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     CUVANT INAINTE 
 

 

 

 

 

 Dragi cititori - personal de specialitate, pacienti, apartinatori si alte 

categorii, va multumim ca ati fost alaturi de noi si ati rasfoit paginile primului 

numar al revistei, emitand pareri si aprecieri. 

 Acest lucru ne incurajeaza sa continuam demersul nostru de a posta pe 

site-ul spitalului, asa cum am promis, un nou numar din Revista de prezentare 

si de specialitate. 

 De data aceasta, prioritare, intre paginile revistei, sunt articolele realizate   

de specialistii nostri, care ating subiecte de interes pentru dumneavoastra si 

pentru unitatea sanitara. 

 Va incurajam sa fiti din nou alaturi de noi si sa va informati, iar in 

situatia in care simtiti nevoia, sa ne adresati intrebari sau sa formulati opinii. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

     DIRECTOR MEDICAL, 

      DR. ANDREIA GAVRILESCU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVICII MEDICALE ACORDATE IN SPITAL 

  

- servicii medicale spitalicesti prin spitalizare continua in sectiile de acuti, 

      cronici si cronici de lunga durata, 

- servicii medicale spitalicesti prin spitalizarea de zi, 

- servicii medicale si conexe ( evaluari si consilieri psihologice ) in ambulatoriul 

integrat al spitalului, 

- servicii medicale, conexe, terapii ocupationale in Centrul de Sanatate Mintala 

pentru adulti (CSM), 

- servicii medicale in cadrul Programului national de sanatate mintala si 

profilaxie in patologia psihiatrica. 

 

 

 

 

 

 

 COMITETUL DIRECTOR AL SPITALULUI 

 

 MANAGER – EC. CRITA BOGDAN MARIAN 

 DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL – EC. DOBRESCU BEATRICE 

 DIRECTOR MEDICAL – DR. GAVRILESCU ANDREIA – MEDIC PRIMAR 

EPIDEMIOLOGIE 

 DIRECTOR DE INGRIJIRI – AS. LICENTIAT PUIA ANGELICA 

 

 

 

 

COMITETUL DIRECTOR  AL UNITATII SANITARE  SI-A STABILIT CA :  
 

Obiectiv fundamental al PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE STRATEGIC  

 satisfacerea asteptarilor pacientilor  

prin imbunatatirea permanenta a calitatii actului medical acordat 

in cadrul Spitalului de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” Braila. 
 

MISIUNE  

 

Furnizarea de servicii medicale, de cea mai buna calitate, adaptate necesitatilor 

pacientilor  

din zona pe care o deserveste  Spitalul de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” Braila,  

avand in vedere permanent:  

 

AMELIORAREA STARII DE SANATATE 
 si  

IMBUNATATIREA CALITATII VIETII PACIENTILOR 



 
 

VIZIUNE 

 

Spitalul de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” Braila  isi doreste sa devina un spital modern 

si performant, usor accesibil, eficient, bine dotat, cu un personal motivat si bine 

pregatit, 

care sa devina cel mai bun furnizor de servicii medicale din sud estul tarii prin 

oferirea unui serviciu ireprosabil, prin competente profesionale deosebite, 

promovarea bunelor practici medicale 

si implementarea tehnicilor inovatoare. 
 
 

Valori comune: 

 respectarea dreptului la ingrijiri medicale al fiecarui cetatean; 

 garantarea calitatii si sigurantei actului medical; 

 cresterea rolului serviciilor preventive; 

 asigurarea accesibilitatii la servicii medicale; 

 respectarea dreptului la libera alegere si a egalitatii de sanse; 

 aprecierea competentelor profesionale si incurajarea dezvoltarii lor; 

 transparenta decizionala. 
 
Valori esentiale: 

 valorile promovate de spital in activitatile curente si in serviciile furnizate 
sunt: 

 
 
 
 
 
 

  PROFESIONALISM – PERFORMANTA – TRANSPARENTA - 
ACCESABILITATE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  COLECTIVUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR 
 
                           SECTIA PSIHIATRIE 1  

 
 

 
  

DR. ARGHIR DIANA LACRAMIOARA – MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE – 

SEF SECTIE 
 DR. DOBRE MIHAI -  MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE 

 DR. MOROIANU VERONICA - MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE 

 DR. BUGARSCHI IULIA FLORENTINA – MEDIC SPECIALIST 

PSIHIATRIE – DETASARE TEMPORARA DIN SECTIA PSIHIATRIE CRONICI 

ADULTI 

 AS. SEF SECTIE LICENTIAT – MUTH GABRIEL 

 INLOCUITOR AS. SEF SECTIE – SFETCU VICTORITA 



 

                         SECTIA PSIHIATRIE 2 

 

 
 DR. CHIRULESCU ALINA – MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE – SEF SECTIE 

 DR. VADEANU – DUMITRIU ADRIANA -  MEDIC SPECIALIST 

PSIHIATRIE 

           DR. STAMATE MONICA – MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE 

 AS. SEF SECTIE  LICENTIAT– BACIU MARGARETA 

 INLOCUITOR AS. SEF SECTIE LICENTIAT  – AGATINEI VALI 



                           

      SECTIA PSIHIATRIE 3  

 
 

 
  

 

 

DR. SORESCU IRINA VETURIA   – MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE – SEF SECTIE 

 DR. MACARIE EDGARD -  MEDIC SPECIALIST  PSIHIATRIE  

 DR. NIMERINCU DANIELA MIRELA  - MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE 

 AS. SEF SECTIE  – MARIN CORINA IULIANA 

 INLOCUITOR AS. SEF SECTIE – FRATILA LACRAMIOARA 

 



 

          COMPARTIMENT PSIHIATRIE PEDIATRICA  
     

 

   
 

 DR. IOSIF MARIANA -  MEDIC SPECIALIST  NEURO - PSIHIATRIE 

INFANTILA 

 DR. BOBOCESCU STEFAN - MEDIC SPECIALIST NEURO - PSIHIATRIE 

INFANTILA 

 DR. SCHULER IULIAN - MEDIC SPECIALIST NEURO - PSIHIATRIE 

INFANTILA 



 

 

SECTIA PSIHIATRIE CRONICI ADULTI 

 

  

 

 
 

 DR. BADIC MIHAI ALIN -  MEDIC SPECIALIST  PSIHIATRIE  

 DR. BUGARSCHI IULIA FLORENTINA – MEDIC SPECIALIST 

PSIHIATRIE – DETASARE TEMPORARA IN SECTIA PSIHIATRIE 1 

 AS. SEF SECTIE  – MARCULESCU VILE  

           INLOCUITOR AS. SEF SECTIE – MOVILEANU RAMONA 

 



 

AMBULATORIU INTEGRAT 

 
 DR. ARGHIR DIANA LACRAMIOARA – MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE – 

SEF SECTIE 
 DR. DOBRE MIHAI -  MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE 

 DR. MOROIANU VERONICA - MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE 

          DR. BUGARSCHI IULIA FLORENTINA – MEDIC SPECIALIST 

PSIHIATRIE 

 DR. CHIRULESCU ALINA – MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE – SEF SECTIE 

 DR. VADEANU – DUMITRIU ADRIANA -  MEDIC SPECIALIST 

PSIHIATRIE 

          DR. STAMATE MONICA – MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE 

 DR. SORESCU IRINA VETURIA   – MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE – SEF 

SECTIE 
 DR. MACARIE EDGARD -  MEDIC SPECIALIST  PSIHIATRIE  

 DR. NIMERINCU DANIELA MIRELA  - MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE 

 DR. BADIC MIHAI ALIN -  MEDIC SPECIALIST  PSIHIATRIE  

 DR. DOBRESCU TIBERIU – MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE 

          DR. IOSIF MARIANA -  MEDIC SPECIALIST  NEURO - PSIHIATRIE 

INFANTILA 

 



