupaționale utilizate.

b) încadrare în timp - vezi Grafic Gantt / Anexa 1
c) Resurse necesare
Resurse umane: Manager, medicii psihiatrii, psihologi, asistenți medicali, asistent
social, ergoterapeut.

Resurse materiale: infrastructura existent, sediul Asociației Spitalului VoilaCâmpina, fondul de carte din cadrul bibliotecii spitalului, sala raportului de gardă.
Resurse financiare: sume repartizate de la buget local, fonduri proprii, fondurile
Asociației Spitalului Voila-Câmpina.
d) Responsabilități: Manager, director medical, director financiar-contabil, șef
Serviciu RUNOS.

11.2.2.2. REZULTATE AȘTEPTATE
4- creșterea adresabilității pentru activitățile de reabilitare.
4- dezvoltarea în apropierea pacientului a terapiilor complementar-ocupaționale,
psihosociale.

4- integrarea terapiilor complementare în planul terapeutic.
4- creșterea sanșelor de reinserție socială adecvată, ulterioară externării.

11.2.2.3. MONITORIZARE - indicatori
■
■
-

analiza trimestrială a planului de îngrijiri.
analiza indicatorilor de performață ai managementului.
analiza modului de realizare a execuției bugetare.

11.2.2.4. EVALUARE - indicatori
-

număr de proceduri ocupaționale utilizate / total proceduri/protocoale medicale.
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-

număr pacienți pentru care s-au utilizat terapii ocupaționale/total pacienți

-

externați.
număr personal medico - sanitar alocat îngrijirilor ocupaționale/total personal

-

medico - sanitar.
totalul cheltuielilor cu terapiile ocupaționale/total cheltuieli cu îngrijiri medicale.
total plângeri ale pacienților ca urmare a utilizării terapiilor ocupaționale.

11.2.3. Obiectiv specific 3
Implementarea unui sistem informatic de management clinic,
proiectarea si utilizarea unor programe informatice performante

prin

11.2.3.1. ACTIVITĂȚI PROPUSE
a) Definire activități
ț Realizarea unui studiu de fezabilitate privind costurile unui program informatic
de culegere, prelucrare și analiză a datelor relevante privind activitatea
medicală.
2. Definirea obiectivelor și a strategiei de urmat, stabilirea nevoilor informaționale
3. Identificarea sursele de finanțare, întocmirea documentației pentru alocarea
sumelor necesare.
4. Elaborarea documentației de achiziție publică, finalizarea achiziției.
5. Achiziționarea unui server de înaltă performanță, sau updatarea celui existent
precum și licențe pentru sistem de operare și programe antivirus.
6. Procedurarea activității de analiză și monitorizare a activității medicale.
7. Evaluarea periodică a gradului de precizie și acuratețe a datelor furnizate de
programul informatic.
8. Raportarea periodică a rezultatelor utilizării programului informatic de culegere,
prelucrare și analiză a datelor relevante privind activitatea medicală.

b) încadrare în timp - vezi Grafic Gantt / Anexa 1
c) Resurse necesare
Resurse umane: membrii Comitetului Director, șef Serviciul Evaluare și statistică
medical, șef Serviciu RUNOS, șef Serviciu AAITT.
Resurse materiale: infrastructura hardware și software a spitalului, baza de date
existentă.
Resurse financiare: asigurarea sumelor necesare în bugetul de venituri și cheltuieli.
d) Responsabilități: membrii Comitetului Director, șeful Serviciului Evaluare și
statistică medical, șeful Serviciului AAITT.
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11.2.3.2. REZULTATE AȘTEPTATE
4- posibilitatea obținerii în timp real a informațiilor relevante privind modul de
desfășurare a activității medicale și de îngrijiri.
4- previzionarea impactului pe care îl determină diferite activități/procese în cadrul
realizării actului medical.

4. identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor clinice ce pot apărea în
activitatea medicală curentă.
4- determinarea precisă a necesităților materiale, umane și financiare referitoare
la furnizarea unor servicii medicale de înaltă calitate.
4- fundamentarea politicilor și strategiilor de îmbunătățire a calității serviciilor
medicale furnizate populației.
4- optimizarea procesului de luare a deciziilor manageriale privind activitatea
medicală.
4. stimularea și energizarea comportamentelor inovatoare,
bazate pe
profesionalism și transparență.
4- eliminarea costurilor nejustificate.
4- reducerea complicațiilor, incidentelor și accidentelor.
4- examinare sistematică, efectuată pentru a determina dacă:
- protocoalele clinice sunt aplicate și individualizate;
- rezultatele aplicării protocoalelor medicale corespund așteptărilor;
- datele necesare monitorizării evoluției pacientului sunt înregistrate corect,
complet și în timp real;
- indicatorii de eficacitate și eficiență sunt stabiliți și există o modalitate de
centralizare a acestora în vederea evaluării periodice.
4- ajută fiecare medic din cadrul spitalului să-și aprecieze nivelul performanței
profesionale comparativ cu standardele și ghidurile de bună practică acceptate.
4- identificarea diferențelor de practică între echipa medicală din spital, și/sau
între echipa medicală din spital și echipe medicale comparabile, din alte
spitale.
4- identificarea și consolidarea unor modelele pozitive în specialitatea “psihiatrie”
(modelele de bună practică), modele care pot fi diseminate.

