
  

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

PENTRU ANUL 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            În  conformitate cu regulamentul de activitate în domeniul auditului medical,  aprobat prin 

ordinul MS nr.519 din 29.12.2008 ,,Cu privire la sistemul de audit medical intern” coordonatorul 

activează în baza planului de lucru și anual raportează colectivului activitatea: 

 Pe anul 2017 în planul de lucru al coordonatorului de audit s-a prevăzut 15 măsuri cu 57 

activități. 

 Pe parcursul anului sau realizat 14 măsuri unde  au fost aplicate  52 activității,  ce constitue la 

91,2%. 

Cele mai esențiale activități ai coordonatorului de audit au fost: 

-  Pregătirea materialului pentru instruirea conducătorilor de subdiviziuni privind aplicarea 

Normelor Metodologice în anul 2017, prevederile contractului.  

 La acest capitol am elaborat proectul de ordin prin care s-a distribuit numărul de pacienți după secții. 

-  S-a evaluat necesitatea de medicamente după secții în limita busness-plan. 

Constatez că rezultatul evaluării necesităților de medicamente   nu a fost aplicat în instituție și ca 

rezultat am căpătat la finele anului supracheltuieli la articolul medicamente. 

- Lunar s-a evaluat toate subdiviziunile privind mersul realizării prevederilor din contract, erorile ,,C,, și 

,,S,, în DRG cu corecție a celor cu ,,S,,. 

- Pe parcursul anului s-au petrecut 3 chestionări ai pacienților privind  aprecierea calității serviciilor 

medicale la nivel de ambulator , staționar și ai calității alimentației dietetice. 

    Rezultatele și măsurile propuse ce au reieșit din chestionare nu au fost aplicate, din motive  obiective 

pe care cu toții le cunoaștem.  

-  Prin ordin pe spital s-a petrecut auditul medical la 7 nozologii, care au  

 fost discutate în departamentele corespunzătoare. 

    Rezultatul acestei măsuri a fost apreciat de evaluatori , unde  unanim au confirmat că prin această 

măsură inpusă au studiat mai profund Normele metodologice, protocoalele clinice , cu aplicare mai 

corectă în activitățile cotidiene. 

-  Suplimentar s-a efectuat auditul tuturor cazurilor cu transfuzie de sînge începând din luna iulie. La 

acest audit se aduce mulțumire d-lui M.Lîsîi , care a organizat acest audit, medicilor care au transfuzat 

sânge, preparate sanguine și rezidentului care  a raportat această activitate la CNTS în termenii stabiliți 

prin sistemul informațional . 

 După cazuri au fost în jur la 580 fișe examinate. 

 Rezultatele acestui audit va fi  prezentat în luna februarie 2018. 

-   În anul 2017 s-a evaluat și implimentat standardele medicale aprobate prin ordinul MS Nr 574 din 

30.06.2017. 

-  Suplimentar am elaborat și implimentat indicatorii de performanță a șefilor de subdiviziuni, modelele 

de programare a activității subdiviziunilor și metodologie de evidențiere a riscurilor. 

-  Lunar auditul medical a evaluat mersul îndeplinirii prevederilor contractului cu CNAM exprimat în 

cazuri și lei după secții. 

   Așa evaluări au fost în număr de 11, care au fost raportate la ședințele operative. 



-   Pe parcursul anului 2017 de 5 ori am invitat reperezentanții CNAM – echipa de  evaluare, care 

de comun au evaluat 196 fișe medicale, din care  doar 6 nu au fost validate. 

-  În 2017 ca nici odată am fost evaluați complex din exterior de 3 comisii: CNAM, Guvern și de Inspecția 

Financiară de la Ministerul Finanțelor.  

   Ca rezultat am primit actele de control cu propuneri de măsuri,  cu cazuri nevalidate din anul 2016 în 

sumă de ~168 mii lei (comparativ în anii precedenți cazuri nevalidate erau în sume de peste 380 mii lei). 

  Constatez, că tot comitetul de audit medical intern au activat cu responsabilitate deplină. Acest fapt ne 

inpune să nu ne oprim, dar să trecem la nouă etapă de activitate cu noi seccese privizibile. 

-  Estimativ activitatea auditului medical intern se poate aprecia cu 190 cazuri  achitate ce s-au 

prezentat cu erori ,, C,, în sumă de ~ 719 mii lei. 68 cazuri cu erori ,,S,, în sumă de ~ 257 mii lei, 

implimentarea programei   DRG care comparativ cu anul 2016 a micșorat erorile cu peste 218 

cazuri. 

-  Un volum mare de lucru s-a depus la prezentarea centrelor de cost pentru aprecierea tarifului cazului 

tratat în spital și la prezentarea ofertei pentru anul 2018. 

              Obiective pentru 2018: 

- Participarea la revederea  și implimentarea protocoalelor  clinice, standardelor medicale. 

-  Participarea la implimentarea chestionarelor, standarde de evaluare a caliății aplicării protocoalelor 

clinice (pe exemplu celor de transfuzie și nemijlocit chestionare a 30 nozologii). 

