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Spitalul Sovata-Niraj, infiintat prin Hotărârea de Guvern nr.540 din 25 mai 2011,
este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, aflata in reţeaua sanitară a
Consiliului Local al Oraşului Sovata, cu sediul in oraşul Sovata, str.Principală nr.156,
judeţul Mureş. Spitalul Sovata-Niraj s-a infiintat în urma comasării prin fuziune a
Centrului de Sănătate Sovata, cu sediul in localitatea Sovata, unitate sanitară publică cu
personalitate juridică, cu Centrul de Sănătate Miercurea-Nirajului. Ca efect al comasării,
Centrul de Sănătate Miercurea-Nirajului s-a reorganizat ca secţie exterioară, structură
fără personalitate juridică in cadrul Spitalului Sovata-Niraj.
Spitalul Sovata-Niraj se află situat la limita de judeţ Mureş-Harghita, în imediata
apropiere a salinei Praid, deservind un numar de aproximativ 25.000 de locuitori ai
orasului Sovata şi zonele limitrofe, cu pondere relativ crescută a populaţiei de peste 65
ani. Acestor cifre se mai adaugă numărul crescut al turiştilor din staţiune (mai multe
sute de mii) care de asemenea pot fi beneficiarii serviciilor de sănătate oferite de acest
spital. Morbiditatea este cea caracteristică pentru populaţia adultă şi vârstnică,
principalele cauze de internare fiind afecţiunile cardio-vasculare, afecţiunile căilor
respiratorii, afecţiunile degenerative osteo-articulare, diabetul zaharat cu sau fără
complicaţii.
Sectia exterioara se situează in centrul oraşului Miercurea-Nirajului într-o clădire
monobloc asigurând asistenţă medicală de specialitate medicină internă pentru
populaţia din oras şi mai multe localităţi limitrofe, deservind in jur de 23.000 de locuitori.

Structura organizatorica – pe sectii, paturi
CLADIRE SOVATA

- Compartiment Medicină internă

12 paturi

- Compartiment Pneumologie cronici 5 paturi
- Compartiment pediatrie*-in curs de organizare 12 paturi
- Spitalizare de zi

5 paturi

- Camera de garda

observator

CLADIRE M.NIRAJULUI (P-ta Bocskai nr.54)

- Compartiment Medicină internă cronici

8 paturi

Compartiment radiologie si imagistică medicală la Sovata, str.Principală nr.156
- Laborator de analize medicale la Sovata, str.Principală nr.156
- Farmacie cu circuit închis la Sovata, str.Principală nr.156
Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile (la Sovata, str.Principală nr.156):
-

Medicină Internă
Pneumologie
Ortopedie-traumatologie*-in curs de organizare
Pediatrie
Dermatovenerologie

Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile (la Miercurea Niraj, P-ţa Bocskai István
nr.54):
-

Medicină internă
Pediatrie

Componenta medicilor in unitate:
2 medici primari medicina interna,1 medic primar pneumologie, 2 medici specialisti
pediatrie, 1 medic specialist laborator, 1 medic specialist radiologie, medic specialist
dermatologie, 1 medic primar boli infectioase in cadrul SSCIN.

