
 

TOTALURILE ACTIVITĂŢII 

 IMSP "Spitalul Raional Cantemir"  

pentru anul 2018 

Onorată asistenţă 

        Pe tot parcursul anului 2018 activităţile  în IMSP SR 

Cantemir  au fost direcţionate spre eficientizarea  funcţionării în 

vederea realizării obiectivelor  Politicii Naţionale de Sănătate, 

Strategiei de dezvoltare a Sistemului de Sănătate şi a altor acte 

legislative şi normative . 
 

           Am mobilizat colectivul, reeşind din posibilităţile reale şi 

resursele financiare de care am dispus, spre a crea o nouă imagine 

a instituţiei, monitorizînd în acelaş timp necesităţile populaţiei în 

problemele de sănătate şi cred că am făcut tot posibilul ca să ne 

modernizăm cît de cît, ca să facem faţă timpului şi să ne 

menţinem într-o dinamică pozitivă . 
 

      La bază  au stat  următoarele  priorităţi : 
 

1. Asigurarea instituţiei cu cadre medicale şi perfecţionarea continuă 

a măiestriei lor profesionale; 

1.1 Consolidarea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale. 

2.  Asigurarea accesului populaţiei la serviciile medicale de calitate; 

3. Sporirea responsabilităţilor, ameliorarea şi monitorizarea 

permanentă a indicatorilor principali în activitatea medicală 

spitalicească şi specializată de ambulator . 

4. Contribuirea la creşterea nivelului de responsabilitate a cetăţenilor 

pentru  propria sănătate prin propagarea şi cultivarea unui mod 

sănătos de viaţă; 

     Pe parcursul anului 2018 asistenţa medicală specializată de  

ambulator şi spitalicească a fost prestată de 296  lucrători medicali. 

Inclusiv 45 medici şi 120 asistente medicale. 

     Spitalul activează  pe parcursul la mai mulţi ani fără medic 

endocrinolog,  infecționist, cardiolog.   

 



BAZA TEHNICO-MATERIALĂ 
 

     Consolidării şi dezvoltării bazei tehnico-materiale se acordă o 

atenţie deosebită şi permanentă  din partea administraţiei 

Consiliului Administrativ a Spitalului, Consiliul Raional . 

        Au fost efectuate reparaţii  curente în secţiile Spitalului, în 

secţia  consultativă şi alte subdiviziuni în sumă de 490 600  lei, 

inclusiv 200 000 lei finansare din partea Consiliului Raional . 

        S-au efectuat măsuri efective în respectarea regimului 

sanitaro-antiepidemic,protecţiei muncii, securităţii antiincendiare 

în subdiviziunile subordonate.  În  aceste scopuri au fost 

valorificate 83500 lei. 

        S-a îmbunătăţit aprovizionarea instituţiei cu instrumentar şi 

echipament medical, cu aparataj medical modern şi anume:  

- Monitor pentru Monitorizarea funcțiilor vitale; 

- Diatermocoagulator ; 

- Analizator biochimic ; 

- Pulsoximetru; 

- Distilator; 

- 2 Transductoare pentru Ecocardiograf  și Ultrasonograf. 

      S-a procurat  mijloace fixe în sumă de 470 690  lei. 

      S-au efectuat lucrări ce țin de  proiectul „Reabilitarea 

termică a clădirii blocului chirurgical al IMSP Spitalul 

Raional Cantemir”  

 în suma de peste 3.000.000 lei, inclusiv 222 900 lei contribuția 

Consiliului Raional.  
 

     Sînt convins, că atît administraţia Spitalului, cu susţinerea 

Consiliului Raional, vor folosi toate posibilităţile reale pentru 

consolidarea bazei materiale tehnice a instituţiei noastre. 

 



 

SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

     Finanţarea în decursul anului 2018 a fost în volumul 

contractat cu CNAM şi a constituit - 24292,0 . 

