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RAPORT DE ACTIVITATE 2018 

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMISOARA 

 

 

 

 

SECȚIA CLINICĂ PEDITRIE IV 

 

Secția Pediatrie IV are 47 de paturi după cum urmează: 

 15 paturi Pediatrie Diverse 

 15 paturi Cardiologie 

 10 paturi HIV SIDA 

 5 paturi Toxicologie 

 2 paturi Dializă Peritoneală  

 Ambulator integrat de Pediatrie  

 Ambulator integrat de Cardiologie Pediatrică 

 Sală de curs pentru activități didactice, comună cu Secția Pediatrie II, cu care împreuna 

formam Clinica III Pediatrie la UMF „Victor Babeș”Timișoara.  

 Sală de recoltări analize, complet renovată și dotată cu mobilier nou, ambele, renovarea și 

dotarea, cu finanțare prin sponsorizare de către Compania HELLA Timișoara în 2017! 

 Cabinet de consultații cardiologie pediatrică, dotat cu echocardiograf Aplio XG Toshiba 

(donație ROTARY Germania), Holter TA și Holter ECG (Sponsorizare Compania HELLA 

Timișoara), ECG Schiller AT10 (Donație Germania), pulsoximetru profesional (Donație 

CALIFORNIA FITNESS România), toate obținute din donații sau sponsorizări din anii anteriori;  

 Cabinet de consultații cardiologie pediatrică și explorări gastroentrologice, dotat cu 

Echocardigraf Vivid E9, General Electric, obținut din Sponsorizare de la UMF „Victor Babeș” 

Timișoara, ca urmare a rezultatelor în domeniul cardiologiei pediatrice pe care le-am realizat în anii 

anteriori; 

 ½ Cabinet de consultații cardiologie pediatrică și imagistică pediatrică, dotat cu un Echograf 

Viviv P3, din donația Companiei HELLA Timișoara, dar cu sondele cumparate de MS. în anii 

anteriori, care este utilizat în toate urgențele din spital, fiind mobil și mic și care de foarte multe ori 

este utilizat în secția de Terapie Intensivă a spitalului, unde nu există în dotare echograf, în 

Oncologie, la Dializă, etc. 

 

Șeful secției este Prof.Dr. Doroș Gabriela, medic primar pediatru, medic specialist cardiologie, cu 

Atestat de Studii Complementare în Cardiologie Pediatrică, Competență de Echografie Generală, 

Competența de Echocardiografie, Doctor în Medicină, Abilitat pentru conducere Doctorate. 

Asistenta Sefă a secției Pediatrie IV este D-na Kollar Ramona. 

 

De toate aceste sponsorizări și donații m-am preocupat personal, în calitate de Șef de Secție, pentru 

a putea sa ne desfășurăm activitatea la un înalt nivel profesional, care altfel nu ne-ar fi fost asigurat.  

 

Componența serviciului 

Număr total angajați 45 din care:  

- 10 medici,  

- 23 asistente,  

- 10 infirmiere  

- 6 îngrijitoare curățenie. 

- 1 registrator medical 

Dintre medici: 
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- 2 medici primari pediatrie, specialiști Cardiologie cu Atestat de studii complementare în 

Cardiologie pediatrică și Competență de Echografie Generală, Competență de Echocardiografie, 

Doctor în Medicină. 

- 1 medic primar Cardiologie cu Atestat de studii complementare în Cardiologie pediatrică și 

Competență de Echocardiografie, cu contract prestări servicii și orar redus 

- 1 medic primar pediatrie cu a II a specialitate de Nefrologie  

- 1 medic primar pediatrie cu a II a specialitate Gastroenterologie 

- 1 medic primar pediatrie cu competență în Echografie Generală 

- 2 medici specialiști pediatrie 

- 1 medic primar Boli Infecțioase 

- 1 medic primar Pediatrie 

 

  

În anul 2018, în Secția Pediatrie IV, pe un numar de 47 de paturi am avut internați un numar de 

2383 pacienți, cu o durată medie de spitalizare de 3.79 zile. 