Dupa cum reiese din cele relatate anterior, Spitalul Sovata-Niraj functioneaza in
2 locatii: sediul principal se afla in orasul Sovata, iar sectia exterioara este situata in
orasul Miercurea Nirajului, la o distanta de aproximativ 25 km.
Sediul din Sovata este situat in Sovata, str.Principala nr.156, intr-o cladire
monobloc cu un etaj si subsol, format dintr-un corp vechi si un corp nou. Suprafata
totala este de 2373 mp iar suprafata construita 718mp.
Curtea spitalului are o
suprafata de 1655mp, din care spatiul verde este de 726 mp, iar spatiul pavat de 929
mp. Spitalul are acces dinspre str.Principala si dinspre str.Campul Sarat. In corpul
vechi functioneaza la parter camera de garda cu circuit separat si acces dinspre
str.Principala, prin intrarea nr.1 precum si cele 2 compartimente: medicina interna-12
paturi si pneumologie-5 paturi cu cale de acces prin intrarea nr.2. Pentru respectarea
circuitelor separate, avem intrare pentru oficiu, intrare-iesire pentru spalatorie si iesire
pentru deseuri periculoase. La parter se mai afla radiologia cu cale de acces dinspre
curtea spitalului. La subsol se afla situata spalatoria.
La etaj functioneaza biroul de contabilitate si cabinetele medicale pentru ambulatorii de
specialitate, farmacia cu circuit inchis si laboratorul unde se efectueaza analize de
hematologie, biochimie si analiza urinii.
Tot la etaj s-a infiintat compartimentul de spitalizare de zi care deserveste ambele
compartimente (pneumologie si medicina interna). Intrarea pentru aceste structuri se
face prin intrarea nr.1.
In 2011 au inceput lucrarile de extindere la Spitalul Sovata-Niraj si s-a construit un nou
corp de cladire cu subsol, parter si etaj, care este lipit de cladirea veche. La subsolul
acestei noi cladiri se afla magaziile si arhiva, la parter functioneaza ambulatorul de
specialitate pediatrie, iar la etaj era propus sa se deschida un compartiment de pediatrie
cu 12 paturi. Ambulatorul de pediatrie are intrare separata si circuit complet separat de
restul cladirii, cu cale de acces atat dinspre str.Principala cat si dinspre str.Campul
Sarat.
Având în vedere adresabilitatea scăzută în cadrul ambulatorului de specialitate pediatrie
care atrage după sine adresabilitate scăzută şi pentru spitalizare (luând în considerare
şi faptul că amenajarea circuitelor şi construcţia clădirii au fost gândite pentru copii
peste 3 ani, unde spitalizarea este şi mai scăzută), trebuia să analizăm dacă este
nevoie de un compartiment de pediatrie sau ar trebui să ne orientăm spre alte tipuri de
servicii medicale. Mentionam ca un spital de pediatrie se afla la 25km distanta, la
Sangeorgiu de Padure. Astfel s-a ajuns la concluzia ca pediatria sa ramana doar la
nivel de ambulator de specialitate, si la etaj sa fie amenajat pe de o parte
compartimentul de spitalizare de zi, iar cu un circuit separat, cu intrarea dinspre curte,
sa fie mutat compartimentul pneumologie si sa fie amenajat pe doua nivele: serviciul de

internare la parter si saloanele cu paturi la etaj. La sfarsitul anului 2018 s-a realizat
amenajarea si dotarea compartimentului spitalizare de zi, iar la inceputul anului 2019, a
compartimentului pneumologie, astfel incat dupa primirea aprobarilor din partea DSP
Mures si a Ministerului Sanatatii, se poate face redistribuirea personalului, recrutarea de
personal nou si internarea pacientilor in noua locatie.
Sediul din M.Nirajului este situat intr-o cladire monobloc, pe un singur nivel, cu acces
dinspre str.Bocskai. Are circuite separate pentru ambulatorul de pediatrie, ambulatorul
integrat de Medicina Interna si compartimentul Medicina Interna cronici.
Bugetul de venituri
Nr. Sursa de venit
crt.
1
Contract cu casa de
asigurari de sanitate+
Influenta salarii
2
Buget local
3
Venituri proprii