 DR. BOBOCESCU STEFAN - MEDIC SPECIALIST NEURO - PSIHIATRIE 

INFANTILA 

 DR. SCHULER IULIAN - MEDIC SPECIALIST NEURO - PSIHIATRIE 

INFANTILA 

 PSIHOLOG SPECIALIST – MUTH IRINA GINA 

 

 

         LABORATOR ANALIZE MEDICALE  
 

 DR. TOMA IRINA MARILENA -  MEDIC PRIMAR LABORATOR  

 BIOLOG PRINCIPAL  – RUSEN FELICIA 

 BIOLOG PRINCIPAL  – STOINESCU MANUEL FLORIN 

 AS. SEF LABORATOR  – IANCU MARITA 

 

 

 LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA  
  

 DR. POPESCU IONUT LUCIAN  -  MEDIC PRIMAR RADIOLOGIE SI 

IMAGISTICA MEDICALA 

 

   CABINET ASISTENTA SOCIALA  
 

  ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL – DINU ELENA IONELA 

  ASISTENT SOCIAL – ILIE JANETA 

 

 

   FARMACIE CU CIRCUIT INCHIS 

                   

 
  FARMACIST SEF- RUSU CORNELIA CRISTINA 

           FARMACIST – CHIRILOV ANA MARIA 



 

      

CENTRUL DE SANATATE MINTALA PENTRU ADULTI 

 

 
  PROGRAM ZILNIC :  7,00-14,00 

  CONTACT : IN INTERVALUL ORAR MENTIONAT              

           TELEFON 0239/694200 – INT. 559 SAU 

                        0239/624365  - INT 559 SAU 
          0761100912 

 

FUNCTIONEAZA IN INCINTA  

SPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. PANTELIMON”  

 

                         BRAILA, CALEA CALARASILOR NR. 59 

   

   

 

 CENTRUL DE SANATATE MINTALA PENTRU ADULTI este o unitate 
fara personalitate juridica care functioneaza in structura Spitalului de Psihiatrie „ 
Sf. Pantelimon „ Braila, din Calea Calarasilor nr. 59. 



 Centrul este coordonat de Dr. Spataru Costel Catalin, medic specialist 
Psihiatrie, coordonator judetean al Programului National de Sanatate Mintala 
si Profilaxie in Patologia Psihiatrica. 
 Centrul dispune de personal calificat in vederea abordarii 
multidisciplinare a cazurilor care se adreseaza structurii ( medic specialist 
psihiatru, psihologi, asistenti sociali, asistenti medicali si in viitorul 
apropiat instructori de ergoterapie si kinetoterapeuti ) si are dotarile 
necesare  desfasurarii activitatilor specifice. 
 
 ACTIVITATI DESFASURATE IN CENTRUL DE SANATATE MINTALA 
PENTRU ADULTI : 
 
a)  evaluarea persoanelor care se adresează direct ; 
b) depistarea activă şi precoce a tulburărilor mintale şi instituirea măsurilor 
corespunzătoare în vederea tratării lor şi prevenirii unor evoluţii nefavorabile; 
c) furnizarea intervenţiilor în criză pentru prevenirea dezvoltării episoadelor acute 
de boală şi deteriorarea celor preexistente; 
d) asigurarea asistenţei medicale curative, inclusiv pacienţilor încadraţi la art. 113 
din Codul penal; 
e) asigurarea serviciilor de reabilitare psihosocială; 
f) asigurarea serviciilor de psihoterapie; 
g) asigurarea serviciilor de terapie ocupaţională pentru reinserţia socială a 
pacienţilor cu tulburări psihotice; 
h) asigurarea asistenţei la domiciliu, atunci când este necesar; 
i) evaluarea pacienţilor cu tulburări mintale în vederea orientării către locuinţe 
temporare sau protejate, ateliere protejate, comisii de expertiză a capacităţii de 
muncă, unităţi de ajutor social, învăţământ şi alte unităţi sanitare; 
j) îndrumarea metodologică a medicilor de familie în acordarea de îngrijiri de 
sănătate mintală în baza unor protocoale de colaborare; 
k) evaluarea mediului de viaţă al pacientului; 
l ) monitorizarea familiilor la risc; 
 
    SERVICII OFERITE DE CENTRUL DE SANATATE MINTALA PENTRU 
ADULTI : 
 
a) servicii psihiatrice si psihologice ambulatorii ( consultatii psihiatrice si evaluari 
psihologice ), pentru pacienti, INDIFERENT DE STATUTUL DE ASIGURAT SAU 
NEASIGURAT ; 
b) servicii de asistenţă mobilă, pentru pacienţii dificil de tratat sau care refuză să 
frecventeze structurile medicale, dar care acceptă tratamentul sau pentru 
acoperirea unor nevoi psihosociale variate, care necesită deplasarea unor 
membri ai echipei terapeutice; 
c) servicii psihiatrice de zi: TERAPIE OCUPATIONALA, PSIHOTERAPIE 
INDIVIDUALA SI DE GRUP, PRECUM SI PROGRAME SPECIALE DE 
REABILITARE; 
d) servicii de reabilitare: programe de terapie ocupaţională ( artterapie, 
meloterapie, gradinarit ), programe de reabilitare vocaţională, programe de 



petrecere a timpului liber, programe de psihoeducaţie, după caz, în funcţie de 
specificităţile locale; 
e) servicii de intervenţie în criză 
  
 Pentru programari, evaluare, recomandari si  informatii suplimentare se 
poate contacta Centrul de sanatate mintala pentru adulti, la numerele de telefon 
mentionate. 
 Reamintim ca prezentarea in Centrul de sanatate mintala poate fi 
directa, fara bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist sau cu 
bilet de trimitere simplu. 
 Acordarea serviciilor medicale in Centru se face GRATUIT, atat pentru 
persoane asigurate cat si neasigurate, cu respectarea confidentialitatii 
diagnosticului, tratamentului si a datelor cu caracter personal. 
 Prezentandu-te la Centrul de sanatate mintala pentru adulti, in vederea 
evaluarii, INSEAMNA CA ESTI PREOCUPAT DE SANATATEA PSIHICA, DE 
PREVENIREA TULBURARILOR PSIHICE SI DE INTEGRAREA IN FAMILIE SI 
COLECTIVITATE. 
 

 
DR. SPATARU COSTEL CATALIN -  MEDIC SPECIALIST  PSIHIATRIE – 

COORDONATOR JUDETEAN AL PROGRAMULUI DE SANATATE MINTALA SI 

PROFILAXIE IN PATOLOGIA PSIHIATRICA  

 PSIHOLOG PRINCIPAL  – MARIN ANGELICA DANIELA 

 PSIHOLOG PRINCIPAL  – PREDA MIOARA 

 PSIHOLOG PRINCIPAL  – BUCURESTEANU EDUARD 

 



 

  NOU !!!!! 
 

 In Centrul de sanatate mintala pentru adulti, saptamanal, in fiecare zi 
de joi a saptamanii, cu incepere de la ora 11,00, se desfasoara intrunirile 
Grupului Alcoolicilor Anonimi din Braila, sub supravegherea si 
coordonarea Psiholog Bucuresteanu Eduard si Initiator grup – Stefan, cu 
respectarea principiilor confidentialitatii, eticii si deontologiei profesionale. 
 Pot participa persoane doritoare, dependente de alcool, atat din Spital 
cat si din Ambulatoriu. 
 Pentru programari si relatii suplimentare, va puteti adresa : 
         Psiholog Bucuresteanu Eduard – tel. 0722207514 
         Initiator grup -  Stefan – tel. 0729157633 

 

 

 
 

 

 



 
  
 
In viitorul apropiat intentionam sa organizam un Centru de sanatate mintala 
pentru copii. 
 Va asteptam! 
 



