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RAPORT DE ACTIVITATE 2018 

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMISOARA 

 

 

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE I 

 

Structura serviciului și numele șefului 

În cadrul Secției Clinice  Pediatrie I cu 48 paturi (funcționale 32)  pe parcursul anului 2018 

activitatea  s-a desfășurat în cele trei compartimente, condusă de SL Dr.Marcovici Tamara : 

 Pediatrie I,   

 Gastroenterologie  

 Nefrologie.  

 

Componența serviciului pe specialități 

Activitatea medicală a secției a fost asigurată de cinci medici:  

 S.L. Dr. Marcovici Tamara,  

 S.L. Dr. Belei Oana,  

 Prof. Dr. Simedrea Ioan,  

 Asist. Univ. Dr. Laura Olariu   

 Dr. Jurca-Simina Florin Ioan  . 

În decembrie 2018 structura personalului mediu și auxiliar al secției era urmatoarea:  

 26 asistente medicale (9 licenţiate), din care 2 asistente medicale ocupă posturi fixe la 

compartimentul INTERNĂRI, 1 asistentă medicală ocupă post fix la SPITALUL DE ZI, 

1 asistentă medicală este pe post fix la punctul ORL din Pediatrie şi asistenta şefă, iar 

restul de 20 asistente medicale îşi desfăşoară activitatea la patul bolnavului ;  

 12 infirmiere 

 6 îngrijitoare de curăţenie 

 1 registrator medical  

 1 statistician 

 

Obiectul de activitate 

Colectivul  de medici a desfășurat o activitate susținută, de calitate, alături de cadrele medii și 

auxiliare.  

 diagnosticarea și tratarea pacienților pediatrici cu afecțiuni în conformitate cu 

compartimentele existente și supraspecialitățile medicilor 

 gestionarea programelor naționale  

 activitate didactică cu studenții și formarea medicilor rezidenți 

 activitate de cercetare științifică (proiecte de cercetare, studii clinice) 

 spitalizare de zi 

 consulturi interdisciplinare 

 ambulator de specialitate  
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Sinteza activității în 2018 

La nivelul intregii sectii s-au rezolvat 1911 cazuri dintre care 885 la Gastroenterologie, 697 la 

Pediatrie I si 329 la Nefrologie.  

Rata de utilizarea a paturilor a fost 39,97% la nivelul intregii secții, iar pe compartimente astfel : 

57,17 % la Gastroenterologie, 40,5% la Pediatrie I ți 22,68% la Nefrologie. 

Durată medie de spitalizare a fost optimă la nivelul întregii secții (3, 63 zile). La nivelul întregii 

secții numărul de decese a fost mic (2), de asemenea si cel al reinternarilor in primele 30 zile (13).  

 

Indicele  de case-mix a fost bun și foarte bun la nivelul compartimentelor  Pediatrie 1 (ex. Martie: 

1,16; Aprilie:1,53; Octombrie: 1,00) si Gastroenterologie (ex. Martie:1,39; Aprilie: 1,20; 

Octombrie: 1,25) și acceptabil la nivelul compartimentului Nefrologie (ex. Martie:0,74; Aprilie: 

0,89; Octombrie: 0,80) 

 

Nu s-au înregistrat  infecții nozocomiale. 

 

La nivelul secției și-au desfășurat activitatea și medici rezidenți de Pediatrie aflați în  anul I de 

rezidențiat, coordonator fiind S.L.Dr.Marcovici Tamara. Instruirea, coordonarea și îndrumarea 

activitații medicilor rezidenți de pediatrie a reprezentat o preocupare permanentă ți s-a realizat cu 

aportul îndrumătorilor de rezidențiat: S.L. Dr. Belei Oana și Asist. Univ. Dr. Olariu Laura  

În cadrul secției s-a desfasurat și o susținută activitate de cercetare, medicii și asistentele fiind 

implicate în 3 (trei) studii clinice pe parcursul anului 2018: 

 BMS Al 463189 - A Comparative Study of the antiviral Efficacy and Safety of Entecavir versus 

Placebo in Pediatric Subjects with Chronic Hepatitis B Virus Infection who are HBeAg 

Positive. 

