ORDIN nr. 919 din 27 iulie 2006
privindă aprobareaă normeloră metodologiceă deă înregistrare,ă stocare,ă prelucrareă şiă transmitereă
aăinformaţiilorălegateădeăactivitateaăspitalului
EMITENT:
MINISTERUL SANATATII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 21 septembrie 2006
Data intrarii in vigoare : 21 septembrie 2006

Forma actualizata valabila la data de : 20 mai 2015
Prezenta forma actualizata este valabila de la 21 septembrie 2006 pana la data selectata
Având în vedere prevederile art. 198 din titlul VII al Legii nr. 95/2006 privind reforma
înă domeniulă s n t ţiiă şiă aleă Ordonanţeiă Guvernuluiă nr.ă 9/1992 privind organizarea
statisticiiăpublice,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,
în temeiul Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 862/2006 privindă organizareaă şiă funcţionareaă
MinisteruluiăS n t ţiiăPublice,
v zândă Referatulă deă aprobareă ală Centruluiă deă Calculă şiă Statistic ă Sanitar ă nr.ă
2.497/2006,
ministrulăs n t ţiiăpubliceăemiteăurm torulăordin:
CAP. I
Dispoziţiiăgenerale
ART. 1
Înregistrarea,ă culegerea,ă stocarea,ă prelucrareaă şiă transmitereaă informaţiiloră legateă deă
activitateaă spitaleloră şiă aă celorlalteă unit ţiă cuă paturi,ă necesareă asigur riiă serviciiloră
medicaleăpacientuluiăcareăseăprezint ăşiăseăinterneaz ăînăspital,ămanagementuluiăspitalului,ă
fundament riiă şiă evalu riiă politiciloră deă s n tate,ă deciziiloră guvernamentale,ă transmiteriiă
de date statistice organismelor internaţionale,ă seă desf şoar ă cuă respectareaă prezentuluiă
ordin.
ART. 2
Sistemulă informaţională ală spitaleloră şiă ală celorlalteă unit ţiă sanitareă cuă paturiă
prev zuteă deă legeă esteă unică şiă obligatoriuă atâtă pentruă unit ţileă dină reţeauaă Ministeruluiă
S n t ţiiăPublice,ăcâtăşiăpentruăspitaleleăşiăunit ţileăcuăpaturiăprivate.
ART. 3
Centrulă deă Calculă şiă Statistic ă Sanitar ă esteă principalaă unitateă deă specialitateă înă
subordineaă Ministeruluiă S n t ţiiă Publiceă cuă responsabilit ţiă înă domeniulă metodologieiă deă
înregistrare,ăprelucrareăşiăanaliz ăaădatelorădinăsistemulăinformaţionalăalăspitalelorăşiăală
celorlalteă unit ţiă sanitareă cuă paturiă şiă înă constituireaă sistemuluiă statistică departamentală
ca parte a statisticii oficiale.
ART. 4
Noulă sistemă informaţională ală spitalelor,ă prev zută înă prezentulă ordin,ă vaă intraă înă
vigoareă laă dataă deă 1ă ianuarieă 2007,ă pân ă laă aceast ă dat ă urmândă aă fiă luateă toateă m surileă
necesareă puneriiă înă aplicareă aă acestuia,ă cuă excepţiaă sistemuluiă informaţională operativ
prev zutălaăart.ă6ăşiăaăfişelorădeădateăgeneraleăprev zuteălaăart.ă16.ăEvidenţeleăprimareăşiă
raport rileă unit ţiloră cuă paturiă pentruă anulă 2006ă suntă celeă prev zuteă înă acteleă normativeă
anterioare prezentului ordin.
ART. 5
Sistemulă deă evidenţeă primareă şiă tehnico-operative al spitalelor, respectiv lista
imprimateloră tipizate,ă precumă şiă metodologiaă deă utilizareă aă acestora,ă esteă unică şiă
obligatoriu,ăconformăbroşuriiă"Modelară - Spitale".ăBroşuraă"Modelară - Spitale" se va aproba
prin ordin al ministruluiă s n t ţiiă publice,ă pân ă laă dataă deă 30ă noiembrieă 2006.ă Broşuraă
"Modelar - Spitale"ă existent ă vaă fiă actualizat ă şiă completat ă conformă prevederiloră
prezentului ordin.
ART. 6
Începândă cuă dataă public riiă prezentuluiă ordină intr ă înă vigoareă sistemulă informaţională
operativ de monitorizare a punerii în aplicare a prevederilor titlului VII "Spitalele" din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniulăs n t ţii.
ART. 7
Sistemulă informaţională operativă deă monitorizareă aă puneriiă înă aplicareă aă prevederiloră
titlului VII "Spitalele" din Legea nr. 95/2006 seă aplic ă doară laă spitaleleă şiă unit ţileă
sanitare cu paturi din reţeauaăMinisteruluiăS n t ţiiăPublice.