- Participare la elaborare și implimentare a proceselor și procedurilor standartizate ISO. 

- Participare la auditul intern privind aprecierea gradului de pregătire către acreditare. 

- Participare la 3 chestionării a paceinților privind calitatea serviciilor medicale prestate și o chestionare  

a colaboratoriilor. 

- Petrecerea auditului privind mersul îndepliniri prevederi contractului (lunar).  

- Consultare și familiarizarea conducătorilor de subdiviziuni privind aplicare a actelor normative în 

activitățile managerial – medicale.  

Infecţiile nosocomiale în SCMB -pe anul 2017 

     În patologia umană infecţiile nosocomiale (IN) ocupă un loc deosebit. Ele se deosebesc prin incidenţă 

înaltă şi consecinţe grave, care duc direct sau indirect la majorarea bruscă a valorii tratamentului, 

precum şi a pagubelor morale şi sociale. Conform explorărilor OMS, efectuate în mai multe ţări, nivelul 

de înregistrare a infecţiilor nosocomiale atinge  8,0% - 21,0%  din numărul bolnavilor internaţi. 

    În Republica Moldova infecţiile nosocomiale constituie o problemă pentru toate serviciile de sănătate 

publică. Conform unui studiu efectuat în instituţiile medicale din RM s-a constatat că circa 66,6% din 

totalitatea infecţiilor nosocomiale prezintă infecţiile septico-purulente înregistrate în staţionarele de 

profil chirurgical, 16,6% în maternităţi şi 14,5% în staţionarele de profil terapeutic.  

        La nivel republican, luându-se în consideraţie datele OMS-ului privind înregistrarea infecţiilor 

nosocomiale în plan mondial, s-a constatat că statistica oficială a Republicii Moldova nu reflectă 

morbiditatea reală şi că, practic, în staţionarele chirurgicale acest indice constituie 83,16 cazuri la 1000 

de operaţii. 

       



         

 Regretabil este faptul că în instituţiile medicale nu se analizează pricina aflării îndelungate în staţionar a 

bolnavilor după intervenţia chirurgicală precum şi suma cheltuielilor suplimentare pentru tratamentul 

acestor bolnavi. Spre exemplu, în Chişinău, în rezultatul unui calcul preventiv s-a constatat că paguba 

economică anuală  în urma infecţiilor septico-purulente constizuie circa 16-23 mln. lei. 

        Întru realizarea prevederilor ordinului MS RM nr. 51 din 16.02.2009 „Cu privire la supravegherea şi 

controlul infecţiilor nosocomiale” şi Ghidului de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale, în 

SCMB a fost emis ordinul pe spital nr.70 din 24.02.2016 „Cu privire la fortificarea şi revigurarea 

măsurilor de supraveghere şi monitorizare permanentă a infecţiilor asociate asistenţei medicale în IMSP 

SCM Bălţi pentru anii 2016-2018” şi întocmit Planul de activitate a Comitetului pe spital. Se efectuează 

controlul îndeplinirii cerinţelor ordinului nominalizat, problemele apărute au fost discutate (5 ori) la 

şedinţele de producere a asistentelor superioare, trimestrial se analizează situaţia epidemiologică 

privind depistarea, înregistrarea şi evidenţa infecţiilor nosocomiale, informaţia fiind prezentată şi 

discutată la şedinţa Comitetului pe spital (mai, noiembrie). 

        La capitolul respectării definiţiei de caz – infecţie nosocomială – şi raportare conform ordinului pe 

spital nr.70, de menţionat atitudinea responsabilă a medicilor din Centrul perinatologic, toate cazurile 

de îmbolnăvire postnatală, fiind discutate în şedinţele Subcomitetului respectiv. 

Morbiditatea pe anul 2017 

      Pe parcursul anului 2017 au fost înregistrate 165 cazuri suspecte de infecţie nosocomială, au fost 

confirmate – 125 cazuri sau 76% din numărul cazurilor confirmate. Comparativ cu anul precedent, în 

rezultatul fortificării acţiunilor privind îndeplinirea măsurilor de definire, depistare şi raportare a 

infecţiilor nosocomiale a crescut cu 34% numărul cazurilor deja confirmate (de la 93 în 2016 la 125 anul 

curent).  

     Toate cazurile au purtat un caracter sporadic, solitare, examinate epidemiologic şi raportate Centrului 

de Sănătate Publică Bălţi (anexa 1 şi 2).  

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Făcând o paralelă între numărul bolnavilor supuşi intervenţiilor chirurgicale şi numărul cazurilor 

de infecţie nosocomială, parvenite în rezultatul asistenţei medicale din staţionar constatăm. 

 

Specificarea infecţiilor nosocomiale înregistrate  

în anul 2017 (unde şi câte cazuri au fost înregistrate). 