 Clinical trial Novartis CLDT600A2306 “A randomized, double-blind, 104-weeks treatment 

study to evaluate the efficacy, safety, tolerability and pharmacokinetics of Telbivudine oral 

solution and tablets in children and adolescents with compensated HBeAg positive and negative 

chronic hepatitis B virus infection” . 

 AbbVie: A long-term non-interventional registry to assess safety and effectiveness of Humira® 

(Adalimumab) in pediatric patients with moderately to severely active Crohn's Disease (CD) – 

CAPE. 

 

Activitatea  medicală a colectivului de medici și cadre medii din cadrul Secției clinice Pediatrie 1 a 

fost fructificată prin comunicari orale, respectiv postere la manifestări științifice de prestigiu la nivel 

national și internațional. 

 Dr. Marcovici Tamara a participat la manifestări științifice naționale, al majoritatea în 

calitate de lector invitat (Conferință Națională de Pediatrie,  București, 21-24.03.2018; 

Conferință Pediatru.ro. Prioritati în practică pediatrică, Timișoara 15-16.02.2018; Conferința 

Națională de Boli infecțioase Timișoara 23-25.05. 2018 Al XXV-lea Congres Național al 

Societății Romane de Pneumologie, Poiană Brașov  31.10-03.11.2018; Workshopul "Chimia 

medicală și noile abordări terapeutice în sănătate. Rolul transdisciplinarității", Timișoara 

23.11.2018) și cu participare internațională (lector invitat la Primul Simpozion timișorean de 

Pneumologie Pediatrică, Timișoara 11-13.10.2018. A participat la școala de vara de 

somnologie, Oradea, 06-07.07.2018. A participat la al doilea  modul (M2  Somnologie,  

polisomnografie) din cadrul programului de studii complementare în vederea obținerii 

atestatului în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburarilor respiratorii din 

timpul somnului desfășurat la Institutul “Marius Nasta“ București. A sustinut și promovat 

examenul de obținere a competenței în Somnologie. 
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 Prof. Dr. Simedrea Ioan a participat la manifestări științifice naționale, ca speaker 

(Congresul Național de Gastroenterologie, Hepatologie și Nutriție Pediatrică, Timișoara, 3-

6.10.2018; Simpozion Nestle Sighișoara; Simpozion Nestle Valiug; Simpozion Sunwave 

Farma Timișoara) și internaționale (ESPGHAN 51st Annual Meeting, Geneva, Switzerland, 

09.05-12.05.2018)   

 Dr. Belei Oana a desfășurat o activitate susținută la patul bolnavului, efectuând și numeroase 

ecografii abdominale, gastroscopii și colonoscopii diagnostice și terapeutice. A participat la 

numeroase manifestări științifice naționale în calitate de speaker (Conferința "Utilizarea 

probioticelor în pediatrie : tulpini specifice fiecărei patologii", București, 06.06.2018; 

Conferința "Abilități de comunicare cu pacientul pediatric.Tendințe moderne în pediatrie, 

Târgu Mureș 13-15.09.2018;  The 10th Național Symposium of Inflamatory Bowel Diseases, 

27-29.09.2018; Congresul Național de Gastroenterologie, Hepatologie si Nutriție Pediatrică, 

Timișoara, 3-6.10.2018; Workshopul "Chimia medicala și noile abordări terapeutice în 

sănătate. Rolul transdisciplinarității", Timișoara 23.11.201) și internaționale (4th 

International Congress on probiotics and prebiotic în pediatrics, Bari, Italy 12-14.04.208; 

ESGE Days 2018, Budapest, Hungary 19.04-21.04.2018; ESPGHAN 51st Annual Meeting, 

Geneva, Switzerland, 09.05-12.05.2018; The 26th United European Gastroenterology Week 

October 22-24, 2018, Vienna, Austria).  

 Dr. Olariu Laura a participat și la manifestări științifice naționale (Conferința Națională de 

Boli infecțioase Timișoara 23-25.05. 2018; Conferința "Abilități de comunicare cu pacientul 

pediatric.Tendințe moderne în pediatrie, Târgu Mureș 13-15.09.2018; Congresul Național de 

Gastroenterologie, Hepatologie și Nutriție Pediatrică, Timișoara, 3-6.10.2018)  și 

internationale (ESPGHAN 51st Annual Meeting, Geneva, Switzerland, 09.05-12.05.2018; 

ESGE Days 2018, Budapest, Hungary 19.04-21.04.2018; the 26th United European 

Gastroenterology Week October 22-24, 2018, Vienna, Austria).  