 

                

PN IV. 2 -  PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE 

MINTALĂ ŞI PROFILAXIE ÎN PATOLOGIA PSIHIATRICĂ 

  

 Se desfasoara la nivelul Spitalului, avand ca si Coordonator 
judetean de Program pe Dr. Spataru Costel Catalin – medic specialist 
psihiatrie 

A. Obiective Program la nivelul judetului : 
 

1. promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă;  

  

B. Unitatea naţională de asistenţă tehnică şi management: Centrul Naţional de 

Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucuresti 

 

C. Activităţi derulate la nivelul judetului:  
 

 1.  Promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă:  
-  prin dezvoltarea activităţilor de terapie ocupaţională în vederea favorizării măsurilor de 

recrutare, menţinere sau reabilitare şi reinserţia profesională a persoanelor cu tulburări de 

sănătate mintală;  

 

 In scopul derularii activitatilor de terapii ocupationale ( gradinarit, bucatarie, 

meloterapie, cinemateca, pictura, sport, etc ), au fost amenajate spatii conforme, 

dotate cu echipamente moderne, pentru fiecare sector, in care pacientii care doresc 

si au recomandare medicala, pot desfasura activitatile favorite si isi pot exprima 

punctul de vedere, formuland propuneri pentru imbunatatirea si dezvoltarea 

acestora.  

 Activitatile se desfasoara in mod planificat, dupa un anumit orar stabilit, care  

nu afecteaza programul de vizita al medicului, apartinatorilor, programul de 

tratament, masa si odihna al pacientului, sub stricta supraveghere a unei echipe 

formata din medic, psiholog si  asistent medical. 

 

 



 
 

     



 

 



 



 

SECTIUNEA PENTRU POPULATIE  
 

 

 

   GRIPA SI  VIROZELE RESPIRATORII 

 

 
 

Suntem in plin sezon al infectiilor respiratorii, in care virozele respiratorii si gripa 

vor afecta populatia, mai ales din grupele la risc, reprezentate de copii si batrani, cu 

afectiuni cardiace, cronice pulmonare, TBC, diabet zaharat, cancere si leucemii, dar si 

gravide, persoane infectate cu HIV/SIDA si personal medico-sanitar si auxiliar. 

 

Generalitati 

Gripa este o viroză respiratorie cu simptome generale grave, de cele mai multe ori, cu 

apariție sporadică ( putine cazuri raspandite teritorial ), epidemică ( multe cazuri aparute 

brusc, intr-o anumita zona de tip localitate, tara, etc ) sau chiar pandemică ( extrem de 

multe cazuri, raspandite pe tot Globul ). 

Sursa de infecție ( cine imprastie boala ) este omul bolnav cu forme usoare, medii  sau 

grave de boala. 

Calea de transmitere ( cum se transmite microbul bolii ) este aerogenă: prin contact 

direct sau indirect  cu persoane bolnave. Astfel, o persoana sanatoasa care sta in imediata 

apropiere a unei persoane cu gripa, care tuseste si stranuta, se poate imbolnavi foarte usor, 

deoarece ia contact cu secretii din gatul acestuia, care contin virus gripal.  

De asemenea, o persoana sanatoasa care ia contact cu secretii nazale sau faringiene  

( din gat ) aflate pe  mainile murdare ale unei persoane bolnave, se poate imbolnavi foarte 

usor. 

Receptivitatea ( cine se imbolnaveste ) este generală, practic, orice persoana care nu a 

fost vaccinata in sezonul respectiv, se poate imbolnavi. Din experienta medicala a anilor 

anteriori, cele mai expuse persoane la imbolnavire sunt copiii, varstnicii, gravidele, 

personalul sanitar, dar si restul persoanelor care au alte afectiuni medicale asociate, de 

tipul bolilor cardiace, pulmonare, diabet zaharat, cancere si leucemii, infectii cu 

HIV/SIDA. 

Incubația in gripa ( intervalul de la contactul infectant pana la primele semne de 

boala ) este  scurtă, de 1-3 zile. 

Debutul simptomatologiei este brutal cu frisoane, febră 39-40 °C, mialgii (dureri 

musculare intense ), cefalee ( dureri de cap ), dureri in orbite, dureri in gat, tuse, 

rinoree ( curge nasul ), etc. 
Se pot asocia: vărsături, diaree, sangerari nazale, cresterea frecventei respiratiilor (la 

vârstnici ca element de risc). 

Complicații: laringita ( inflamarea laringelui ), bronșiolita, pneumonia, 

meningoencefalita. 

În sarcină, mortalitatea prin gripă e dublă, iar riscul de malformatii pentru fat, foarte mare 

daca gravida face boala în primele trei luni de sarcina. 

 

 

RECOMANDARI DE PREVENIRE A GRIPEI : 



1) CEA MAI EFICIENTA METODA DE PREVENTIE ESTE VACCINAREA. 
Vaccineaza-te la medicul de familie gratuit, daca faci parte din urmatoarele 

categorii la risc : bolnav cu afectiuni cronice (respiratorii, cardiovasculare, diabet zaharat, 

boli renale, infectie cu HIV/SIDA, cancere, etc), gravide, personal sanitar, asistati social, 

varstnici peste 65 ani. 

DATA INCEPERII CAMPANIEI GRATUITE DE VACCINARE VA FI 

ANUNTATA PRIN MASS MEDIA ( DE REGULA IN LUNA OCTOMBRIE SAU 

NOIEMBRIE ). 

 In sezonul 2019-2020 este utilizat un vaccin gripal cu administrare injectabila, 

tetravalent ( contine antigen de suprafata inactivat din 4 tulpini de virus gripal, din 

care 2 A si 2 B )  

2 ) La primele simptome de boala adreseaza-te medicului pentru stabilirea 

tratamentului si recomandarilor igienico-dietetice.  

3 ) Nu folosi antibiotice fara recomandare, deoarece ele nu sunt eficiente in gripa. 
Medicul iti poate indica, in cele mai dese situatii doar medicamente cu efect antiviral.  

4 ) Odihniti-va suficient (dormiti cel putin 7-8 ore pe noapte) pentru a ajuta organismul 

sa se refaca.  

5 ) Evitati eforturile fizice intense si nu va expuneti la frig, curent sau umezeala 

(organismul este deja slabit si pot apare complicatiile). 

6 ) Beti multe lichide (ceaiuri, supe, sucuri proaspat stoarse de fructe) pentru a 

preintamplina deshidratarea. 

7 ) Mancati sanatos; avand un regim alimentar cu legume si fructe care  va furnizeaza 

vitaminele si mineralele necesare, veti iesi biruitori in  lupta cu microbii. 

8 ) Imbracati-va adecvat sezonului si vremii de afara, evitand stationarile indelungate la 

temperaturi scazute. 

9 ) Evitati consumul exacerat de alcool in sezonul rece, care dupa o prima etapa de 

incalzire a organismului, favorizeaza pierderile de caldura si apoi hipotermia ( scaderea 

periculoasa a temperaturii corpului ). 

 

Raceala  ( virozele respiratorii ) si gripa au in general, aceleasi simptome (stranut, 

tuse, durere in gat) dar sunt cauzate de virusuri diferite. 
Gripa este mult mai grava decat raceala, deoarece, de multe ori, pacientul este tintuit la 

pat si prin complicatiile frecvente, grave, poate deceda sau ramane cu diferite sechele, 

dupa vindecare.  

Daca o persoana este in forma si are o stare buna de sanatate, ar putea tine sub control 

manifestarile  racelii si chiar pe cele ale gripei, fara sa apeleze la consultul medicului. 

Unii oameni, au insa, nevoie de ingrijiri suplimentare, mai ales daca sunt expusi riscului 

de complicatii pulmonare grave, cum ar fi pneumonia si bronsita. Din aceasta categorie 

fac parte persoanele de peste 65 de ani, dar si copiii. 