Se remarcă o aglomerație în Compartimentul de Pediatrie, unde pe cele 15 paturi, gradul de ocupare 

este de 402.80 și mai mare față de 2017, când oricum a fost foarte mare, 386.53, fapt ce ar susține 

argumentul nostru de necesitate de redistribuire a paturilor în secție.  

Nu același lucru este în Compartimentul de Cardiologie, unde, după plecarea d-lui Dr Lesovici 

Petrică în pensie, după reorganizarea spitalului, am primit și paturile dânsului, având un numar de 

15 paturi, cu un grad de ocupare de 109.53, pe care dorim să le redistribuim în cadrul secției pentru 

Compartimentul de Pediatrie, fapt semnalat în scris la Direcțiunea spitalului, pentru a reduce 

aglomerația la pediatrie și a eficientiza cardiologia, unde lucrează efectiv 2 medici pe 15 paturi. Am 

propus revenirea Compartimentului de Cardiologie la 10 paturi și mutarea celorlalte 5 paturi la 

Pediatrie.  

Indicii de utilizare la compartimentul HIV SIDA au fost mici, 60.30 dar mai mari față de 2017, când 

au fost de 50.40, în contextul în care nu mai avem decât patologie de nou născuți expuși perinatal la 

HIV, din mame cu HIV, 132 cazuri în 2018, pe 10 paturi. Acest lucru denotă faptul că ne-am dat 

interesul în a crește rulajul și pe aceste paturi. Și aici am militat pentru reducerea numărului de 

paturi de la 10 la 5, minimum pentru un compartiment, cu redistribuirea celorlalte 5 paturi în 

Compartimentul de Pediatrie.  

Toxicologia a avut un indice de utilizare al patului de 92.80 în 2018, față de 90.20 în 2017, la un 

numar de 205 pacienți internați pe 5 paturi. Aici situația depinde de numarul imprevizibil de 

intoxicați, care se prezintă la spital.  

Dializa peritoneală, la un numar de 2 paturi a avut corespondent 52 de pacienți în 2018 față de 43 de 

internați în 2017, cu un indice de utilizare a patului de 134.5 în 2018 față de 109.50 în 2017.    

 

ICM venituri-cheltuieli 

Din raportul trimestrial,  reiese că secția de Pediatrie IV este o secție foarte bună, deoarece aduce 

venit spitalului prin faptul că ICM este apropiat de cel național, dar nu este o secție consumatoare, 

fiind la majoritatea capitolelor financiare pe plus. 

 

 

Obiectul de activitate 

 Diagnosticarea și tratarea pacienților pediatrici cu afecțiuni în conformitate cu 

compartimentele existente și supraspecialitățile medicilor: cardiologie pediatrică, dializă 

peritoneală-nefrologie, imagistică medică și pediatrie și HIV; 

 Coordonarea Programului Național de Hipertensiune Pulmonară la Copil; 

 Activitate didactică cu studenții la patul bolnavului; 

 Activitatea de coordonare și de formare a medicilor rezidenți; 
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 Activitate de cercetare științifică (proiecte de cercetare, studii clinice); 

 Efectuarea de consulturi interdisciplinare, în cadrul spitalului și între spitale, în special pe 

supraspecializarea de cardiologie pediatrică, care este deficitară în toată țara și care trebuie să 

asigure consultații pentru toate județele arondate Timișului; 

 Ambulator de specialitate pediatrie și cardiologie pediatrică. 

 

 

Sinteza activității în 2018  

 număr internări:   2383 în 2018 față de 2300 în 2017  

 număr decese:       8/2018 față de 10/ 2017 din care 4 la pediatrie, 3 la cardiologie și 1 la 

toxicologie 

 ICM (indice de complexitate al cazului) nu poate fi comparat deoarece nu am primit 

rezulatele pe 2018 

 * Pediatrie =     (1.0934 -2017) (1.0532 - 2016) 

 * Cardiologie =    (1.2068 – 2017) (1.3094 - 2016) 

 * HIV-SIDA =    (2.3531 – 2017) (4.6428 - 2016) 

 * Toxicologie =    (1.4572 – 2017) (1.415 - 2016) 