11.2.3.3. MONITORIZARE - indicatori
4. număr rapoarte de evaluare a activității medicale
4- analiza indicatorilor calității serviciilor medicale.
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11.2.3.4. EVALUARE-indicatori
-

număr de proceduri și protocoale medicale noi, număr revizii ale acestora ca
urmare a utilizării programului informatic / total proceduri și protocoale
medicale.

număr riscuri și vulnerabilități identificate în activitatea de îngrijiri medicale, ca
urmare a utilizării programului informatic
număr măsuri adoptate pe baza analizelor furnizate de programul informatic.
costurile înregistrate ca urmare a utilizării programului informatic.
număr rapoarte de mentenanță a programului informatic.

-

■

-

12. INDICATORI PENTRU MONITORIZARE - EVALUARE
a) îmbunătățirea indicatorilor de utilizare a serviciilor medicale: durata medie de
b)

c)
d)
e)

spitalizare, indicele de utilizare și rata de ocupare a paturilor.
Realizarea unui ICM care să reflecte în mod real complexitatea și diversitatea
patologiei tratate și consumul de resurse.
Creșterea satisfacției angajaților privind condițiile de lucru.
Respectarea condițiilor igienico-sanitare și a normelor de securitate și sănătate
în muncă.
Creșterea accesului angajaților la programe de instruire și dezvoltare
profesională și obținerea de noi competențe.

f) Dezvoltarea de competențe în managementul calității și managementul riscului,
pentru personalul cu funcții de conducere.
g) Implementarea unui sistem propriu de evoluție a carierei și de evaluare a
performanțelor profesionale individuale.

h) Implementarea sistemuluide management al calității.
i) Monitorizarea măsurilor de evaluare și tartare a riscurilor.
j) Evaluarea periodică a modului de respectare a condițiilor de autorizare și
certificare a activităților specifice ale spitalului.
k) Creșterea satisfacției pacientului.
i) Creșterea gradului de vizibilitate a activității medicale și a activității Asociației
Spitalului Voila, pe plan local și national.
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13. EVALUAREA PLANULUI STRATEGIC
Strategia de dezvoltare 2019 - 2023 a Spitalului de Psihiatrie Voila - Câmpina își
propune obiective ambițioase, respectiv să crească calitatea și eficiența serviciilor

medicale oferite de spital, prin soluții care țin de investițiile în resursa umană și
infrastructură.
în acest sens este importantă gestionarea adecvată a planurilor de management, dar

și monitorizarea și evaluarea sistematică de parcurs a modului de implementare a
măsurilor planificate, atingerea rezultatelor pe termen mediu și a celor având ca
orizont de timp anul 2023.
Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute se va realiza în mod permanent
de către Comitetul Director, în vederea ajustării intervențiilor, pe măsura
implementării lor.

MANAGER,

Dr. Irina MINESCU
/l/l
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Anexa nr.l
încadrarea în timp a activităților - Grafic Gantt

c
OBIECTIV

ACTIVITĂȚI
Tr.
III

Tr.
IV

Tr.
I

Tr.
II

Tr.
III

Tr.
IV

1. Școlarizarea medicilor în
domeniul îngijirilor paliative

I. înființarea

r

unui
compartiment
de îngrijiri
paliative

II. Dezvoltarea
terapiilor
ocupaționale și
cuprinderea
acestora
în

2.
Pregătirea
echipei
terapeutice,
identificarea
surselor
de
finanțare,
stabilirea
bugetului,
elaborarea
protocoalelor
specifice de îngrijire
3. Efectuarea demersurilor
necesare pentru aprobarea
modificării
structurii
organizatorice
4. Semnare act adițional la
contractul încheiat cu CAS
Prahova privind finanțarea
serviciilor
medicale
spitalicești
6.
Monitorizarea
raportarea
modului
realizarea a obiectivelor

1.
Stabilirea
obiectivelor
specifice
privind
implementarea
Și
dezvoltarea
terapiilor
ocupaționale,
alegerea
procedurilor ocupaționale ce
urmează
a
fi
utilizate,
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planul
îngrijiri
bolnavului

de
al

elaborarea
Planului
intervenției
terapiei
ocupaționale
2. Achiziția diverselor bunuri
necesare implementării și
dezvoltării
terapiilor
ocupaționale
3. Evaluarea programelor de
terapie
ocupațională
(evaluării
intermediare
/
evaluare finală)

4.
Monitorizarea
raportarea
modului
realizarea a obiectivelor

III.
Implementarea
unui
sistem
informatic de
management
clinic,
prin
proiectarea și
utilizarea unor
programe

și
de

1. Realizarea studiului de
fezabilitate privind costurile
programului
informatic
de
prelucrare și analiză a datelor
relevante privind activitatea
medicală

2. Stabilirea
obiectivelor
informatic

1 II 1 II
■ II

strategiei și
programului

3. Identificarea sursele de
finanțare,
întocmirea
documentației
pentru
alocarea sumelor necesare
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