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Raforf iifiniinil indeplinirea obiectivelor propuse in Planul de dezvoltare a
Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braqov, anul2020

Av0nd in vedere c6:
1. Scopul echipei manageriale este ca Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braqov sE

devini o unitate etalon de furnizare de servicii medicale la nivel loco-regional,
urmlrind atit asigurarea calitElii qi siguranlei actului medical, cdt gi diversificarea
serviciilor medicale fumizate.

2. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Bragov deruleazE Programul Judefean de Control
al Tuberculozei, avind ca obiectiv limitarea riscului de imbolnivire a populatiei prin
reducerea endemiei fuberculoase.

3. Obiectivele generale din Planul managerial de demoltare al Spitalului Clinic de
Pneumoftiziologie BraSov pentru perioada cuprinsd tntre anii 2019-2023 propuse
pentruafiatinsesunt:

+ dezvoltarea gi modernizarca infrastructurii Spitalului pentru realizarea unui
mediu de asisten{5 medicali de calitate;

-+ creqterea satisfac{iei pacientilor qi vizitatorilor prin serviciile medicale de
calitate fumizate de c6tre Spital;

-+ dezvoltarea performantelor profesionale ale angajalilor qi a condiliilor de lucru
ale acestora, pentru atingerea obiectivelor Spitalului;

+ dezvoltarea colaborlrii cu comunitatea pentru promovarea qi menfinerea
s6nit6fii, precum qi imbunitnfirea stirii de slnitate a populafiei.

qi {indnd cont de faptul c6:
l. Spitalul cauti solulii concrete pentru creqterea capacit{ii de a fumiza servicii publice

de sinitate de o calitate crescut5, sporirea accesului populafiei judefului Braqov qi a
judefelor limitrofe la acestea gi, nu in ultimul r6nd, asigurarea unui mediu optim pentru
desftqurarea in bune condilii a actului medical din punctul de vedere al prevenliei,
diagnosticdrii qi tratamentului.

2. Cerinlele gi nevoile populatiei ne obligd s[ fim permanent preocupa[i pentru
dezvoltarea serviciilor pe care le furniz[m gi atingerea unor standarde ridicate in ceea
ce privegte calitatea gi siguranta actului medical.

in contextul pandemiei de COVID-I9, in anul 2020 preocupdrile noastre din perspectivi
manageriali s-au axat pe indeplinirea urmitoarelor obiective specifice, la termenele previzute
?n Planul managerial de dezvoltore al Spitalului Clinic de Pneumofiiziologie BraSov pentru
perioada cuprinsd intre anii 2019-2023, respectiv:

r' dezvoltarea capacitilii de diagnostic prin modernizarea Sectorului de investigalii
paraclinice prin oblinerea autoriza{iei de amplasare qi construcfie Computer Tomograf qi
demararea demersurilor pentru obfinerea autorizatiei de funcfionare pentru CT;
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l)

achizifionarea de echipamente medicale de inaltl performantd: concentratoare de oxigen,
Hmpi [fV cu scut, aparat de virualizare vene, echipamente ATI (ventilatoare respiratorii,
paturi, injectomate, infizomate, monitoare func{ii vitale);
(Sursa de finon(are: Consiliul Judelean BraSov)
aplicarea Ghidului metodologic de implementare a Programului Nalional de Prevenire,
Supraveghere Si Control al Tuberculozei (PNPSCD qi a Planului de control al
transmiterii tuberculozei tn Sprtalul Clinic de Pneumoftiziologie BraSov, care au rolul sd
identifice qi sE reduci riscul de transmitere a tuberculozei in rendul pacien{ilor,
personalului medical, qi/sau vizitatorilor pe parcursul qederii acestora in Spital, respectiv:
- in contextul pandemiei COVID-I9, achizilionarea de ldmpi UV protejate cu scut, ce

pot fi utilizate in prezenfa persoanelor in toate zonele curate ale pavilioanelor;
- reinstruiri periodice pe bqz,a, unui plan anual cu tematici din Ghidul de prevenire a

infecfiilor qi consemnate in procese verbale lunare gi trimestriale;

imbunitltirea conditiilor pentru pacientii infernati:

imUunatagrea condiliilor hoteliere pentru pacientii internafi prin:
o aplicarea de mdsuri de igienizare gi repara[ii in pavilioanele Spitalului, dispensarele

TB Braqov qi Sdcele;
(Sursa de finangare: venituri proprii)
o achizilionare de mobilier medical nou'scaune in toate saloanele pentru pacienli din

cadrul Pavilionului I a Spitalului;
(Sur s a de finanlar e : C onsiliul Judeye an BraS ou)
o dotarea cu frigidere a cdt mai multe saloane pentru pacien{i;
(Sursa de finanlare : Consiliul JudeSean BraSou).