ART. 8
Înăvedereaăcunoaşteriiăşiăcoordon riiăprocesuluiădeăimplementareăaăprevederilorătitluluiă
VII "Spitalele" din Legea nr. 95/2006,ă urm toareleă informaţiiă voră fiă transmiseă lunar de

c treă toateă spitaleleă şiă unit ţileă sanitareă cuă paturi:ă stabilireaă competenţeloră fiec ruiă
spitală şiă încadrareaă înă unulă dintreă tipurileă prev zuteă deă lege,ă deţinereaă autorizaţieiă deă
funcţionare,ăîncheiereaăcontractelorăcuăinstituţiileădeăînv ţ mântăsuperiorăşiădeăcercetare,ă
organizareaăactivit ţiiădeăeducaţieămedical ăşiăcercetare,ăstructuraăorganizatoric ăaprobat ă
prină ordină ală ministruluiă s n t ţiiă publice,ă acreditarea,ă organizareaă concursuluiă sauă aă
licitaţieiă publice,ă selecţionareaă manageruluiă şiă încheierea contractului de management,
organizareaă şiă intrareaă înă funcţiuneă aă comitetuluiă director,ă definitivareaă şefiloră deă
secţie,ă organizareaă şiă funcţionareaă consiliiloră etic,ă medical,ă ştiinţific,ă dup ă caz,ă
stabilireaă standardeloră cliniceă şiă aă modeleloră deă practic ,ă elaborareaă proiectuluiă deă plană
deă achiziţii,ă organizareaă şiă funcţionareaă consiliuluiă consultativ,ă constituireaă fonduluiă deă
dezvoltareă ală spitalului,ă prezenţaă datoriiloră laă încheiereaă contractuluiă deă management,ă
m suriădeăreorganizare.
ART. 9
Informaţiileă prev zuteă laă art.ă 8ă seă voră transmiteă lunară c treă autorit ţileă deă s n tateă
public ,ă pân ă laă dataă deă 3ă aă fiec reiă luni,ă începândă cuă lunaă septembrieă 2006,ă autorit ţileă
deă s n tateă public ă judeţeneă şiă aă municipiuluiă Bucureştiă urmândă s ă transmit ă Centruluiă deă
Calculă şiă Statistic ă Sanitar ă informaţiileă validate,ă pân ă laă dataă deă 5ă aă fiec reiă luni,ă
pentruăfiecareăspitalăşiăcelelalteăunit ţiăcuăpaturiădinăteritoriulăarondat,ăinclusivăpentruă
unit ţileădirectăsubordonate,ăaflateăînăcoordonareaăsauăsub autoritatea ministerului.
ART. 10
Pân ălaădataădeă7ăaăfiec reiăluniăCentrulădeăCalculăşiăStatistic ăSanitar ăvaăcentralizaă
dateleă primiteă dină teritoriuă şiă vaă înaintaă ministruluiă s n t ţiiă publiceă situaţiaă peă
spitale,ăpeăjudeţeăşiăpeăţar .
ART. 11
Modelulă fişeiă deă spitală pentruă raportareaă puneriiă înă aplicareă aă prevederiloră titluluiă
VII "Spitalele" din Legea nr. 95/2006 esteăcelăprev zutăînăanexaănr.ă1.
ART. 12
Centrulă deă Calculă şiă Statistic ă Sanitar ă vaă luaă m surileă necesareă asigur riiă raport riiă
şiăanalizeiădatelorăprev zuteălaăart.ă8ăînăsistemăelectronic.
ART. 13
Prevederileă privindă sistemulă informaţională operativă menţionată maiă susă înceteaz ă înă bazaă
unuiăraportăsemnatădeăministrulăs n t ţii publice.
ART. 14
Înă vedereaă asigur riiă coerenţeiă şiă utiliz riiă judicioaseă aă informaţiiloră transmiseă deă
spitaleăşiăcelelalteăunit ţiăcuăpaturiă prev zuteădeălegeăînăcadrulăsistemuluiăinformaţională
unică aprobat,ă seă interziceă solicitareaă deă informaţii suplimentare,ă cuă excepţiaă celoră
aprobateădeăministrulăs n t ţiiăpubliceăşiăaăcelorăprev zuteădeălegislaţiaăînăvigoare.
CAP. II
Organizareaăşiăfuncţionareaăsistemuluiăinformaţionalăalăspitalelor
ART. 15
Sistemulă informaţională ală spitaleloră seă reorganizeaz ă peă tipuriă deă spitaleă şiă alteă
unit ţiă cuă paturiă şiă esteă ună sistemă informaţională integrat,ă orientată c treă pacient,ă careă
respect ă şiă aplic ă principiileă asistenţeiă deă s n tateă public ,ă aşaă cumă esteă prev zută deă
lege.