      Cheltuieli efective anul 2018 (CNAM): 

1. Retribuirea muncii–14594,0  lei 

2. Contribuţia de asigurări sociale şi asig.medicale -3817,1 lei 

3. Medicamente –1837,1 lei 

4. Alimentarea –906,1 lei  

5. Servicii comunale – 1491,0 lei (cheltuieli de regie) 

6. Alte cheltuieli – 3099,6 lei 
 

     Bugetul IMSP "Spitalul Raional Cantemir" în anul 2019 

constituie – 26 489,8  mii lei, diferenţa cu anul 2018 este mai 

mare cu  1396,1 mii lei. 
 

     Inclusiv: - Medicina Spitalicească -21 195,4 mii lei cu -

1122,6 mii lei mai mare ca în anul 2018. 
 

     Medicina specializată de ambulator – 5294,4  mii lei cu 272,7 

mii lei mai mare ca în anul 2018. 
 

     Salariul mediu a lucrătorilor medicali în anul 2018  la 1 

persoana fizica a constituit  5044  lei pe  instituţie  total. 
 

   Inclusiv: Medici –11678 lei 

                    Asistente  medicale – 5058 lei 

                    Personal auxiliar – 3176 lei. 

     Salariu mediu la 1 funcţie ocupată în anul 2018: 

– Medici – 6318 lei 

– Asistente medicale – 4768 lei 



– Infermiere – 2553 lei 

– Alt personal – 3852 lei 

– TOTAL: 4369 lei 

Asistenţa Medicală Spitalicească – salariu mediu la 1 persoana 

fizica total –4948 lei. 
 

     Inclusiv:   Medici – 14 610 lei 

                      Asistente  medicale – 5 097 lei 

                      Personal  auxiliar – 3 680lei. 

     Asistenţa medicală Specializată de Ambulator – salariu 

mediu la 1 persoana fizica total  5 412 lei. 

     Inclusiv:  Medici – 7 699  lei 

                     Asistente medicale – 4 908 lei 

                     Personal auxiliar – 4 211 lei. 
 

     Anul 2019 conform „Business-planului” surse financiare vor 

fi utilizate în felul următor: 

– Salariul, contribuţii la fondul social şi primele de 

asigurare   

        obligatorii – 19 114,2 mii lei 

– Pentru medicamente – 1 950,0  mii lei  

– Pentru alimentarea pacienţilor – 1 201,7  mii lei  

– Cheltuieli de regie– 1 628,8 mii lei  
 

       Vor fi alocate surse financiare la medicamente  pentru 1 

bolnav pe zi – 43,17 lei pentru un curs de tratament  315,14 lei. 

      Pentru alimentarea pacienţilor 23,80 lei şi pentru 1 caz tratat 

168,45 lei. 
 

      Sursele financiare  obţinute prin prestarea serviciilor contra 

plată  în anul 2018 constituie 2494,6  mii lei şi au fost utilizate 

respectiv: 

 

 



 

– Medicamente  260,0  mii lei  

– Alimentarea 20,0 mii lei  

– Cheltuieli de regie 300,0 mii lei . 

– Salarizarea şi contribuţii 1305,0 mii lei  

– Reparaţia clădirilor 99,0 mii lei  

                 Altele  510,6 mii lei  
 

       Pentru anul 2019  s-a planificat venit din servicii contra plată 

2037,0 mii lei, inclusiv : 

– Salarizare şi contribuţii – 1 129,8 mii lei. 

– Medicamente  – 85,0 mii lei. 

– Alimentarea  – 20,0 mii lei 

– Cheltuieli de regie – 244,5 mii lei 

– Alte – 557,7 mii lei. 
 

Activitatea secţiei consultative 

Pe parcursul perioadei raportate secţia consultativă a activat în 

strînsă conlucrare  cu secţiile spitalului raional, medicina de 

familie, urgenţa, instituţiile republicane de diagnostic şi 

tratament. 

       Vizitele la medicii specialişti sînt programate prin telefonul 

registraturii sau direct. Totodată sînt programate consultaţiile 

specialiştilor, internările în instituţiile republicane, precum şi 

investigaţiile  de înaltă performanţă. 
 