4
5

2016

2017

2018

1.851.092

2.651.599

3.870.082

339.753
61.808

270.606
78.345

412.648
80.974

Incasari DSP salarii 21.217
rezidenti
Sume primite de la
UE

10.073

Indicatorii de performanta
ANUL
2015

ANUL
2016

ANUL
2017

ANUL
2018

-DMS

6.18

6.36

6.09

6.49

-IUP

221.00

210.42

197.25

203.09

-RUP

60.54

57.65

54.05

55.65

COMPARTIMENT
MEDICINA
INTERNA ACUT

COMPARTIMENT

PNEUMOLOGIE
-DMS

11.81

-IUP

307.20

-RUP

84.16

11.29
354.60

10.70

10.39

357.60

324.40

97.98

88.87

97.15
COMPARTIMENT
MEDICINA
INTERNA
CRONICI
-DMS

11.87

11.35

11.06

11.20

-IUP

368.12

348.88

335.88

365.38

-RUP

100.85

95.59

92.03

100.11

Analizand indicatorii de performanta din anul 2012 cand a inceput sa functioneze
Compartimentul Pneumologie fata de 2015 si 2016 se constata o crestere semnificativa
a RUP (de la 51,89% in 2012 la 88,87% in 2018) si o crestere usoara a numarului de
pacienti (aici fiind limitati de contractul cu casa si de numarul de 5 paturi care nu a
permis o crestere mai mare de pacienti internati).

In 2015: nr.total externari:808 spitalizare continua, 425 spitalizare de zi
In 2016: nr.total externari:800 spitalizare continua, 462 spitalizare de zi
In 2017: nr.total externari:799 spitalizare continua, 569 spitalizare de zi
In 2018: nr.total externari:793 spitalizare continua, 628 spitalizare de zi
Se observa o usoara scadere a externarilor pe spitalizare continua, cu crestere
semnificativa a spitalizarilor de zi ceea ce reflecta faptul se incearca limitarea
internarilor nejustificative care se pot rezolva si in spitalizare de zi.
Analiza privind nevoile de ingrijire a populatiei deservite:

Pentru a sublinia importanta si necesitatea cresterii numarului de paturi la
compartimentul Pneumologie este important de remarcat ca in zona Sangeorgiu de
Padure-Sovata-Praid-M.Niraj sunt peste 30 de pacienti cu insuficienta respiratorie
cronica, sub oxigenoterapie la domiciliu, necesitand repetate internari in spitalul nostru.
Totodata mentionam ca anual in lunile ianuarie-mai afluxul pacientilor cu boli pulmonare
este asa de mare incat nu putem face fata cererilor pentru internare pe cele 5 paturi de
pneumologie. Distanta fata de cel mai apropiat spital cu acest specific este la 65km, la
Targu-Mures. In acest compartiment de pneumologie s-ar interna in continuare pacienti
cu boli pulmonare (BPOC, Astm bronsic, pneumonii si alte infectii pulmonare, fibroze
pulmonare, cancer pulmonar), alaturi de boli cardiovasculare, metabolice,
gastrointestinale, osteoarticulare, renale, fara sa se interneze pacienti cu TBC care in
judetul Mures sunt internati strict la Clinica Pneumoftiziologie Tg.-Mures.
Alte argumente în plus pentru amenajarea compartimentului de pneumologie într-o
clădire mai mare este şi faptul că adresabilitatea pacientilor cu boli respiratorii este
mare luând in considerare si particularităţile geografice ale localităţii Sovata (numărul
mare al turiştilor, apropierea de salina Praid, limită de judeţ, distanţa mare de clinicile
din Tg.-Mureş), iar ponderea populatiei adulte si varstnice este mult mai mare (8157)
decat cea a grupei de varsta 0-19 ani (2228), la care se constata si o scadere (2228 in
anul 2011 fata de 2965 in anul 2001). Ponderea mare a populatiei varstnice pledeaza si
pentru necesitatea paturilor de medicina interna cronici.
Efectuand o analiza a prezentarilor in camera de garda pe ultimii 3 ani am constatat
urmatoarele: urgente adulti a reprezentat 70,19%, iar urgentele pediatrice 29,81%.
Analiza urgentelor pe patologii arata in felul urmator:
-21,25% urgente cardiovasculare
-20,25% urgente respiratorii
-12,25% urgente digestive
-11,5% traumatisme
-11% urgente neurologice si psihiatrice
-23,75% alte urgente (dermatologice, infectioase, ORL, oftalmologice, stomatologice,
obstetrica-ginecologie, urologie, boli metabolice)

Morbiditatea migranta:

Fiind o statiune turistica, se remarca o crestere a prezentarilor in camera de garda in
lunile de vara( iunie- august) si in perioada sarbatorilor de iarna: decembrie-ianuarie. In
sezon media prezentarilor in camera de garda este aprox.124 turisti/luna (124x5=720
pacienti/5luni). In extrasezon numarul prezentarilor scade la 48turisti/luna (48x7=336
pacienti/7luni). Aceste aspecte sunt luate in considerare pentru stabilirea necesarului de
medicamente si materiale sanitare in camera de garda.