 

 

 

 

 

 

 

 

         De menţionat că, realizarea măsurilor de evidenţă şi raportare a IN, conform Ordinelor 

nominalizate, lasă încă de dorit. Spre exemplu: după intervenţia chirurgicală, în rezultatul respiraţiei 

asistate, au intervenit complicaţii în organele respiratorii: Pneumonie pe dreapta totală (Prodan Valerii), 

Edem pulmonar pronunţat (Gîscă Maria); Pleurezie bilaterală (Vetreniuc Liuba); Pneumonie de stază, 

Sepsis şi multe alte exemple, care s-au terminat cu deces, nu au fost nici luate la evidenţă şi nici 

declarate de ATI şi secţia morfopatologie.  

IMUNIZAREA 

 Nou-născuţi: 

     S-au născut – 3483 copii 

 BCG – 3497, 

  dintre care 120 din alte localităţi,  

 refuzuri – 68,  

 acoperirea vaccinală constituie a celor născuţi în CP – 96,9%; 

 HVB0 – 3417, 

  dintre care – 25 copii din alte localităţi,  

 refuzuri – 70 copii,  

 acoperirea vaccinală constituie – 97,4%. 

      Personalul medical – vaccinarea contra hepatitei virale B: 

     HVB1 – au necesitat – 74 , vaccinaţi – 74, adică 100%; 

     HVB2 – au necesitat – 72, vaccinaţi – 72, sau 100%; 

     HVB3 – necesitat – 76, vaccinaţi – 75, sau 98,7%; 

     HVB4 – necesitat – 12, vaccinaţi – 12, sau 100%.  

 

Alimentația pacienților în Spitalul Clinic Municipal Bălți este organizată, conform programului aprobat. 

Calculul cheltuielilor necesare pentru alimentația pacienților  conform normelor naturale de bază de 

asigurare cu produse alimentare în IMSP „Spitalul clinic municipal Bălți” pentru anul 2017 a fost de 

6.869.920 lei.   



Luînd în considerare deficitul de buget în spital , a fost revizuit calculul cheltuielilor necesare pentru 

alimentația pacienților în dependență de profiluri, stabilindu-se suma de 5.000.000 lei. În perioada 

lunilor ianuarie - iunie alimentația pacienților s-a ajustat la normele fiziologice în vederea asigurării 

cerințelor de alimentare regulamentare.        

Pe parcursul zilei la blocurile  alimentare  ale spitalului și departamentelor se prepară de la 25 până la 30 

feluri de bucate dietetice în conformitate cu meniul de repartiţie zilnic. 

                                        Analiza categoriilor de pacienți spitalizați 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          Îndeplinerea prevederelor din planul anului și ICM al subdiviziunilor din suboridine 2017  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsuri întreprinse de medici pentru a evita cazurile de deces 

10 

Analiza categoriilor de pacienții spitalizați 

 

 

 



1. La nivel de servicii, departament de urgentă – aplicare în practică a metodelor de tratament, 

conform protocoalelor și standartelor, algoritmilor chirurgiei de urgență, în condițiile secției ATI. 

       2.    Stoparea endoscopică a hemoragiilor și evitarea operaților voluminoase la pacienți, cu tare 

severe, vîrstînici. 

3. Terapie antibacterială, măsuri de deșocare în primele ore, adecvate cazului. 

4. Examinarea pacienților gravi, neclari în consilium ( chirurg, anesteziolog, endoscopist) 

aprecierea corectă a stării și efectuarea măsurilor ce se impun urgent; 

5. Pentru efectuarea acestor măsuri este necesare datorea instituției cu utilaj modern, care permit 

sterilizare rapidă și corectă a diagnosticului efectuarea unor manevre miniinvazive (puncția 

echoghidată a unor abcese, formațiuni, fibrogastro și colonoscop video, truse laparoscopie 

diagnostice și curative). 

      6.   La nivel de municipiul - evidențierea potențialilor pacienții urgenți, diagnosticare la timp a 

maladiilor și sanarea ca măsură de profilaxie și evitarea complicaților. 

Obiectivele referitor la activitatea chirurgicală pentru anul 2018:  

1)    Acoperirea activității chirurgicale prin majorarea numărului de intervenții chirurgicale programate 

(conlucrare cu CMF, sporirea activității instituției prin crearea unui mediu,, prietenos pacientului,, unor 

condiții hoteliere satisfăcătoare; 

2)     Lărgirea posibilității de diagnostic - rapid  prin dotare cu echipament contemporan, inclusiv 

laparoscoape, tomografe computerizate, angiografe; 

 3)  O activitate mai mare  chirurgicală programată ar avea drept impact micșorarea complicațiilor 

postoperatorii, letalitatea și micșorarea cheltuielelor pentru instituție. 

4)    Educație continuă a personalului medical, pregătirea specialiștilor pe acele  domenii de care  

instituția are nevoie strigent, care va duce la lărgirea spectrului de intervenții chirurgicale (chirurgie  

endoscopică, bronhoscopică, colonoscopică, intervențională); 

5)  Participarea la ședințele societățiilor  profesionale ,  conferințe, congrese internaționale, conferințele 

instituționale, conferințe morfopatologice. 

6) Implimentarea și revizuirea protocoalelor și standardelor de diagnostic, tratament. 

7) Instruirea continuă a personalului (comunicare, etică, deontologie). 

 