       Pe parcursul  anului 2018 în secţie s-au înregistrat 73153 

vizite, cu 570 vizite mai multe ca anul 2017, inclusiv 62119 

vizite persoane asigurate – 84,8%  şi 14038  copii – 17,4%. Cu 

scop profilactic s-au înregistrat 26566 vizite ( 34,6%) inclusiv 

copii – 5073 ( 20 %). 

       Se constată majorarea numărului total de vizite, inclusiv și 
cele profilactice. 



         La medicii stomatologi -11877 vizite, inclusiv -4527 
copii și cu scop profilactic -3593 . 
         Indicii activității serviciului stomatologic se mențin la 
același nivel în utlimii ani și sunt la nivelul republican. 
       Au fost internați  pe parcursul an.2018 în instituții 

republicane 880 pacienți, an.2017– 860. 

       Consultați în instituții republicane  3524pacienți, inclusiv 419 

copii. Investigații performante  - 4746. 

       Anul 2017– 3988. 
 

Analiza acivităţii asistenţei medicale Spitaliceşti 
 

     Pe parcursul anului 2018 au  funcţionat: 

– 81 parturi terapeutice; 

– 24 paturi chirurgicale; 

– 25 paturi pediatrice ; 

– 15 paturi infecţioase; 

– 20 paturi maternitatea; 

– 6 paturi reanimare . 
 

     Deasemenea au activat secţia imagistică, reanimare și 

anestziologie, blocul de operaţii, laboratorul clinico-diagnostic, 

secţia de transfuzie a sîngelui, farmacia spitalului, blocul 

alimentar, secția patomorfologică,  

autoclavare, secția de internare, serviciul administrativ și 

gospodăresc, audit medical intern. 

    Asigurarea populaţiei raionului Cantemir cu paturi o constituie 

in anul 2018- 26,6  la 10 000 populaţie . 
 

      Pe parcursul anului 2018 s-au tratat în condiţii de staţionar în 

IMSP „Spitalul raional Cantemir” : 6 092 pacienţi (inclusiv 567 

nou-născuți). 

                       Pacienţi asiguraţi – 5 764 

                      Pacienţi neasiguraţi – 328 

 



 

 

Inclusiv 5184 cazuri acute și 908 cazuri cronice 

–  Nivelul de spitalizare in anul 2018, constituie – 9,0      

– Durata medie de utilizare a patului in anul 2018 – 265,0 (paturi 

acute - 279)            

– Rotaţia patului  in 2018 constituie – 34,0 (acute- 38,3%) 

– Procentul îndeplinirii zilei/pat este – 84,6% (paturi  acute 

87,1%) 

– Durata medie de spitalizare a pacienţilor pe parcursul anului 

2018 constituie  de 7,7 zile, a pacienţilor neasiguraţi- 4,2 zile, a 

pacienților cu patologii acute 7,1 zile. 

Letalitatea spitaliceasca 
 

         Pe parcursul anului 2018  au decedat 114 – 2,0%. 

        S-au efectuat în anul 2018- 56 sectii patologo-anatomice 

sau la 49% din pacientii decedati. 

Structura  letalităţii spitaliceşti în anul 2018 
 

a. După unităţile nozologice: 

I. loc – bolile aparatului circulator – 49 (43%)  

II. loc– bolile aparatului digestiv – 32 cazuri (28%)  

III. loc– tumorile ca cauză a deceselor– 15cazuri(13,2%) pacienţi 

care au decedat în îngrijiri paliative.      

IV.loc– leziuni, traume, otrăviri – 8 (7 %)   

V.loc – letalitatea prin bolile aparatului respirator –3 (2,6%)  
 

 b.După timpul de la internare pînă la deces s-au repartizat în 

felul următor: 

– În prima oră – 7pacienți sau 6% ; 

– În  primele 24 ore – 27 decedaţi sau 23,6%. 

– peste 24 ore – 80 decedaţi sau 70,4 %. 