imbunltiitirea conditiilgr oentru salariatii Spitalului:

Repararea qi achizilionarea de echiparnente IT, aparate de copiat qi proteclie a datelor
(antivirus).
(Sursa de finanlare: Consiliul Judelean Braqov, venituri proprii)

2) Acltasionarea de legitimagii de serviciu pentru salariafii Spitalului.
(Sursa de finangare: venituri proprii)

l) Dezvoltarea resurselor umane:
r' ?n perioda stirii de alert5 pentru asigurarea necesarului de personal au fost ocupate fbri

concurs un numdr de 3 asistente qi prin transfer un post de medic pediatru gi un post de
psiholog;

r' intelniri periodice cu personalul medical pe pavilioane, dispensare qi laboratoare
(laboratoarele de radiologie qi laboratorul de analize medicale) pentru ca atributiile qi
responsabilit5file individuale sE fie cunoscute gi respectate la fiecare nivel, respectiv in
sectii, compartimente, laboratoare, dispensare gi in ambulatoriul de specialitate;/ controlul insruirii lunare qi trimestriale a personalului medical cu privire la activitiJile
de prevenire gi control a infecliilor asociate asistenfei medicale;

1)
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/ conholul inopinat al modului de efectuare qi incadrare in timp a lucrlrilor de igienizare
qi reparafii din cadrul Spitalului;

/ instruire periodicd a intregului personal cu privire la proteclia datelor cu caracter
personal in Spital, laboratoare qi dispensare;

/ urmirirea respectlrii activitS{ilor din Planul anual de prevenire Ei protectie al
salariafilor, inclusiv controlul medical periodic prin medicul de medicina muncii qi

implementarea recomanddrilor acesfuia;
{ revizuirea,,Planului de mlsuri pentru reducerea riscului funcfiilor sensibile din Spitalul

Clinic de Pneumoftiziologie Braqov";
r' coordonarea exerciliilor practice de acfiune in situalii de urgenti;
r' perfectionarea profesionald a cadrelor medicale, precum gi a personalului TESA prin

participarea la cursuri de pregitire profesionald a salarialilor, conform Planului de
pregdtire profesionali aprobat;

2) Evaluarea lunard in cadrul Videocall-trilor (care inlocuiesc Rapoartele de gardd) gi a
Comitetului Director a balanfei de venituri qi cheltuieli a Spitalului in vederea folosirii
eficiente a resurselor pe secfiilcompartimente.

3) Prezentarea concluziilor Proceselor-verbale de control a institufiilor abilitate in cadrul
Rapoartelor de gardd qi a Comitetului Director pentru stabilirea mlsurilor de corecfie a
neconformitnfilor glsite.

4) Controlul periodic al respectErii recomandlrilor emise de CPIAAM cu privire la
respectarea precau{iunilor universale qi adifionale la nivelul sec{iilor qi compartimentelor.

5) Urmarirea respectdrii activitifilor de control al calitnlii apei qi a dezinfecliei prin aplicarea
probelor de autocontrol al suprafefelor, aeromicroflorei qi a tegumentelor.

6) Actualizarea Registrului riscurilor la nivelul Spitalului qi aI ,,Programului de dezvoltare a
sistemului de control intern managerial al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Bragov
pentru anu12020".

7) Elaborarea qi revizuirea unor proceduri operationale pentru activiti{ile de control intern
managerial de la nivelul Spitalului, in conformitate cu modificirile legislative apdrute.

8) Aplicarea de misuri de imbunlt5{ire a serviciilor oferite prin punerea in practicd a
dorinlelor exprimate de pacienfi in chestionarele de satisfac{ie completate de aceqtia.

9) Coordonarea, verificarea qi controlul indeplinirii la timp a atribufiilor tuturor
compartimentelor cu privire la oblinerea avizelor, autoriza{iilor, raportiirilor qi
documentelor solicitate de instituliile abilitate din domeniu.

10) Achizilionarea unui autoturism, ca mijloc de transport special destinat pacienfilor, tip A II,
adaptatil cerinlelor de protectie sanitari impuse de pandemia COVID-l9.
(Sursa de finan(are: Consiliul Judelean BraSov)

ll)Achizilionarea unui autoturism tip frrgon, ca mijloc de transport special destinat
transport[rii alimentelor pentru pacien{i.
(Sursa de /inan[are: Consiliul Judesean BraSov)

populatiei la seruiciile medicale fumizate de Spital:

l) lnfiinlarea in parteneriat cu Direcfia de Asistenfi Social6 din cadrul primdriei Braqov a
unui centru de recoltare probe biologice pentru depi persoanelor infectate cu virusul
SARS-CoV-2 la Centrul pentru persoane

MANAG
Dr. Dan M

Noua.
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