 Dr. Jurca-Simina Florin Ioan  a participat la A VI-a Conferința Națională interdisciplinară 

NefroCarDia, Timișoara 8-10.11.2018 și la cursul PROGEN organizat de câtre UMFVBT. 

 Asistent medical licentiat Kubicz Mirela a participat cu poster la ESGENA 2018, lucrarea 

fiind premiată.  

 

Publicarea de articole (extenso și în rezumat) în reviste nationale și internaționale cu factor de 

impact a reprezentat un obiectiv important pe care colectivul Secției Clinice Pediatrie I l-a realizat 

in anul 2018.  

Asistenții medicali angajați ai secției au participat la cursuri acreditate, organizate prin OAMMR şi 

nu numai, la  simpozioane şi conferinţe, astfel: 

 Curs de resuscitare la care au participat 12 asistente medicale  (08.05.2018, 22.05.2018, 

29.05.2018, 28.06.2018);  

 Curs de îngrijire a pacientului stomizat, cu participarea a 6 asistente medicale  (04.05.2018;  

 Simpozionul “Sănătatea, un drept al tuturor” din 12.05.2018, de Ziua Mondială a 

Asistentului Medical, la care au  participat 7 asistente medicale şi la care  asistenta  medicală 

Mirela Kubicz, în calitate de autor şi  asistenta  medicală şefă Livia Dumitra, au prezentat 

lucrarea cu titlul “ Si eu am dreptul la viaţă”; 

 Cursul  “Comunicare în procesul de îngrijire” , care a avut loc în data de 11.05.2018, la 

care au participat 6 asistente medicale; 

 Al 38-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă- 24-

26.05.2018- Craiova, cu participarea asistentei medicale Mirela Kubicz. 

 Cursul PROGEN organizat de catre UMFVBT la care au participat 5 asistente medicale 

o În perioada 01-04.02.2018 asistenta medicală Kubicz Mirela a urmat Cursul de 

formatori organizat de OAMMR, Timiş. 
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Întreaga activitate profesională  a personalului mediu şi auxiliar din sectie   a fost coordonată 

de asistenta şefă,  şi medicul şef de secţie prin întâlnirile aproape zilnice dar şi prin şedinţe de lucru 

si  instructaje.  

Am efectuat instructaje bilunare pe linie profesionala cu medicii angajați ai secției, respectiv 

împreuna cu asistenta sefă și personalul mediu și auxiliar al sectiei. 

Prin intermediul serviciului de achiziții al Spitalului “Louis Țurcanu” secția Pediatrie I a 

beneficiat de de achiziția următoarelor: 

-     Lampă UV (1 buc.)   

-     Aspirator chirurgical de secreții (1 buc.) 

- 1 cântar de baie 

- 2 babyhaler 

- 1 ventilatoar de birou 

- 1 calculator complet și o imprimantă  

- 25  buc. coș gunoi inox, pentru colectarea gunoiului menajer 

- 4 telefoane de serviciu 

- 2 saltele mari 

Prin donații, în inventarul secției au intrat urmatoarele: aparate aerosoli (2 buc,); tensiometru 

(1 buc.); cântar baie (1 buc.); 2 saltele mici; lenjerie de pat. 

Gradul de satisfactie al pacienților și aparținătorilor a fost bun și foarte bun. Nu am 

înregistrat reclamații din partea pacienților/aparținătorilor internați. Au fost formulate câteva 

sugestii cu privire la ameliorarea condițiilor hoteliere la nivelul secției. 

 

Ca obiective pentru anul 2019 ne propunem următoarele: 

 îmbunătățirea următorilor indicatori de performanță: indicele de case-mix la nivelul 

compartimentelor Pediatrie I și Nefrologie;  indicele de utilizare a patului (întreaga 

secție)  

 reducerea cheltuielilor 

 eficientizarea spitalizării de zi 
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