 

Letalitatea infantilă    

     Pe parcursul anului 2018  au fost înregistrate 2 cazuri de  

letalitate infantilă  copii:  

– Andoni Mateo 5 luni ” Patologie congenitală, Amitrofie 

Spinală” 

– Grecu Dumitru 1 lună ”Anomalie a vaselor cerebrale cu 

hematom intracranian”  

– 2 cazuri de mortalitate perinatală mort născuți, cauza 

decesului: hipoxie  intrauterină, constituie 4‰, pe republică 

– 10‰ .  

Activitatea chirurgicală 
 

      Intervenţiile chirurgicale in anul 2018  s-au efectuat -1245 . 

– Activitatea chirurgicală – 74% pe raioane 43% 

– Secţia chirurgie – 55,5  % 

– Secţia traumatologie –80% 

– Secţia ginecologie -84 % 

– Secţia matenitate- 81,5% 

      Ponderea pacienţilor operaţi cu anestezie generală constituie 55 

%. Rata transportării întîrziată a bolnavilor pentru asistenţă 

chirurgică urgentă a crescut și  este 72,5 %,  rata  gravidelor cu 

sarcină extrauterină care s-au transportat întîrziat pentru asistenţă 

chirurgicală urgentă în  anul 2017- 50% . 

     Ponderea pacienţilor spitalizaţi în secţia internare din cei care sau 

adresat constituie 67 % - 6181 din 9 467, rata pacienţilor internaţi pe 

motiv de asistenţă medicală de urgenţă, constituie -85 %(4 482 

pacienți), programați 15 %(791pac) 

–    Internați în orele de noapte -1700 pacienți (32 %).  

– Transporaţi de echipele AMU –constituie 47% 

– Pacienţii  care s-au adresat  desinestătător –16,9% . 

 



 

 

– Numărul  de pacienţi prin intermediul CS–28% 

–     Secţia consultativă – 8,1%  

– Numărul pacienților la care s-a refuzat internarea – 

3286(33%), inclusiv în orele de noapte -1308 (42,2 %) 

 

      În anul 2018 au persistat înscrieri programate în secţiile de 

profil terapeutic, din cauza internărilor urgente a pacienţilor gravi şi 

decompensaţi la domiciliu. Nu au fost probleme cu internarea 

programată a pacienţilor în secţia chirurgie, pediatrie,  maternitate 

şi patologia gravidelor. 
 

     Este la un nivel satisfăcător şi constant conlucrarea secţiilor 

Spitalului cu instituţiile medicale de rang terţiar, unde au fost 

transferaţi – 86 pacienţi. 

     În marea majoritate a cazurilor – 93 % transferul este coordonat 

de specialiştii serviciului AVIA-SAN sau nemijlocit transportaţi cu 

serviciul AVIA-SAN, dar totuși la acest compartiment apar greutăți 

la referirea pacienților cu patologii cerebro-vasculare, patologii 

cardiace, traumatism asociat grav . 

Obiectivele majore atinse 

 în anul 2018 în cadrul instituţiei 

 

     Dat fiind paftul, că asistenţa Spitalicească stă la faţa celor mai 

grave şi complicate probleme de Sănătate a cetăţenilor  şi  

activează în regim continuu 24/24 ore este necesar ca spitalul să 

dispună şi de baza tehnico-materială în siguranţă, dar şi de un 

management eficient pentru a răspunde la probleme de sănătate a 

populaţiei. 



     Menţionez, că am reuşit să realizăm majoritatea obiectivelor 

preconizate cu un an în urmă. Ca şi Sistemul naţional de Sănătate, 

instituţia noastră este în proces continuu de reformare  şi 

modernizare în scopul alinierii la standarte înalte şi asigurării 

pacienţilor cu servicii medicale de calitate,ameliorării continue a 

indicatorului de activitate a instituției. 

      Instituţia pe parcursul ultimilor ani merge pe o cale ascendentă 

de dezvoltare. Mă refer la înzestrarea tehnico-materială   

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, implimentarea metodelor noi 

de diagnostic  şi tratament . 

     În anul 2018 instituția a fost acreditată, am păstrat poziția de 

top în clasamentul  spitalelor conform indicatorilor de calitate și 

sondajului la externarea pacienților. 