 

RECOMANDARI DE PREVENIRE A VIROZELOR RESPIRATORII ( 

RACEALA) 

 1 ) Intariti-va sistemul imunitar printr-o alimentatie bogata in legume si fructe, sucuri din 

fructe si legume proaspat stoarse, ceaiuri din plante (echinaccea,  musetel, cimbru, salvie, 

maghiran, etc  ),  

 2 ) Consumati cel putin 2 litri de lichide pe zi: apa, ceai de plante,  sucuri de fructe si 

legume proaspat stoarse; in acest mod toxinele care au cauzat aparitia simptomelor pot fi 



indepartate mai repede; nu beti ceaiurile fierbinti, intrucat usuca mucoasele iritate si 

favorizeaza patrunderea microbilor in organism, 

 3 ) Evitati aglomeratia sau colectivitatile mari de oameni care sunt un mediu favorabil de 

raspandire a virusurilor, mai ales in perioadele de epidemie, 

 4 ) Evitati utilizarea instalatiilor de aer conditionat care produc caldura uscata   ce 

afecteaza mucoasa nazala si favorizeaza inmultirea unora dintre virusurile care provoaca 

afectiuni ale cailor respiratorii superioare, 

   5 ) Umidificati aerul folosind recipiente cu apa, pe care le asezati pe calorifere si aerisiti 

camera in care lucrati sau va odihniti, 

  6 ) Spalati-va cat mai des pe maini cu sapun pentru a preintampina raspandirea 

virusurilor; nu va frecati cu mainile nespalate la ochi sau la nas, deoarece contactul direct 

al virusurilor cu mucoasa acestora produce raceala, 

    7 ) Respectati masurile de carantina existente in spitale, mai ales in perioada epidemiei 

de viroze respiratorii si/sau gripa. 

    

 

 

                                       DR. ANDREIA GAVRILESCU 

                                 MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOGIE 
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SECTIUNEA PENTRU PROFESIONISTII DIN SANATATE 

 

PREZENTARE DE CAZ 

 

Schizofrenia paranoidă între afecţiune                                                                                                                               

psihiatrică și funcţionalitate 

 
 
Este prezentat un caz clinic de schizofrenie paranoidă ale cărui elemente definitorii 

sunt: simptomatologia halucinator-delirantă. 

Nume: S.R. cu domiciliul în mediu urban, locuiește cu mama.  

Sex: M 

Vârsta: 32de ani 

Religie: ortodoxă. 

Motivele internării: adus la camera de gardă cu Poliţia și Ambulanţa pentru o 

simptomatologie psihotică manifestată prin: agitaţie psiho-motorie, comportament 

halucinator-delirant, heteroagresivitate verbală, halucinaţii auditive comentative, ideaţie 

delirantă de influenţă, persecuţie, urmărire, inversiune afectivă faţă de mamă, insomnii 

mixte. 

Antecedente heredo-colaterale: mama-HTA, tata-decedat HTA și DZ tipII. 

Antecedente personale patologice: prima internare la psihiatrie în anul 2007(diagnostic 

de tulburare psihotică acută), multiple internări la Psihiatrie, apendicectomie la 14 ani. 

Istoric personal: provine dintr-o familie organizată, cu relaţii interfamiliale armonioase. 

- A absolvit 10 clase 

- Încadrat la pensie de handicap. 

- Fumator și consum de alcool ocazional, neagă consumul de alte substanţe 

psihoactive. 

Istoricul bolii: Pacient în vârstă de 32 de ani, diagnosticat cu Schizofrenie paranoidă, cu 

internari la psihiatrie în antecedente, este adus de Poliţie și Ambulanţă la camera de gardă  

pentru o simptomatologie psihotică manifestată prin: agitaţie psiho-motorie, 

comportament halucinator-delirant, heteroagresivitate verbală, halucinaţii auditive 

comentative, ideaţie delirantă de influenţă, persecuţie, urmărire, inversiune afectivă faţă 

de mamă, insomnii mixte, internându-se de urgenţă. 

Prima internare psihiatrică a fost în 2007 (diagnostic de Tulburare psihotică acută). 

În anul 2009 a fost pensionat medical cu diagnostic de Schizofrenie paranoidă. 

În perioada 2007-2019 a urmat tratament cu: Risperidonă 6ml/zi, Rispolept Consta 50 mg 

1fiola la 2 săptămâni, Quetiapină 800mg/zi,Olanzapina 20 mg/zi, pacientul fiind 

necompliant, urmand tratamentul inconstant. 

Examenul stării psihice 
Pacient în ţinută vestimentară de spital, neîngrijit (păr nepieptănat, nebărbierit, unghii 

neîngrijite), lucid, orientat temporo-spaţial auto și allopsihic. Mimica și gestica expresive 

în concordanţă cu conţinutul discursului. Hipoprosexie spontană. Fără modificări ale 

memoriei. Tulburări calitative de percepţie în multiple modalităţi senzoriale: 



Halucinaţii auditive: ,, sunt glasuri de femeie și bărbat care înjur’’, seara îmi zic: ,,Lasă-l 

să doarmă, și au un aparat care umbla dupa frecvenţe din care vin cuvinte din alte 

locaţii’’. 

Halucinaţii vizuale: ,,văd oameni la geam ziua cum mă urmăresc și vorbesc despre ce fac 

eu’’ 

Tulburări de gândire și limbaj: 

- flux și ritm ideo verbal accelerate, voce de intensitate crescută, discurs circumstanţial cu 

tematică delirantă, 

- asociaţii logice laxe, 

- ideaţie delirantă relativ sistematizată: de urmărire, persecuţie, de influenţă,  de 

transmitere a gândurilor  

,,problema cheie este ca am un microcip cu mai multe piciorușe pe care îl văd pe creier și 

sunt filmat în interiorul capului’’,,când închid ochii văd ce se întamplă, mi se aprind 

beculeţe în coada ochiului și simt cum sunt controlaţi oamenii de o forţă 

exterioară’’,,Prima trăire am avut-o în clasa a 9-a când am visat că oamenii de la televizor 

vorbeau despre mine și îmi întindeau mâna din televizor’’,,atunci m-am speriat  însă nu 

am spus nimic’’ ,,când vorbesc nu sunt auzit de o singură persoana  ci de oamenii care ne 

conduc în acest univers’’,,suntem programaţi de o forţă exterioară, oamenii nu iau 

propriile decizii’’ 

Comportament halucinator-delirant, preocupări în jurul tematicii halucinator-delirante (a 

scris numeroase versuri și a întregistrat cu telefonul mobil), retragere socială, inversiune 

afectivă faţă de mamă. 

Critica asupra bolii lipsește. 

Randamentul util mult diminuat.Capacitate de autoîngrijire diminuată. 

Apetit alimentar păstrat. Insomnii mixte. 

Examen clinic general 
În limite normale. 

Analize de laborator în limite normale. 

Evaluarea multiaxială conform criteriilor DSM-IV TR 

Axa I: Schizofrenie paranoidă 

Axa II: Nu se poate evalua 

Axa III:- 

Axa IV: pensionat medical, locuiește cu mama, nu are prieteni, nu are o relaţie. 

Axa V: Scor GAF 20-30(comportamentul este considerabil influenţat de deliruri și 

halucinaţii). 

Diagnosticul pozitiv conform DSM-IV TR: schizofrenie paranoidă. 

A.Simptome caracteristice: pacientul prezintă idei delirante și halucinaţii 

B.Disfuncţie socială/profesională: Unul sau mai multe domenii majore de funcţionare, 

cum ar fi serviciul, relaţiile interpersonale  ori autoîngrijirea, sunt considerabil sub nivelul 

atins anterior debutului. 

C.Durata: Intervalul de timp în care simptomele pozitive  s-au manifestat(convingeriile 

stranii, experienţe perceptuale) a fost mai mare de 6luni. 

