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RAPORT DE ACTIVITATE 2018 

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMISOARA 

 

 

 

 

SECȚIA CLINICĂ PNEUMOLOGIE PEDIATRICĂ 

 

Structura si numele şefului secţiei - secţia Pneumologie este condusă de Dr. Popescu Ileana - medic 

primar pneumolog 

Secţia Pneumologie asigură asistenţă medicală de specialitate pentru pacienţii din judeţul Timiş, dar 

şi din judeţele invecinate, respective, Arad, Caraş-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi etc 

 

Secţia Pneumologie funcţionează cu un număr de 25 de paturi,din care: 

 TBC = 13 paturi 

 Pneumologie =12 paturi 

 Sală de tratament 

 Oficiu alimentar 

 Cabinet medici + cabinet consultaţii 

 Cabinet asistent şef si registratură 

 Holuri, vestiar 

 4 grupuri sanitare din care:     

 1 grup sanitar TBC 

 2 grupuri sanitare Pneumologie 

 1grup sanitar personal  

 

Componenta serviciului 

Secţia Clinică de Pneumologie  are în componență : 

 2 medici primari  

 9 asistente din care 4 sunt asistente medicale cu studii superioare  

 6 infirmiere 

 1 registrator medical 

 2 ingrijitoare curatenie 

Raport asupra pregătirii profesionale. 

 

In cursul anului 2018, personalul mediu al secţiei Pneumologie a participat la cursurile de pregatire 

profesională organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali, astfel: atât personalul mediu cât şi cel 

auxiliar a participat la cursul de ingrijire a stomei ,cursul de resuscitare etc 

 

Medicii -au participat la congrese, conferinţe de specialitate. 

 

Periodic se efectuează instructaje, asfel :  

 folosirea substanţelor dezinfectante folosite in spital (ianuarie, martie, iulie), instructaj 

privind măsurile minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infecţiilor asociate asistenţei 

medicale (ordinul 1101) -lunar,  

 instructaj PSI (ianuarie, octombrie),  

 instructaj privind colectarea deşeurilor (ianuarie, iunie),  

 instructaj privind efectuarea curaţeniei si dezinfecţiei in spital (februarie, mai, iunie), 

 Instructaj privind Monitorizarea ingrijirii pacientului “ Planul de ingrijire”(iulie),  
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 instructaj privind intervenţia in caz de expunere a personalului  la agenţi contaminaţi 

(ianuarie, iulie), 

 instructaj privind Fişa postului (aprilie),  

 instructaj privind Regimul de păstrare a F.O pe parcursul spitalizarii( aprilie),  

 instructaj privind Recoltarea produselor biologice si respectarea transportului probelor 

biologice (februarie) 

 

Participări ale personalului la manifestari ştiinţifice interne. 

 

Obiectul de activitate al Secţiei Clinice de Pneumologie: 

 Asigurarea asistenţei medicale de specialitate 

 Efectuarea investigaţiilor specifice si a evaluarilor care se impun.  

 Efectuarea consulturilor interdisciplinare. 

 Consulturi in ambulatorul- integrat al Spitalului 

 

Sinteza activitaţii pe anul 2018 

Întreaga practica profesională a personalului medical (medici si asistenţi) a dus la realizarea unor 

performanţe bune in ceea ce priveste activitatea medicală in folosul copilului. 

 

Numarul de internări pe secţii a fost: 

                 - Pneumologie = 556 

                 - TBC = 82 

 

Numarul zilelor de spitalizare pe anul 2018: 

              - Pneumologie = 2987 

              - TBC = 2336 

  

Indicele de utilizare a paturilor a fost de: 

                                 - Pneumologie=248,17 

               - TBC=179,69 

In cadrul sectiei de Pneumologie a fost un singur deces (aprilie) pe anul 2018 - decedat pe secţia 

ATI. 

 

Durata medie a spitalizării pacienţilor: 

 - Pneumologie = 5,36 

 - TBC = 28,48 

 

Pe parcursul anului 2018 s-au efectuat : 

Reparaţii electrice, sanitare, incălzire. 

Realizări pregătire profesională: 

Lunar se organizeaza sedinţe de formare si instruire a personalului.â 

In permanenţa s-a realizat o colaborare cu serviciul de management al calităţii in vederea 

optimizării calitaţii serviciilor medicale. 
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Dotarea materială a secţiei ,se face conform referaţelor de necesitate, si a bonurilor de cosum (atat a 

materialelor cat şi a  celor consumabile). 

In cursul anului 2018 secţia a fost echipată de către Conducerea Spitalului cu urmatoarele 

dispositive medicale: 

                          -aparate de aerosoli 

                          -nebulizator 

Alimentaţia pacienţilor se realizează prin bucătăria Spitalului . Raţia alimentară pe secţia 

Pneumologie = 0- 3 ani- 10 lei; 3-16 ani-16 lei şi TBC = 15 lei.    

Alimentele sunt de bună calitate şi indestulabile. Nu am avut probleme de toxiinfecţie alimentară la  

nivelul secţiei. 

Tratamentul bolnavilor este asigurat de farmacia Spitalului. 

Controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale se face prin autocontroale efectuate la nivelul 

secţiei , de către serviciul CPIAAM a Spitalului, cât si DSP Timiş. 

Circuitul informaţional se realizează prin fişe de anunţ, scrisori medicale, telefon, mail, atât cu 

Dispensarele TBC, cât şi cu medicii de familie, intrucât şi cu toate Spitalele prin colaborare 

interdisciplinară. 

Educaţia sanitară se face la nivelul secţiei  cu pacienţi si aparţinători prin pliante, afişe, broşuri si 

scurte cursuri pe diferite teme, sunt afişe in fiecare salon cu drepturile si obligaţiile pacienţilor, si a 

regulamentelor pentru insoţitori.        

 

Obiectivele majore pe anul 2019. 

1. Creşterea calitaţii serviciilor medicale 

2. Dotări materiale 

3. Educaţie sanitară 

4. Circuite informaţionale 

5. Asigurarea condiţiilor pentru securizarea datelor pacienţilor (transmiterea către alte unităţi a 

informaţiilor - obligatorii in cadrul PN de prevenire si control a TB , respectiv mail-uri 

personalizate. 

6. Pregatirea profesională a personalului angajat 

7. Dotarea secţiei cu paturi noi 

8. Achiziţionarea unui Spirometru 

9. Achiziţia de echipamente 

10. Optimizarea fluxurilor de medicamente si materiale sanitare precum si funcţionarea optimă  

a aparaturii din dotare pentru a asigura  ingrijiri medicale la timp, specifice si continue 

11. Monitorizarea gradului de satisfacere a pacientului si personalului privind ingrijirile de 

sănătate furnizate in secţia Pneumologie 

12. Monitorizarea anuală a respectării procedurilor si protocoalelor 

13. Pregătirea personalului in vederea noilor proceduri 

14. Asigurarea necesarului de medicamente in mod constant prin monitorizarea utilizarea si 

solicitarea din timp a achiziţionării acestora. 
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15. Recompartimentarea saloanelor pentru a avea saloane cu un număr de paturi –maxim 4, in 

momentul actual numărul paturilor din saloane este de 5-8 paturi , aparţinătorii refuzând internările 

copiilor. 

16. Repararea diverselor tavane deteriorate in urma infiltraţiilor si igienizarea secţiei.` 
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