Mediul extern

Mediul intern

B. Analiza SWOT
Puncte tari
- situaţia financiară bună, fara
arierate
-adresabilitate bună din partea
populaţiei
- acreditare de nivel inalt CONAS
-certificare ISO 9001
-condiţii de igienă şi cazare bune in
spital
-personal tânăr, bine calificat,
energic, receptiv pentru schimbări şi
inovaţii
-climat sănătos la locul de muncă,
fără conflicte majore; spirit de
colegialitate şi ajutor reciproc la
nivel de personal
-grad ridicat de satisfactie a
pacientilor

Puncte slabe
- lipsa de mai multe secţii în spital
-lipsa de spatii pentru dezvoltarea
ambulatorului de specialitate si a
laboratorului
-lipsa de aparatura moderna in
spital
-motivatie intrinseca scazuta din
cauza slabei capacitati de
diferentiere intre persoanele cu
productivitate diferita
-contractarea serviciilor medicale
sub nivelul realizarilor

Oportunităţi
- distanţa mare faţă de clinicile din
Târgu-Mureş duce la creşterea
adresabilităţii din partea populaţiei
- accesibilitate bună din zonă
-spitalul se află într-o zonă turistică
intens vizitată atât de cetaţenii
români cât şi de cei străini, oraş cu
planuri mari de dezvoltare a

Ameninţări
- neplata in totalitate a serviciilor
efectuate (serviciile medicale peste
contract) de catre CAS Mures
-constrangeri
legislative
care
limiteaza angajarile de personal
-dezvoltarea
sistemului
privat
constituie un mediu concurential pt
sistemul public

infrastructurii stabilite pe termen -cresterea cheltuielilor de personal
mediu
şi
lung
din
partea prin majorarile salariale
administraţiei
locale,
acestea
putând însemna oportunităţi de
dezvoltare şi pentru spital
-colaborare bună cu consiliul local
-accesare de fonduri europene
pt.dezvoltare

Obiectivele generale si specifice ale planului strategic de management
Scopul acestui plan este de a pregati unitatea spitaliceasca pentru a anula sau a
diminua efectele punctelor slabe și a putea face fața amenințărilor menționate , pentru
adaptarea si imbunatatirea activitatii la nivelul cerintelor de servicii medicale spitalicești
din zona .
Prin aplicarea măsurilor propuse, am urmărit realizarea unei activități eficace si eficiente
a spitalului in conditiile cresterii satisfactiei pacientilor și încadrarea cheltuielilor în
veniturile posibil de realizat.

OBIECTIVE GENERALE :

A. Dezvoltarea serviciilor medicale , modernizarea infrastructurii si dotarea
spitalului cu aparatură/echipamente medicale
Acest obiectiv este primordial si are ca scop cresterea calitatii si diversificarea
serviciilor medicale, normalizarea conditiilor de cazare , crearea unor circuite
functionale optime
Spitalul Sovata- Niraj este in faza de pregatire a fazei a doua de acreditare.
OBIECTIVE SPECIFICE

A.1.-Mutarea Compartimentului pneumologie in corpul nou
Termen de realizare TRIM IV- 2019
A.2.-Cresterea si diversificarea serviciilor medicale prin cresterea numarului de paturi in
cadrul Compartimentului medicina interna (12 paturi acuti+5 paturi cronici)si angajarea

inca a unui medic specialist medicina interna pentru a putea acoperi nevoile populatiei
de spitalizare continua, spitalizare de zi si ambulator.
Termen : 2019-2020