D.Excluderea tulburarii schizoafective și a tulburării afective: Nu au survenit nici un 

fel de episoade depresive majore, maniacale sau mixte concomitent cu simptomele fazei 

active. 

E.Excluderea unei substanţe/condiţii medicale generale: Perturbarea nu se datorează 

efectelor fiziologice directe ale unei substanţe(ex:droguri, medicament)sau unei condiţii 

medicale generale. 



F.Relaţia cu o tulburare de dezvoltare pervasivă: Anamnestic, nu se confirmă un 

istoric de tulburare autistă sau altă tulburare de dezvoltare pervasivă. 

Sunt satisfacute criteriile de diagnostic pentru tipul paranoid: 

A.Preocupare pentru una sau mai multe idei delirante sau halucinaţii auditive 

frecvente. 

B.Nici unul dintre următoarele simptome nu este proeminent: limbaj dezorganizat, 

comportament catatonic sau dezorganizat, sau afect plat ori inadecvat. 

Diagnostic pozitiv conform ICD10 
Schizofrenie paranoidă: ideaţie delirantă stabilă relativ sistematizată de persecuţie,de 

influenţă, de transmitere a gândurilor însoţită de tulburări de percepţie: halucinaţii în 

multiple modalităţi senzoriale cu modificarea semnificativă și intensă a comportamentului 

în absenţa substratului organic sau a consumului de substanţe psihoactive. Nu sunt 

proeminente tulburările afectivităţii, nici simptome negative. 

Diagnosticul diferenţial: 
1.Cu celelalte tipuri de schizofrenie: 

a) tipul dezorganizat: fără tulburări proeminente ale afectivităţii; delir și halucinaţii 

proeminente. 

b) tipul catatonic: nu prezintă simptome negative proeminente. 

c) tipul nediferenţiat: sunt satisfăcute criteriile de diagnostic pentru tipul paranoid. 

d) tipul rezidual: sunt prezente idei delirante și halucinaţii proeminente. 

2.Tulburarea schizofreniformă :nu este satisfacut criteriul timp. 

3. Tulburarea schizoafectivă: absenţa simptomelor dispoziţionale proeminente. 

4.Tulburarea delirantă: este satisfacut criteriul A pentru schizofrenie, iar ideile delirante 

sunt bizare. 

5.Tulburare psihotică datorată unei condiţii medicale generale :nu există substrat organic 

dovedit. 

6.Tulburarea psihotică indusă de o substanţă: simptomatologia nu este în relaţie cu 

intoxicaţia sau abstinenţa de la o substanţă ori cu uzul unui medicament. 

7.Tulburări afective: absenţa simptomelor dispoziţionale proeminente. 

8.Tulburări factice și simulare: pacientul nu prezintă critică asupra bolii. 

Tratament farmacologic: 

La camera de gardă: Haloperidol sol inj 5mg/ml fiola I i.m.+ Diazepam sol 

inj10mg/2ml fiola I i.m. 

În timpul spitalizării: Risperidonă sol orală 1mg/ml iniţial: 1ml-0-2ml, crescut ulterior 

2ml-0-4ml, Dizepam sol inj fiole 10mg/2ml i.m.1- 0-1 ulterior retras din schemă, Acid 

valproic 300mg 1-0-1 crescut ulterior 500mg 1-0-1, Romparkin 2mg 1cp dim. 

La aproximativ 3 saptămâni de la internare s-a efectuat prima administrare de 

antipsihotic atipic forma depot: Rispolept Consta50mg, urmând administrarea la 2 

saptămâni. 

La externare: Rispolept Consta 50 mg, o fiola la 2 saptămâni, Rispolept sol orală 

1mg/ml 2ml-0-4ml cu scădere progresivă a dozelor, Acid valproic 500mg 1-0-

1,Romparkin 2mg 1cp dim, Diazepam 10mg 1 cp seara la nevoie. 

Factori de prognostic pozitiv: suportul familiei, nu sunt prezente tulburări proeminente 

ale afectivităţii, nu sunt prezente simptome negative proeminente, clinic nu prezintă 

deteriorare cognitivă, absenţa comorbidităţilor somatice. 

Factori de prognostic negativ: non complianţa la tratament, evoluţie îndelungată a bolii. 



Pacientul se externează în stare ameliorată, iar pentru continuarea administrării corecte 

a tratamentului în ambulator este necesară constituirea unei reţele de suport social 

adecvate care să includă sprijinul familial și din partea comunităţii. 

Ţinând cont de faptul c pacientul, în context halucinator-delirant, poate deveni un pericol 

pentru sine, dar și pentru comunitate, este de dorit o administrare a tratamentului în mod 

supravegheat. 

Particularitatea cazului: bogaţia simptomatologiei halucinator-delirante. 

Discuţii: 
Cazul pacientului este interesant atât prin diversitatea tulburărilor de percepţie, cât și prin 

buna funcţionalitate menţinută pe parcursul unei bune părţi din evoluţia bolii(pacientul nu 

a fost internat timp de 2 ani și jumătate  timp în care  nu a urmat tratament). Astfel s-a 

ridicat problema diagnosticului diferenţial între schizofernia paranoidă și tulburarea 

delirantă. 

Schizoferenia este cunoscută în general ca o afecţiune psihică cu evoluţie îndelungată, 

continuă, intermitentă sau remitentă a cărei expresivitate clinică, complexă și polimorfă, 

are drept caracteristică esenţială disocierea autistă a personalitaţii. Denumită de Emil 

Kraepelin ,,dementia praecox’’, boala făcea parte din grupa de ,,psihoze în urma 

proceselor patologice somatic interne’’alături de cele datorate bolilor neurologice, bolilor 

cerebrale ereditare, arteriosclerozei, presenilităţii și senilităţii și se caracteriza prin: debut 

timpuriu, deteriorare marcată, evoluţie cronică, diversitatea semnelor și a simptomelor, 

impactul asupra voliţiei și afectului.Conceptul a fost tranformat radical de Eugen Bleuler 

în lucrarea sa,,Demenţa precoce sau grupa schizofreniilor’’, el fiind cel care inaugurează 

termenul de schizofrenie, desemnând o grupă de psihoze a căror evoluţie nu permite 

restitution ad integrum. Dintre simptomele primare descrise de Bleuler, regăsim: tulburări 

de asociaţie a ideilor, iar dintre simptomele secundare: delirul si halucinaţiile. 

Contribuţia lui Kurt Schneider la conceptul de schizofrenie a constat din stabilirea 

simptomelor de prim rang dintre care se regăsesc: halucinaţiile auditive cu caracter 

comentativ, acţiune de influenţă asupra gândurilor, dintre simptomele de rangul al doilea 

se regăsesc: tulburări de asociaţie a ideilor și alte tipuri de delir(de prejudiciu,de 

persecuţie, de urmărire), halucinaţii auditive și vizuale. 

Boala se instalează printr-o schimbare lentă și insidioasă a firii bolnavului, în decurs de 

câţiva ani conturându-se un delir de persecuţie, ulterior asociindu-se halucinaţiilor 

auditive și vizuale.Totul se desfășoară pe un fond de claritate a conștienţei, critica asupra 

bolii fiind absentă. Comprtamentul continuă să fie foarte mult timp concordant cu 

cerinţele realităţii, în contrast și concomitent cu prezenţa delirului. Uneori, în contextul 

simptomelor halucinator-delirante, pacienţii pot comite acte violente, antisociale, alteori 

considerându-se o tendinţă la izolare, închidere in sine. 