 

 

    Ca rezultat al realizării Proiectului de reabilitare termică a 

edificiului Blocului chirurgical s-a îmbunătățit considerabil 

condițiile de cazare și tratament în secțiile spitalului, satisfacția 

pacienților, fapt care a condus la creșterea calității actului medical 

. 

        Dotarea instituţiei cu echipamente şi dispozitive  moderne  a 

sporit accesibilitatea populaţiei raionului la unele servicii medicale 

de performanţă  aici pe loc, în teritoriu,  fără a se deplasa în 

instituţii republicane fapt care a condus la sporirea nivelului de 

autoritate a spitalului în rîndurile populaţiei .Principala realizare 

desigur este gradul  

de satisfacţie a pacienţilor  criteriul de bază de aprecierea 

activităţii colectivului nostru, iar recunoştinţa populaţiei să ne 

inspire la noi realizări 

 

 



 

 

Probleme existente în instituţie : 
 

 Asigurarea insuficientă cu cadre medicale; 

 Rezerve în problemele ce ţin de nivelul calităţii asistenţei 

medicale şi creşterii satisfacţiei pacientului, utilizării raţionale a 

fondului de paturi şi conlucrării cu AMU şi AMP, activităţii 

Comitetului Controlul Calităţii, înregistrarea complicaţiilor 

postoperatorii, infectiilor nozocomiale s.a. 

 Circuitul anevoios în sistem, programarea, lista de aşteptare; 

 Problemele nerezolvate la etapa de AMU, AMP,devin povara 

asistenţei de Spital (Spitalizarea tardivă, urgenţe, în ore nocturne, 

autoadresări etc.) conduc la majorarea cheltuielilor şi 

incomodităţi în acitivitatea personalului medical. 

 Spitalizările neargumentate şi pacienţii neexaminaţi conform 

programului unic pentru spitalizare. Dublarea  serviciilor şi 

examinărilor. 

 Spitalizarea pacienţilor din grupa socialmente vulnerabile, 

neasiguraţi şi care în cele mai dese cazuri sunt spitalizaţi de 

urgenţă, în stare gravă şi nu au posibilităţi să achite serviciile 

medicale acordate, aducînd prejudicii financiare instituţiei

 O altă problemă cu care des ne confruntăm este că o parte din 

pacienţii spitalizaţi, din motive sociale rămîn să fie trataţi în 

secţiile spitaliceşti suportînd cheltuieli enorme, în timp ce 

starea lor permite externarea şi transferarea în servicii mai 

puţin costisitoare cum ar fi Centrele de plasament şi îngrijiri 

sociale. 

 

 

 

 

 

 



Obiective: 
 

 Conlucrarea eficientă şi consecutivă cu CS, AMU, CSP, Instituţiile 

Republicane, APL. 

 Asigurarea accesului oportun la serviciile spitaliceşti pentru 

întreaga populaţie din raion. 

 Prestarea serviciilor spitaliceşti sigure şi de calitate,conform, 

standardelor de îngrijire. Controlul erorilor medicale. 

 Mărirea volumului, spectrului şi calităţii serviciilor medicale prin 

implementarea metodelor noi moderne de diagnostic şi tratament. 

 Implementarea tehnologilor medicale cost-eficiente la nivel de 

asistenţă medicală spitalicească. 

 Management modern a resurselor umane prin utilizarea raţională a 

cadrelor existente. 

 Atragerea cadrelor tinere, promovarea şi motivarea lor. 

 Atragerea investiţiilor: Proiecte, ONG, APL. 

 Elaborarea şi implementarea protocoalelor clinice instituţionale, şi 

standardelor medico - economice. 

 Managementul raţional al medicamentelor. 

 Realizarea Programelor Naţionale. 

 Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiei. 

 Asigurarea respectării drepturilor pacienţilor. 

 Promovarea modului sănătos de viaţă. 

 Creşterea satisfacţiei populaţiei de calitatea serviciilor medicale. 

 Creşterea satisfacţiei lucrătorilor medicali pentru activitatea pe care 

o desfăşoară. 