A.2.- Inlocuirea mobilierului acolo unde este nevoie
Termen: permanent

A.3.- Efectuarea de lucrari de reparatii si igienizare
Termen: permanent

A.4. – Achiztionarea de aparatura medicala performanta: bronhoscop pentru
imbunatatirea si largirea serviciilor medicale la Compartimentul pneumologie; 2
ecografe (pentru pediatrie si pentru Sectia exterioara), aparat radiologie performant.
Termen: 2022

A.5.- Dezvoltarea ambulatorului de specialitate prin cresterea serviciilor in cele
existente si infiintarea de ambulator in specialitati noi: ortopedie-traumatologie,
diabetologie, urologie
Termen: 2022

A.6.-Dezvoltarea laboratorului de analize medicale prin achizitia de aparatura si
crearea infrastructurii pentru diversificarea serviciilor: analize noi, efectuare de
ex.bacteriologic
Termen: 2022

Urmare a aplicarii acestor obiective sunt asteptate urmatoarele rezultate
– cresterea eficientei si calitatii actului medical;
– cresterea satisfactiei pacientilor

– cresterea satisfactiei personalului medical
– imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalului
Responsabil – comitet director

B. Dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu nevoile populaţiei

Obiective specifice:
B.1 – Identificarea unor facilităţi pentru atragerea personalului medical de
specialitate;
–asigurarea de catre primarie de locuinte de serviciu
– decontarea navetei;
B.2 Creşterea competentelor profesionale ale personalului :
– Îmbunătăţirea pregătirii profesionale de bază a personalului (teoretică şi practică)
– Îmbunătăţirea pregătirii de specialitate (teoretică şi practică)
– Îmbunătăţirea pregătirii profesionale continue a personalului
– Creşterea abilităţilor de comunicare ale personalului medical
– Implementarea unui plan multianual de formare profesionala ,adaptat pentru fiecare
categorie profesionala si tintit pentru munca cu diferite tipuri de afectiuni
Indicatori masurabili:numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de
personal
Termen de realizare: permanent
Responsabil:Director medical ,Director financiar contabil , responsabil resurse umane

C. Cresterea calitatii serviciilor medicale

Responsabil: comitetul director, medicii compartimentelor

Termen de realizare : permanent
Monitorizare : trimestrial
Evaluare : anual
Indicatori de calitate
1) rata mortalitatii intraspitalicesti;
2) rata infectiilor nosocomiale;
3) rata bolnavilor reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare;
4) numarul de reclamatii/plângeri ale pacientilor înregistrate;
5) analiza gradului de satisfactie al pacientilor, prin chestionare de satisfactie
6) numar masuri de imbunatatire a activitatii luate in urma analizarii gradului de
satisfactie al pacientilor
Obiective specifice :
C.1 Practici medicale unitare bazate pe ghiduri de practică şi protocoale clinice
Activitati :
-Definirea ghidurilor şi protocoale de practică
-Training al profesioniştilor privind elaborarea şi utilizarea ghidurilor de practică
C.2. Diversificarea activitatilor medicale
Indicatori :
– Numar si tip protocoale de practica aprobate de consiliul medical
– Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale implementate
– Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale revizuite
Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial
Termen de realizare: permanent
Responsabil: Medicii spitalului si Serviciul de Management al Calitatii

D. Imbunatatirea finantarii spitalului
Obiective specifice :
D.1. Cresterea transparentei in utilizarea fondurilor, activitati :
- Realizarea tuturor achizitiilor prin S.E.A.P.
– Intarirea capacitatii de evaluare, si control intern;
– Afisarea permanenta a datelor financiare de interes public.

