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RAPORT DE ACTIVITATE 2018 

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMISOARA 

 

 

 

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE V (RECUPERARE NUTRIȚIONALĂ) 

 

Structura serviciului și numele sefului secției: 

Secția Clinică Pediatrie V (Recuperare Nutritională) – Șef  sectie  Dr.Carmencita  Bolog 

Numărul de paturi/sectie – 50 paturi 

                      * salon 1 - 16 paturi  

                      * salon 2 - 16 paturi 

                      * salon 3 – 13 paturi 

                      * isolator- 2 paturi 

                      * cabinet internari -3 paturi. 

  

În cadrul secției mai există: 

       - 1 sală tratament 

       - 1 sală consultații 

       - 1 cabinet medical 

       - 1 cabinet asistentă sefă 

       - 1 bucătărie dietetică + biberonerie 

       - 1 spălătorie 

       - 1 vestiar personal 

       - 2 magazii. 

 

Componența serviciului: 

- 3 medici : 

 Dr.Carmencita  Bolog - medic primar  

 Dr Cufteac Mihaela Silvia –medic primar 

 Dr Domnicu Alina Emilia –medic specialist. 

- 9 asistenți medicali 

- 13 infirmiere 

- 3 îngrijitoare curățenie 

Obiectivul de activitate al serviciului : 

În cadrul secției există o preocupare continuă privind îngrijirea și tratamentul sugarului cu patologie 

respiratorii, digestive, neurologică, medico-chirurgicală, malformativă pe fondul malnutriției 

protein-calorice. 

 

Sinteza activității pe anul 2018. 

Activitatea de spitalizare continuă în Secția Clinică Pediatrie V (Recuperare Nutritionala) a 

presupus un numar total de externări pe anul 2018  - 285 externări 

Durata medie de spitalizare pe anul 2018 :  DMS – 31.77 

Raport total zile de spitalizare pe anul 2018 :  9882 zile spitalizare 

 

Raport analize efectuate  pe anul 2018 : 

 Analize de labolator : 673 investigații 

 Analize radiologie și imagistică : 4 investigații 

Raport situație externați din alte judete : 123 externați 
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Numarul total de decese  in anul 2018 – 1 deces 

 

În cadrul secției întreg personalul a participat la cursurile  de educatie medicala continuă organizate 

de OAMMR și instructaje  pe linie profesională efectuate lunar .S-au implementat pentru cresterea 

calitatii serviciilor medicale procedure si protocoale standard noi. 

Munca de voluntariat desfasurată în secția noastră vine în ajutorul  dezvoltării psiho-motorii a 

paciențiilor, beneficiem  deasemenea de procedure de kinetoterapie din partea medicului specialist. 

S-a dotat secția cu aparatură modernă pentru cresterea calitătii actului medical. 

 

Obiectivele pentru anul 2019 

1. realizarea unui nou contract al secției noastre în cadrul spitalului cu CSAJT Tm  

2. se are în vedere formarea și perfecționarea personalului medical prin cursuri și workshopuri  

3. scăderea numarului de transferuri intraspitalicesti  

4. optimizarea gradului de ocupare a paturilor 

5. scăderea mortalitătii infantile 

6. dotarea secției  cu doua aspiratoare chirurgicale și un pulsoximetru 

7. continuarea voluntariatului și kinetoterapiei pentru recuperarea neuropsiho-motorie a 

sugarilor 

8. în sedintele de lucru ne-am propus să discutam cu personalul despre asumarea 

responsabilităților prin receptivitate, disciplina , initiative,promtitudine și operativitate în realizarea 

atribuțiilor de service prevazute în fisa postului   

9. o mai bună comunicare între toate parțile participante la efectuarea actului medical , duc la 

binele pacientului și satisfacția noastră. 
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