În cazul tulburării delirante, conţinutul ideativ se caracterizează printr-o tematică variată 

(persecuţie, mărire, gelozie, mistice,erotice, politice). Ideaţia delirantă este non-bizara, 

apare insidios, consolidându-se și devenind treptat dominant. Sugestibilitatea crescută a 

pacientului coexistă cu impenetrabilitatea delirului, critica fiind absentă.Procesele 

gândirii, aflate în afara teritoriului delirant, sunt normale și permit un comportament 

adecvat pentru mult timp.Treptat comportamentul se poate modifica în sensul 

convingerilor delirante mergând până la acte antisociale .Afectivitatea se caracterizează 

prin rigiditate și tensiune, iar dispoziţia variază în funcţie de tematica delirantă. 

Tulburările de percepţie sunt de cele mai multe ori absente, putând fiind prezente iluzii 

care alimenteză interpretativitatea pacientului și foarte rar halucinaţii. Funcţia prosexică 

este normală, dar există relaţie de subordonare cu delirul. 



  Recuperarea în schizofrenie 
Deși schizofrenia pare a progresa ca o boală cronică ce implică dizabilități, studiile pe 

termen lung au arătat remisiuni ale simptomatologiei într-un procentaj considerabil al 

pacienților și recuperare funcțională în cazul unui procent mic de pacienți. 

Discutând despre progresia bolii, se susține că recuperarea apare la aproximativ o treime 

din cazuri, recuperarea moderată la altă treime din cazuri, evoluția bolii celeilalte parte a 

pacienților nefiind spre recuperare. 

Recuperarea în schizofrenie a avut multe interpretări, unii autori consideră dispariția sau 

ameliorarea simptomelor ca fiind o îmbunătățire a funcționării generale, semnalizând 

recuperarea, alții consideră că abilitatea de a munci și de a socializa că sunt criteriile 

necesare pentru recuperare, concentrându-se mai puțin pe simptomatologia în sine. 

Punctul comun al criteriilor propuse pentru dispariția sau ameliorarea simptomelor ce 

sunt considerate ca fiind condiții obligatorii ale recuperării este faptul că simptomatologia 

considerată a fi caracteristică schizofreniei poate dispărea complet sau poate exista în 

măsura în care nu afectează funcționarea sau în măsura în care poate fi ignorată din punct 

de vedere clinic, semnificația clinică, abilitatea pacienților de a trăi independent și de a 

munci și funcționa în societate devine criteriul fundamental al recuperării.  

Din moment ce boala progresează cu remisiuni și recăderi, prezența unui criteriu temporal 

a fost de asemenea considerat ca fiind important, remisiunea simptomelor pe o perioadă 

de minim 6 luni fiind necesară pentru  a lua în considerare recuperarea. 

Remisiunea simptomatică apare la o parte  a pacienților cu schizofrenie , dar rata lor de 

recuperare funcțională este mică  și un număr foarte mic de pacienți  reușesc să susțină 

recuperarea mai mult de 2 ani. 

Rata de recuperare este mai mare la pacienții aflați în prim episod psihotic decât la cei ce 

au prezentat multiple episoade.  

Factorii care influențează recuperarea sunt:  primul episod al bolii, declanșarea 

episodului la vârstă înaintată, declanșarea bruscă, instituirea timpurie a tratamentului, 

recuperarea rapidă din primul episod psihotic (răspuns imediat), sexul feminin, lipsa 

istoricului de schizofrenie în familie, funcționarea cognitivă adecvată, statutul de angajat, 

complianța premorbidă bună . 

Pe lângă tratament medicamentos, trebuie menționată importanța psihoterapiei și a 

reabilitării pentru îmbunătățirea calității și a sustenabilității recuperării.  

Terapiile cognitiv comportamentale sunt parte esențială a intervențiilor non-

farmacologice pentru schizofrenie.  Ele cuprind un grup heterogen de terapii ce au în 

comun caracteristici comune, tehnicile principale folosite fiind de dezvoltare a abilităților 

sociale și terapia cognitivă.  

Principiile terapiilor cognitiv-comportamentale sunt: 

-modificarea comportamentului și/sau a conținutului disfuncțional al gândirii pe baza 

învățării teoriilor și datelor din psihologia experimentală 

-abordarea de tip colaborare (pacientul joacă un rol activ în cadrul terapiei) 

-prioritatea oferită experiențelor, nevoilor și cerințelor pacientului 

-alianța terapeutică. 

Calitatea vieții pacientului cu schizofrenie 
Calitatea vieții, în sensul definiției OMS, înseamnă percepția indivizilor asupra situației 

lor sociale, în contextul sistemelor de valori culturale în care trăiesc și în dependență de 

propriile necesități, standarde și aspirații.  

În medicină, prin calitatea vieții se înțelege bunăstarea fizică, psihică și socială, precum și 

capacitatea pacienților de a-și îndeplini sarcinile obișnuite în existența lor cotidiană. Încă 



sunt dubii dacă pacienții cu schizofrenie sunt capabili de evaluarea calității propriei vieți 

din cauza deficitelor cognitive și a conștientizării parțiale a bolii 

 

 

 

   DR.VĂDEANU-DUMITRIU ADRIANA-VERONICA  

                                        MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU 
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IMPORTANTA RESURSEI UMANE INTR-O UNITATE SANITARA 

 

 

 In centrul oricarui sistem de sanatate trebuie pozitionat pacientul, siguranta 

acestuia, prin furnizarea unor servicii medicale de calitate. 
 

        In fiecare an, la data de 17 septembrie se celebreaza Ziua Mondială pentru 

Siguranța Pacientului.  
 

          Siguranta pacientului are mai multe dimensiuni :  
 

 siguranta impotriva riscului infectios ( prevenirea infectiilor 

asociate asistentei medicale ), 

 siguranta impotriva accidentelor in interiorul unitatii sanitare ( 

prevenirea caderilor de la propriul nivel si de la inaltime, 

prevenirea agresiunilor intre pacienti si intre personalul unitatii si 

pacienti, prevenirea  accidentelor de masina in curtea institutiei, 

prevenirea tentativelor suicidale ale pacientilor, etc ), 

 siguranta impotriva accidentelor transfuzionale si impotriva 

administrarii eronate a tratamentelor medicamentoase si 

substantelor folosite in proceduri diagnostice ( nr. doze, 

https://mindu.inomedica.ro/login/index.php#/lessons/Wt2ReLdVenRFhDhrVbA742SxB-737v_d
https://mindu.inomedica.ro/login/index.php#/lessons/Wt2ReLdVenRFhDhrVbA742SxB-737v_d


concentratii, alte medicamente decat cele recomandate, asocieri de 

medicamente interzise, medicamente / substante la care pacientul 

are alergii, etc ), 

 siguranta impotriva expunerii la radiatii ionizante ( prevenirea 

expunerilor radiologice si CT in numar mare, prevenirea 

expunerilor fara protectia recomandata sau la aparate cu nivel mare 

de radiatii, etc ), 

 siguranta impotriva riscului hemoragic ( prevenirea manoperelor 

medicale care provoaca hemoragii la pacientii cu hemofilii, 

tulburari de coagulare si cu medicatie anticoagulanta, etc ), 

 siguranta impotriva riscului trombembolic ( prevenirea emboliilor, 

trombozelor la pacientii cu tulburari de ritm cardiac, fracturi, 

flebite de membre inferioare, interventii chirurgicale recente, etc ).  

 

 Pentru  ca o unitate sanitara cu paturi sa raspunda conditionarilor privind calitatea 

serviciilor medicale,  de ingrijiri si conexe, trebuie sa dispuna de resursa umana cu 

competentele necesare, resursa materiala, mijloace diagnostice si medicatie  in 

concordanta cu specificul unitatii, precum si de  conditii hoteliere conforme. 

 Cea mai importanta componenta intr-o unitate sanitara cu paturi, de la care 

se dezvolta celelalte este resursa umana de specialitate ( medici, alt personal sanitar 

cu studii superioare, asistenti medicali, infirmiere, ingrijitoare, etc ) dar si de suport 

( achizitii, administrativ, tehnic, contabilitate, juridic, etc ). 
 