D.2. Intarirea disciplinei financiare, activitati :
-Asigurarea finantarii serviciilor medicale realizate, a programelor nationale de sanatate
si a celorlalte actiuni si activitati, cu respectarea prevederilor legale si încadrarea in
bugetul aprobat;
– Fundamentarea propunerilor de buget initiale si de rectificare pe baza principalelor
strategii ale spitalului;
– Incheierea exercitiilor financiare, analiza, controlul si elaborarea situatiilor financiare
trimestriale si anuale, potrivit dispozitiilor legale;
– Analiza, verificarea si înaintarea spre avizare a bugetului de venituri si
cheltuieli,potrivit dispozitiilor legale;
– Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice;
– Respectarea cu strictete a disciplinei financiare si bugetare, prin emiterea de norme
metodologice si instructiuni de aplicare a prevederilor legale, de reglementari contabile
specifice domeniului sanitar

D.3 Cresterea capacitatii de control al costurilor , activitati :
– Elaborarea de metodologii clare de utilizare a resurselor financiare;
– Instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizarii resurselor financiare;
– Pregatirea specifica a personalului implicat in activitatea de control, precum si a celor
care autorizeaza utilizarea resurselor;
– Evaluarea cantitativa si calitativa a stocurilor, efectuata periodic;

– Necesar de materiale si echipamente, evaluate periodic;
– Intocmirea planului de achizitii si a calendarului de achizitii;
– Implicarea personalului tehnic specializat in îndeplinirea strategiei de achiziii.

Indicatori economico-financiari.

1. executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat;
2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului;
3. procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de
asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate
4. pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul
Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie;
5. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului;
6. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare sectie;
7. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma „venituri proprii”
înseamna, în cazul acestui indicator, toate veniturile obtinute de spital,exclusiv cele
obtinute în contractul cu casa de asigurari de sanatate).

Monitorizare, evaluare, raportare:

– Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor efectuate de spital;
– Monitorizarea cheltuielilor de personal;
– Monitorizarea periodica, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor
bugetare si a platilor efectuate pentru bunuri si servicii de catre unitatile sanitare cu
paturi finantate integral din venituri proprii.
Termen permanent:
Responsabil: Comitet Director, Director Financiar Contabil.

Obiectiv: Dezvoltarea serviciilor medicale, modernizarea infrastructurii si dotarea
spitalului cu aparatură/echipamente medicale

ACTIVITĂŢI

TERMEN

RESURSE

RESPONSABIL

REZULTATE

MONITORIZARE

1.-Mutarea
Compartiment
ului
pneumologie
in corpul nou

20192020

50.000 RON
venituri
proprii+Con
siliu local

Manager,
Director
financiar
contabil,
Director
medical

-buget mai
mare

- cresterea
bugetului la
pneumologie
cronici cu 110%

-cresterea
numarului de
internari
-cresterea
accesibilitatii
la servicii
medicale de
calitate

2.Inlocuirea
permane
mobilierului
nt
acolo
unde
este nevoie

3. Efectuarea

permane

20.000 RON
obţinuţi prin
finanţare de
la Consiliul
local+venitur
i proprii

Manager,
Director
financiarcontabil,
Director
medical

-cresterea
calitatii
serviciilor

20.000RON

Comitetul

-imbunatatirea

-imbunatatirea
coditiilor
hoteliere

chestionare de
satisfactie
pacienti si
apartinatori
-chestionare de
satisfactie
personal
medical
chestionare de

de lucrari de
reparatii si
igienizare

nt

din venituri
proprii+Con
siliu local

director

coditiilor
hoteliere

satisfactie
pacienti si
apartinatori
-chestionare de
satisfactie
personal medical

4.
2022
Achizitionarea
de aparatura
medicala
performanta

800.000 RON
obtinuti din
Fonduri ,
europene,
MS+finantar
e de la
Consiliul
local

Comitetul
director

-cresterea
numarului
serviciilor

cresterea valorii
serviciilor

5.Dezvoltarea
ambulatorului
de specialitate

20.000RON

Comitetul
director

-buget mai
mare

- cresterea
valorii serviciilor

2022

Fonduri
proprii,
Consiliu
local

-cresterea
numarului
serviciilor
-adresabilitate
mai mare

6.Dezvoltarea
2022
laboratorului
de
analize
medicale

100.000RON
Fonduri
europene,
MS, Consiliu
local

Comitetul
director

-cresterea
numarului
serviciilor
-adresabilitate
mai mare

- cresterea
valorii serviciilor