 Ameliorarea continuă a indicatorilor de activitate al instituției. 

 Sporirea satisfacțiilor pacienților prin sporirea calității și 

accesibilității serviciilor medicale,prin atingerea rezultatelor mai 

bune, cu resurse mai mici, prin creșterea capacităților și motivării 

personalului medical. 

 Principii  clare de management și îmbunătățirea transparenței de 

dirijare  și decizionale. 

 Atingerea unui nivel de finanțare argumentată și echilibrată a 

instituției și a subdiviziunilor ei. 
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Onorată  asistenţă ! 

 

 

Î-mi permiteţi să mulţumesc la toţi, pentru activitate  şi eforturile 

depuse pe parcursul anului 2018. 

Mulţumim Ministerului Sănătăţii pentru conlucrare şi coordonarea 

activităţii, Consiliului raional pentru susţinere şi contribuţie la 

fortificarea şi modernizarea instituţiei. 

Colegilor din asistenţa medicală primară, asistenţa medicală de 

urgenţă, Centrului Sănătate Publică pentru conlucrare . 

Doresc la toţi multă sănătate, prosperare, optimism şi noi realizări 

în anul curent. 

 
 
 
 
 

Vă  mulţumesc  pentru  atenţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STIMATĂ  AUDIENŢĂ! 
 

     Astăzi desfăşurăm Şedinţa  cu tematica „Totalurile activităţii instituţiilor medicale   

 din  raion pe perioada anului 2018”. Cei invitaţi sunt în sală. 

 

     La şedinţa de astăzi  participă : 

Preşedintele raionului – Andrei Ciobanu 

Vicepreşedinţii  raionului –Anatol Bazilevici, Sergiu Butuc, Ion Dimcea . 

 

 

La ordinea de zi se propune: 

 

- Raportul Şefului  IMSP „CS Cantemir” – O.Hîțu  

- Raportul Directorului IMSP "Spitalul Raional Cantemir" – Iu.Mihaescu 

- Raportul  Cordonator, Sănătate Publică,r-l Cantemir  al CSPT Cahul – D.Vrabie  

- Raportul Şefului  IMSP „CS Cociulia” – M. Putregai 

- Raportul Şefului  IMSP „CS Baimaclia” – E. Olteanu 

- Raportul Şefului IMSP „CS Goteşti” – M.Carabeţchi 

- Raportul Şefului IMSP „CS Ciobalaccia” – Al. Barila 

 

Este necesar de întărit Regulamentul şedinţei. 

Se propune pentru raportori pînă la  -10 minute . 

Pentru  luări de cuvînt  3- 5 minute. 

Preconizăm şedinţa  pentru  1
30 

- 1
40

 oră. 

 

Se oferă cuvîntul domnului  Olga Hîțu, şef al IMSP „CS Cantemir”. 

Se oferă cuvîntul domnului Iurie Mihaescu, director al IMSP "Spitalul Raional Cantemir" 

Se oferă cuvîntul domnului  Dumitru Vrabie, Cordonator Sănătate Publică,r-l Cantemir al   

CSPT Cahul . 

Se oferă cuvîntul domnei  Maia Putregai,  şef  CS Cociulia .  

Se oferă cuvîntul domnei  Elena Olteanu,  şef  CS Baimaclia .  

Se oferă cuvîntul domnului  Mihail Carabeţchi, şef CS Goteşti. 

Se oferă cuvîntul domnului  Alexandru Barila, şef  CS Ciobalaccia. 

 
Discuţii pe marginea raporturilor 

 

- Se oferă cuvîntul doamnei  Axenia Covali, asistentă medicală superioară, secția consultativă 

- Se oferă cuvîntul doamnei  Lilia lavric,asistentă medicală, OMF Hănăseni 

- Se oferă cuvîntul domnului Andrei Ciobanu– preşedintele raionului Cantemir. 

 

Stimați colegi ! 

Ordinea de zi a ședinței de azi a luat sfârsit, Vă mulțumesc pentru participare. 

Declar ședința închisă . Vă doresc sănătate, succese și noi realizări ! 


