ROMANTA

-

CONSTLTUL JUDETEAN BRA$OV

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRA$OV
Bra$ov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500. 1 18
7 .0 | 1, 0268. 47 7 .263 :, F ax. ; 037 2.87 0.3 7 0

T el. : 0268.47

.'

e-mail: manager@pneumologie.ro; website:www.pneumologie.5o
Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235

Raport privind indeplinirea planului de dezvoltare a Spitalului de Pneumoftiziologie Bragovo
pentru anul 2014

Pe parcursul anului

1.

M014,

au fost realizate urmdtoarele:

imbundtd{irea conditiilor hoteliere pentru pacien}ii intemali
igienizare qi reparafii in toate pavilioanele Spitalului, respectiv:

)

)

-

prin aplicarea de mdsuri

de

s-a reparat acoperi$ul (inlocuit qi reparat figld, ddrdmat coguri, inlocuit porliuni
jgheaburi gi lemn) cu ajutorul fondurilor alocate de Consiliul Judelean Braqov
reamenaj are magazie materiale
zugrdvit sala de tratament

La Pavilionul II:

3

qi din

-

s-au inlocuit caloriferele din

-

asigurarea confortului termic
zugrdvit qi reparafie sala de tratament
zugrdvit qi reparafie magazie pentru materiale de curilenie
reparalii fereastre saloane
s-au recondilionat 5 mese din saloane

saloane

magazie bronhoscopie pentru

La Pavilionul III:

-

amenajare box6 pentru materiale de curdlenie
amenajare cameri recoltare sputd

igienizare hol

F Inlocuire relea apd dintre pavilioanele I, II, III- cu ajutorul fondurilor

)
F

alocate de Consiliul
Bragov
Judelean
La Pavilionul IV:
- s-a repant pardoseala qi fereastra de la cabinet asistente
La Pavilionul VI:
- s-a zugrdvit grup sanitar pacienli de la parter
- s-au inlocuit supo{ii pentru mopuri in boxele pentru materialele de curdlenie de la
parter qi etaj
inlocuit fereastra cu tAmpldrie de lemn deterioratd din salonul 2 cu fereastrd cu
s-a
tdmpldrie din PVC qi geam termopan
- s-au recondilionat 7 mese din saloane qi un dulap pentru depozitat materiale
La toate pavilioanele spitalului, precum si la dispensarele TB Brasov si Sacele, au fost
montate panouri de afisaj din pluta pentru anunturile specifice-drepturi pacienti, adresa
CAS Brasov, program contravizita, servicii medicale oferite, etc.
Obtinerea autorizatiei de transport neasistat pentru Ambulanta proprie a spitalului.
Igienizarea (reparatie si zugravire) Blocului alimentar in totalitate.
La Farmacie:
- s-au zugrdvit oficiul, laborator magistrale, grup sanitar, hol gi cameraprincipald
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Pe linie de Sdndtate qi Securitate in Muncd s-au montat supo4i pentru stingdtoare precum $i
plan de evacuare qi avertizare scrisA ,,pacienli transportabili/netransportabili in toate
saloanele

La Dispensarul TB Braqov:
- s-a recondilionat mobilierul medical din 3 cabinete de consultalii
- s-au zugtdvrt holurile de la parter 9i etaj
- s-au inlocuit ferestrele cu tdmpldrie de lemn deterioratd de pe holuri cu ferestre cu
tdmpldrie din PVC qi geam termoPan
La Laboratorul de analize medicale:
- s-au fbcut ample lucrdri de modernizarc carc au constat in zugrdvirea spaliilor de la
compartimentele de bacteriologie specifici qi nespecificd, biochimie qi hematologie
gi inlocuirea pardoselii cu covor PVC sanitar
- s-au inlocuit fereastrele cu tdmplSrie de lemn deterioratd din compartimentel
anterior menlionate cu fereastre cu tdmpldrie din PVC qi geam termopan
- s-a recondilionat mobilierul din compartimentul biochimie
- s-au inlocuit si/sau refacut instalatiile electrice din tot Laboratorul de analize
medicale

2.

tn domeniul politicii de personal, din catzd cd personalul angajf este insuficient, pentru
acordarea asistenlei medicale corespunzdtoare structurii organizatorice aprobate in condiliile

legii, s-a solicitat si obtinut aprobarea Consiliului Judelean Braqov pentru scoaterea la concurs
a 14 posturi, respectiv 3 asistente gefe, 4 asistente pentru secfii, 1 asistent farmacie, 1 asistent
explordri funcfionale spital, 1 asistentd evaluare statisticd, 1 asistent ambulatoriu, I medic
cardiolog pentru cabinet de cardiologie ambulatoriu, 3 infirmiere, 1 ingrijitoare, 1 spdldtoreasd,
1 contabil pentru compartimentul financiar contabil, 1 economist pentru salarizare, 1 inginer
pentru compartimentul SSM, iar pentru Dispensarul TB Sdcele 1 medic pneumolog, I asistentd,
1 ingrijitoare.
Conlinuarea Campaniei de promovare qi menJinere a sdndtdlii in comunitdfile braqovene, prin
oferirea de spirometrii gratuite pentru angalaliilnspectoratului Judelean de Polilie Braqov.
4. imbunbtSlirea performanlelor administrative ale Spitalului prin:
repararea de echipamente IT 9i aparate de copiat;
cursuri de pregdtire profesionald pentru toate asistentele medicale (resuscitare
cardiovasculard) qi curs pentru mediu-pentru responsabil mediu.
5. S-a derulat parteneriatul cu Facultatea de silvicultura si exploatari forestriere din cadrul
Universitatii Transilvania Brasov, cu privire la identificarea arborilor din perimetrul spatiului
verde aferent spitalului, care reprezinta un potential pericol pentru viata pacientilor si
apartinatorilor acestora, precum si pentru integritatea cladirilor.
6. Promovarea cercetdrii medicale prin participarea la Proiectul internalional IRlS,,In Retea:

Invd!6nd

din erori promovdm cultura Siguranlei pacienfilor/utilizatorilor de servicii

de

sdndtate".

MANAGER
Dr. Dan MORARU
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