 * Dializă peritoneală =   (1.3795 – 2017) (1.1562 - 2016) 

 durata medie de spitalizare:  3.79 zile în 2018, aproape egal cu 3.78 zile în 2017  

 indice de utilizare pat:        191.94 în 2018 față de 185.19 în 2017  

 număr zile de spitalizare:   9021 în 2018 față de 8704 în 2017  

   

 

Dotări din SPONSORIZĂRI / DONAȚII și autogospodărire în 2018 

 

- 42 de NOPTIERE NOI pentru toată secția – donație din partea unei paciente 
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- 3 bucăți „MONITOR FUNCȚII VITALE GENERAL ELECTRIC” , în valoare de 10.000 

Euro, de la Compania HELLA România 

                                                  

                   
 

 

 

 

 

 

 

- 1 Imprimantă KYOCERA, multifuncțională, tot din sponsorizare de la Compania HELLA 

România 
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- 1 Imprimantă prin proiect de cercetare UMF, proiect al cărui Director este Prof. Doroș 

Gabriela, dar de care beneficiază secția Pediatrie IV 

 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 bucăți Pulsoximetre HUNTLEIGH – sponsorizare de la Rotary Cetate Timișoara în val de 

aprox 4000 Euro 
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Din autogospodărire, prin spital am achiziționat pentru secție următoarele produse extrem de 

necesare:  

- 1 bucată PULSOXIMETRU PORTABIL V100 pentru sala de tratamente, în vederea 

monitorizării funcțiilor vitale 

 
 

 

 

 

 

- 1 bucată CÂNTAR OMOLOGAT PENTRU SUGARI, complet indispensabil noilor cerințe 

pentru acreditare; 
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- 1 bucată APARAT NEBULIZARE NOCOSPRAY SN 37 N 625 

 

 
 

- 2 bucăți „ TENSIOMETRU ANEROID cu KIT MANSETE ROMA” pentru secție, asistente 

și medici 

 
 

- 1 bucată TERMOMETRU INFRAROȘU THERMOFOCUS 0700 
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- 13 bucăți „COȘ CU PEDALE” pentru saloane, deoarece trebuiesc schimbate anual, fiind de 

foarte slabă calitate, prin ruperea rapidă a pedalei 

 

 
 

 

 

 

- 1 bucată aparat de laminat foi A4 –OL 250-L MONOLITH 

 

 
 

 

 

 

 

- 1 bucată imprimantă HP Laserjet MFP 1300  pentru Asistenta Șefă 
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Așa arată noua Cameră de recoltarea pacienți – Sponsorizare Compania Hella Roamânia în 2017.  

 

 

  

 
 

  

 

Punctele forte ale secției sunt: 

 Existența de cadre medicale supraspecializate pe diferite domenii, în special cardiologie 

pediatrică, cea mai solicitantă supraspecializare, deoarece în toate compartimentele este nevoie de 

consulturi cardiologice: Nou născuți, TI, Pediatrie, Cardio, Nefrologie, Hematologie, Oncologie, 

ORL, Chirurgie pediatrică, TBC, HIV și în plus consulturi interdisciplinare din alte clinici unde nu 

există cardiologie pediatrică; NPI, ORL, Infecțioase, inclusiv înainte de sedarea pentru explorări de 

înaltă performanță, precum RMN,  etc; 

 Continuarea activității în Compartimentul de Toxicologie, cu dezvoltarea Centrului 

Regional de Toxicologie; 

 Continuarea activității în compartimentul de HIV, care găzduiește și tratează nou născuții 

din mame HIV; 

 Continuarea activității de Dializă peritoneală la copil; 

 Obținerea acreditărilor CONAS pentru secție și spital; 

 90 % din personalul medical este cadru didactic, fapt ce a dus la participarea în formarea 

rezidenților și a studenților, la elaborarea de lucrări științifice și proiecte de cercetare, care vor 

continua. 