 Un spital fara personal de specialitate sau cu personal insuficient,  nu va reusi sa 

asigure calitatea serviciilor, deoarece vor fi create brese in sistemul de prevenire a 

riscurilor, iar siguranta pacientului va fi pusa in pericol. 

 Astfel daca intr-un spital general nu sunt medici intr-o anumita specialitate sau nu 

sunt suficienti pentru formarea liniilor de garda, pacientii risca sa nu fie diagnosticati la 

timp, sa nu poata fi operati sau chiar sa decedeze, deoarece se pierde timp important  pana 

la identificarea unei alte unitati sanitare care sa raspunda nevoilor lor. 

 In unitatile sanitare in care numarul medicilor intr-o anumita specialitate este mic, 

raportat la numarul de paturi ocupate si la adresabilitatea pentru specialitatea respectiva, 

exista riscul aparitiei sindromului de epuizare a medicului ( prin garzi, consultatii in spital 

si Ambulatoriu, completare documente, activitati administrative ).  De regula, aceste 

specialitati sunt declarate ca deficitare, la nivel de tara sau zona, in baza unor analize. 

 In aceste conditii pot apare erori de diagnostic si tratament si probleme in 

comunicarea cu pacientul si apartinatorii.  

 De asemenea, medicul nu va mai fi preocupat de perfectionarea profesionala si 

dobandirea de competente noi, din lipsa timpului disponibil. 

 In final medicul care nu face fata suprasolicitarii fie se va imbolnavi, fie va renunta 

la locul de munca respectiv, alegand sa-si desfasoare activitatea intr-o unitate privata sau 

in strainatate. 

 Dar acestea nu sunt toate motivele pentru care medicii parasesc sistemul 

public sau Romania.  
 Daca medicii tineri doresc inca de la inceputul carierei sa aiba  acces la aparatura 

medicala performanta,  venituri mari care sa le asigure stabilitate financiara, in vederea 

procurarii rapide a unei  locuinte si participarii la programe de formare profesionala 

pentru dobandirea de competente multiple, respect, medicii varstnici  sunt mai modesti, 



invatati cu dificultatile, dar epuizati din punct de vedere fizic si psihic dupa ani de 

activitate. 

 Astfel, primii care aleg sa paraseasca tara sau spitalele de stat  sunt medicii tineri, 

ceea ce are efect pe termen lung asupra sistemului de sanatate din Romania. 

 In cazul asistentilor medicali situatia este oarecum similara, acestia preferand sa 

lucreze in strainatate, fie ca asistenti medicali, fie ca personal de ingrijire in camine 

pentru persoane varstnice, deoarece partea materiala ii motiveaza. 

 In Romania asistentii medicali aspira la unitati sanitare publice si sectii de spital  

in care se acorda sporuri mari ( de pneumoftiziologie, psihiatrie, ATI, UPU/CPU, etc ), 

tot din dorinta de a obtine venituri bune. 

 De asemenea, exista tendinta ca un asistent medical sa detina loc de munca atat in 

sistemul public, cat si privat, in timp intervenind uzura fizica cu repercursiuni din cele 

mai grave asupra propriei sanatati si asupra calitatii ingrijirilor medicale. 

 In ceea ce priveste personalul de ingrijire, respectiv infirmiere, ingrijitoare, 

normarea trebuie facuta cat mai corect pe paturi si respectiv suprafete in mp asupra carora 

se aplica procedura de curatenie si dezinfectie. 

 In unitatile sanitare publice din tara, in ciuda faptului ca personalul medico-sanitar 

este subnormat, in multe cazuri, in ultimii ani nu au fost scoase la concurs suficiente 

posturi de medici si asistenti medicali, din teama conducerii unitatilor de a nu se incadra 

in buget pentru componenta salariala mare. 

 Din acest motiv sarcinile de serviciu se impart la personalul subnormat, in timp 

intervenind superficialitatea, epuizarea, dezinteresul, lipsa de comunicare, erori de 

diagnostic, tratament si ingrijiri, toate in detrimentul pacientului. 

 Personalul de suport dintr-o unitate sanitara este foarte important deoarece 

derularea celorlalte procese  - financiare, de achizitii : medicamente si materiale sanitare, 

hrana, echipamente medicale, mobilier servicii informatice, de telefonie, curent electric, 

gaz, etc, transport, administrare, juridice sunt obligatorii in asigurarea calitatii actului 

medical si de ingrijiri. 

 In concluzie, un sistem sanitar  este un angrenaj cu multiple parti 

componente, partea principala fiind resursa umana, iar in centrul angrenajului este 

pozitionat pacientul. 
 Managementul de varf al unitatilor sanitare trebuie sa fie preocupat continuu pentru 

atragerea de personal medico-sanitar calificat, prin oferirea, pe langa a salariului motivant 

si a unor facilitati gen locuinte de serviciu, transport gratuit, in anumite situatii, acces la 

aparatura performanta si la programe de perfectionare, toate subventionate din bugetul 

Autoritatilor locale in subordinea carora sunt unitatile sanitare respective sau chiar din 

bugetul propriu al unitatilor sanitare. 
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IMPORTANTA MONITORIZARII INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA MANAGERIALA  

 

 

 

 

 Strategia nationala privind reforma in unitatile sanitare cu paturi, are drep scop 

cresterea calitatii ingrijirilor si eficientizarea modului in care se realizeaza accesul la 

serviciile medicale oferite prin unitatile sanitare cu paturi, pentru toate categoriile de 

cetateni, din mediul urban si rural, batrani, copii, salariati, someri, persoane defavorizate 

social, persoane fara venituri sau cu venituri modeste. 

 De asemenea, reforma unitatilor sanitare cu paturi are ca scop imbunatatirea 

raportului cost-eficienta, care se va reflecta asupra indicatorilor de performanta ai intregii 

activitati desfasurate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi. 

 Pentru atingerea scopului strategiei nationale s-au stabilit obiective strategice si 

masuri strategice la nivelul fiecarei unitati sanitare. 

 Astfel, masurile strategice care vizeaza eficientizarea gestionarii resurselor la 

nivelul spitalului sunt imbunatatirea calitatii serviciilor acordate prin utilizarea eficienta a 

fondurilor existente si monitorizarea periodica a indicatorilor de performanta, care trebuie 

sa reflecte calitatea ingrijirilor medicale si eficienta din punct de vedere economic. 

 Dar pentru a putea fi monitorizati indicatorii de performanta, fiecare manager de 

spital, la inceputul mandatului si ulterior pe parcursul acestuia, in baza unor analize 

temeinice, pe istoric, isi asuma anumite valori, pe care trebuie sa le realizeze, 

monitorizandu-le continuu. 

 Indicatorii de performanta sunt realizati cu sprijinul intregului Comitet 

Director si al intregului colectiv de specialitate si de suport al unitatii sanitare. 
 

 Trei dintre INDICATORII DE PERFORMANTA MANAGERIALA, care sunt 

si INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR MEDICALE sunt : 

 durata medie de spitalizare 

 rata de utilizare/ocupare a paturilor, 

 indicele de complexitate al cazurilor 

 

 Durata medie de spitalizare are o valoare de referinta, la nivel national,  functie 

de specialitatea medicala, functie de forma de spitalizare in sectorul de acuti sau de 

cronici si functie de varsta pacientului, respectiv adult sau copil. 

 Se recomanda ca durata medie de spitalizare sa nu depaseasca valoarea de 

referinta, functie de criteriile mentionate.  

 Astfel, functie de istoric, fiecare sef de sectie, respectiv Director medical si 

Manager de spital isi asuma anual o valoare a duratei medii de spitalizare, care trebuie 

monitorizata si respectata.  