 

 

 

Obiective majore pentru 2019 

1. Încercarea de redistribuire a paturilor în cadrul secției, pentru eficientizarea acesteia, prin 

creșterea cu 10 a numărului de paturi de Pediatrie și scăderea a 5 paturi de la cardiologie și 5 paturi 

de la HIV-SIDA, cu avizul Consiliului de Administrație; 

2. Creșterea indicelui de utilizare a paturilor, dacă se va reorganiza secția conform cerințelor 

pentru eficientizare;  

3. Încercarea de eficientizare a compartimentelor cu eficiență mai redusă în 2018: HIV-SIDA, 

toxicologie, dializă peritoneală, cardiologie, din motivele expuse anterior; 

4. Reducerea cheltuielilor secției cu menținerea calității serviciului; 

 

5. Militarea pe toate planurile pentru redobăndirea spațiilor de la parter, actualmente ocupate 

de Computer tomograf, unde să se desfășoare activitatea de cardiologie, care în acest moment se 

desfășoară în condiții total improprii, în spații de la et 3, unde greu ajung pacienții gravi, cu targa 
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sau în cărucioare, de la onco-hematologie, neonatologie sau chirurgie, după ce străbat pe jos sau cu 

liftul tot spitalul; spațiile actuale sunt improprii și pentru aparate - echocardiografe, care dizlocă un 

volum mare de aer cald și au nevoie de o temperatură optimă de 21-23 de grade, nu de 30 cât este 

când sunt medicii, asistentele, familia pacientului, pacientul și rezidenții în încăpere. Am cedat la 

presiune spațiile de la parter, pentru ca spitalul să fie dotat cu Computer Tomograf, dar în condițiile 

dării în funcție a noului spital, solicităm vehement să ne reluam activitatea în spații civilizate și 

pentru pacienți și pentru personalul medical și pentru aparatura extrem de scumpă, toată obținută 

prin mari eforturi și sponsorizări, respectiv dorim să redobândim spațiile în care am funcționat 

anterior mutării;  

6. Regândirea redistribuirii spațiilor, cu pat de mamă lângă patul de sugar, pentru a asigura 

confortul mamelor internate cu copii în spital, în momentul de față existând nemulțumiri majore din 

faptul că mamele nu au pat în salon alături de sugari și stau pe scaune sau direct în pat cu copilul; 

7. Căutarea împreună cu conducerea spitalului a unei soluții pentru cazarea mamelor, deoarece 

nu mai există acest spațiu prin noua construcție, datorită căreia, secțiile s-au aglomerat temporar, 

până la finele noii construcții; 

8. Renegocierea între spital și Casa Ronald Mc Donald a posibilității de cazare a mamelor și 

care stau un numar mai mic de 4 zile, deoarece este o condiție de acces la această locație; 

9. Finalizarea lucrărilor de reparație a băii de pe secție, cu prioritate în 2019, deoarece baia e 

parțial funcțională, linoleumul este dezlipit și rupt și e permanent pericol de inundare a parterului, 

deoarece această baie e cea mai modernă și este accesată și de mamele copiilor internați cu un etaj 

mai sus;  

10. Necesitatea asanării băii de la Compartimentul de HIV-SIDA, care există, dar necesită 

renovare și o redistribuire a spatțiului, rău împarțit, dar care nu am putut să îl rearanjăm, neavând 

aviz de la DSP; 

11. Schimbarea paturilor mari și vechi din secție cu paturi noi sau prevederea cu bare de 

protecție a paturilor vechi, cu ajutorul direcțiunii spitalului; 

12. Menținerea contracterlor de service și mentenanță la echocardiografe și echografe; 

13. Perfecționarea continuă a personalului medical; 

14. Reevaluarea și respectarea protocoalelor și procedurilor; 

15. Asigurarea supravegherii audio-video în Secția Pediatrie IV, pentru monitorizarea activității 

și prevenire a evenimentelor neplăcute;  

16. Monitorizarea gradului de satisfacție al pacienților; 

17. Continuarea proiectelor de cercetare începute și inițierea de noi teme de cercetare 

18. Continuarea contractelor de colaborare cu Bioclinica si Neuromed-pentru investigații de 

laborator și investigații paraclinice rare și de înaltă competență profesională, externalizate, dar fără 

de care nu putem asigura înaltă probitate profesională; 

19. Susținere financiară prin atragerea de noi sponsori și în anul 2019, deoarece compania 

HELLA România și Compania ZF Automotive au rămas sponsori fideli secției noastre; 

20. Asigurarea tuturor cerințelor pentru acreditarea secției și a spitalului nostru! 
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