 Acest lucru se impune in scopul evitarii spitalizarilor nejustificate si spitalizarii 

pacientilor, in alt sector decat cel recomandat.  

 Este evident faptul ca in anumite situatii cand pacientul are si comorbiditati grave 

alaturi de afectiunea de baza, durata medie de spitalizare se prelungeste in mod justificat.  

 



           Rata de ocupare a paturilor 
 Specialistii in domeniu recomanda o rata de ocupare a paturilor/spital intre 75-

85%, uneori chiar mai mare, in functie de specificul spitalului. 

 Din punct de vedere epidemiologic, nu se recomanda ca rata de ocupare sa fie de 

100% sau mai mare, deoarece in aceasta situatie nu se mai poate garanta siguranta 

pacientului vis-a-vis de riscul infectios, nu mai pot fi efectuate dezinfectiile 

ciclice/terminale ale saloanelor care sunt in permanenta ocupate, existand un risc major 

de aparitie a infectiilor asociate asistentei medicale. 

 In sens invers, o rata de ocupare a paturilor sub 70-75% indica faptul ca Sectia 

respectiva dispune de prea multe paturi raportat la adresabilitate si ca afectiunile tratate 

pot fi rezolvate in Sectii de spitalizare de zi sau in Ambulatoriul integrat.  

 In aceste situatii, dupa o analiza atenta, care sa includa si numarul de medici de 

specialitate incadrati in, se recomanda micsorarea numarului de paturi al Sectiei 

respective. 

 

 Indicele de complexitate al cazurilor 

         Acest indicator evidentiaza cat de complexe sunt cazurile tratate intr-o sectie/spital, 

atat din punct de vedere al afectiunii de baza, cat si din punct de vedere al 

comorbiditatilor si procedurilor aplicate. 

 Este evident ca in Sectii cu profil chirurgical, indicele de complexitate al cazurilor 

este mai mare decat in sectii cu profil medical, iar intr-o sectie in care 

 ICM -ul este foarte mare, performanta profesionala si dotarea cu aparatura medicala si 

echipamente sunt foarte bune. 

 

 Alti indicatori de performanta care sunt si INDICATORI DE CALITATE : 
rata mortalitatii intraspitalicesti, 

indicele de concordanta intre diagnosticul de internare si diagnosticul de externare 

nr. de reclamatii 

rata infectiilor asociate asistentei medicale 

 

 Rata mortalitatii intraspitalicesti 

 Cu cat este mai mica, cu atat Sectia respectiva face dovada ca a tratat corespunzator 

pacientii pentru a preveni complicatiile si decesele. Dar acest indicator trebuie analizat in 

coroborare cu specificul Sectiei si cu ICM -ul, deoarece intr-o sectie de ATI, oncologie,  

paliatie, chirurgie cardio-vasculara sau neuro-chirurgie, in care ICM -ul este mare,  este 

previzibila o rata crescuta a mortalitatii intraspitalicesti cazurile fiind in general grave 

inca de la internare. 

 

 Indicele de concordanta intre diagnosticul de internare si externare, cu cat este 

mai mare, cu atat evidentiaza faptul ca medicul a acordat atentie mare cazului, 

diagnosticandu-l corect inca de la internare. 

           Dar concordanta nu poate fi de 100%, deoarece exista situatii in care, diagnosticul 

de internare emis este o suspiciune, care necesita pentru confirmare/infirmare mai multe 

investigatii, unele de inalta performanta ( CT, RMN, etc  ). In aceasta situatie se 

incadreaza diagnosticele din sfera oncologica, endocrina, ortopedica si chirurgicala. 

 

 Numarul de reclamatii este invers proportional cu calitatea serviciilor 

medicale si de ingrijire.  



 Managementul de varf al spitalului trebuie sa analizeze cu celeritate toate 

reclamatiile pacientilor, sa verifice veridicitatea acestora si sa identifice solutii pentru 

remedierea neconformitatilor care le-au declansat. 

 

 Rata infectiilor asociate asistentei medicale este un indicator de calitate care 

evidentiaza siguranta mediului spitalicesc din punct de vedere al riscului infectios, pentru 

pacientii asistati. 

 Cu cat aceasta rata este mai mica, cu atat spitalul respectiv are un nivel de 

incredere ridicat in acest domeniu. 

 Singura conditie este ca identificarea si raportarea infectiilor asociate asistentei 

medicale, de catre unitatea sanitara respectiva sa se faca corect, cazurile sa nu fie ascunse 

si sa se ia masuri in consecinta pentru remediere si prevenirea altor cazuri si focare. 

 Infectiile asociate asistentei medicale sunt identificate in toate spitalele din lume cu 

o incidenta variabila intre 6,5 – 30 %, in functie de sectie. 

 Un spital in care incidenta este foarte mica evidentiaza faptul ca identificarea si 

raportarea nu se fac corect si nu sunt incurajate de managementul unitatii. 

 Trebuie mentionat faptul ca aceasta incidenta trebuie judecata si functie de 

specificul spitalului, deoarece intr-un spital general, cu sectii in diverse specialitati, 

incidenta este in general mai mare, pe cand intr-un spital de monospecialitate, in care se 

interneaza pacienti fara prea multe comorbiditati atasate bolii de baza, incidenta este 

foarte mica ( ex. Spitale cu profil psihiatrie ).    

 

  

 Foarte important pentru managerul unui spital este monitorizarea 

INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI : 

 executia bugetara fata de bugetul de cheltuiei aprobat, 

 procent cheltuieli de personal din total cheltuieli spital, 

 procent cheltuieli de personal din total sume decontate de CJAS, 

 procent cheltuieli cu medicamente din total cheltuieli spital, 

 cost mediu pe zi de spitalizare, 

 procent venituri proprii din total venituri spital. 

 

 Valorile asumate pentru acesti indicatori trebuie sa reflecte o buna disciplina 

financiara, preocuparea pentru eficientizarea tuturor serviciilor oferite in spital si 

pentru cheltuirea banilor publici cu justificare. 
 Unitatile spitalicesti chiar daca se finanteaza din venituri proprii, in mare parte 

obtinute in urma contractelor incheiate cu CJAS, trebuie sa fie preocupate si de obtinerea 

unor venituri, prin servicii contra cost oferite populatiei ( analize de laborator, investigatii 

de radiologie si imagistica medicala, consultatii de specialitate  la solicitare, certificate 

medicale, etc ), precum si din sponsorizari, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

 Executia bugetara trebuie sa fie  cat mai buna, in felul acesta evidetiindu-se 

derularea la timp a procedurilor de achizitii pentru medicamente, materiale sanitare, 

echipamente medicale, hrana, etc si plata furnizorilor.    

 Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli spital, se recomanda a fi de 

pana la 70-80%, pentru ca restul procentual sa fie alocat celorlalte cheltuieli ale spitalului 

( medicamente, hrana, etc ), absolut obligatorii pentru un act medical de calitate. 
 



 Resursa umana dintr-un spital, extrem de importanta, se monitorizeaza prin 

intermediul INDICATORILOR DE MANAGEMENT AI RESURSELOR UMANE : 

               - proportia medicilor din total personal, 

              - proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului, 

      - proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului 

medical. 

 Cu cat valorile asumate sunt mai mari, cu atat exista dovada preocuparii 

managerului unitatii pentru a avea o echipa de specialisti care sa asigure calitatea actului 

medical in spital.  
 

 CONCLUZIE : Asumarea indicatorilor de performanta de catre  managerul de 

spital, la inceputul fiecarui mandat, este o conditie obligatorie, in conformitate cu 

legislatia in vigoare. 

 Se stabileste astfel un target care se doreste a fi atins, prin efortul conjugat al 

Comitetului Director si al integului personal al spitalului,  dovedindu-se spiritul  si munca 

in echipa, atat de necesare pentru progresul unei entitati. 
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