ART. 16
Înă vedereaă cunoaşteriiă situaţieiă spitaleloră peă tipuriă deă unit ţi,ă aă specificuluiă
activit ţii,ă structurii,ă autorizaţiiloră deă funcţionare,ă niveluluiă dot rii,ă acredit riiă şiă aă
altoră informaţiiă cuă caracteră general,ă începândă cuă dataă public riiă prezentuluiă ordină seă
constituieălaănivelulăCentruluiădeăCalculăşiăStatistic ăSanitar ăoăbaz ădeădateăcuăfişeleădeă
dateă generaleă aleă spitaleloră şiă celorlalteă unit ţiă cuă paturi,ă actualizate,ă cuă caracteră
permanent.
ART. 17
Fişaă deă dateă cu caracteră generală aă spitaleloră faceă parteă dină sistemulă informaţională ală
spitaleloră şiă celorlalteă unit ţiă sanitareă cuă paturi,ă cuă aplicareă deă laă dataă public riiă
prezentuluiăordin,ăşi,ăavândăînăvedereăcaracterulăeiăpermanent,ăseăactualizeaz ăoriădeăcâteă
ori apareăoămodificareăînăconţinutulăacesteia.
ART. 18
Obiectivulă cunoaşteriiă unoră informaţiiă actualizateă laă zi,ă cuă caracteră generală şiă
substanţială semnificativeă despreă spitale,ă esteă acelaă deă aă fundamentaă deciziiă laă nivelă
judeţeanăşiănaţionalăcuăcaracterădeăurgenţ ăsauădeciziiăcareănecesit ăoăanaliz ătransversal ă
deămomentăînăafaraădatelorăceăseăraporteaz ălunar,ătrimestrialăsauăanual.
ART. 19
Modelulă fişeiă sinteticeă deă dateă generaleă aleă spitaleloră şiă aleă celorlalteă unit ţiă
sanitare cu paturi esteăprev zutăînăanexaănr.ă2.

ART. 20
Spitaleleăşiăunit ţileăsanitareăcuăpaturi,ăinclusivăceleădirectăsubordonate,ăceleăaflateă
înă coordonareaă sauă subă autoritateaă Ministeruluiă S n t ţiiă Publice,ă auă obligaţiaă deă aă
completa în termen de 7 zile de la publicareaăprezentuluiăordinăfişaăprev zut ăînăanexaănr.ă
2ăşiădeăaăoătransmiteălaăautorit ţileădeăs n tateăpublic ăpeăteritoriulăc roraăfuncţioneaz ,ă
autorit ţiăcare,ăînătermenădeă3ăzileădeălaăprimire,ăvorăvalidaăşiăvorătransmiteăCentruluiădeă
CalculăşiăStatistic ăSanitar ăfişeleăpentruăfiecareăunitate.
ART. 21
Centrulă deă Calculă şiă Statistic ă Sanitar ă vaă luaă m surileă necesareă pentruă transmitereaă
acestoră informaţiiă înă formată electronică şiă pentruă constituireaă uneiă bazeă deă dateă laă nivelă
central,ă accesibil ă atâtă Ministeruluiă S n t ţiiă Publice,ă câtă şiă autorit ţiloră deă s n tateă
public .
ART. 22
Actualizarea bazei de date privind datele generale ale spitalelor se va face ori de câte
oriă esteă nevoie,ă înă situaţiaă înă careă apară modific riă faţ ă deă raportareaă anterioar ,ă
utilizându-seă acelaşiă parcurs:ă deă laă spitalulă ceă actualizeaz ă fişaă laă autoritateaă deă
s n tateăpublic ăteritorial ăşiăapoiălaăCentrulădeăCalculăşiăStatistic ăSanitar .
ART. 23
Toateă spitaleleă şiă unit ţileă sanitareă cuă paturiă suntă obligate s ă înregistrezeă înă
sistemulă deă evidenţeă primareă şiă tehnico-operative,ă s ă stocheze,ă s ă prelucrezeă şiă s ă
transmit ă laă termeneleă fixateă informaţiileă necesareă constituiriiă bazeloră deă dateă laă nivelă
judeţean,ă regională şiă naţional,ă aşaă cumă esteă prev zută înă anexa nr. 3. Modalitatea de
înregistrareă şiă transmitereă aă dateloră pentruă fiecareă categorieă esteă reglementat ă prină ordină
alăministruluiăs n t ţiiăpubliceăprivindăbroşuraă"Modelară- Spitale".
ART. 24
Mediciiă şiă personalulă sanitară mediuă angajaţiă înă spitale suntă obligaţiă s ă completezeă
corectă şiă laă timpă toateă informaţiileă prev zuteă înă evidenţeleă primareă şiă tehnico-operative,
aceast ă activitateă fiindă totodat ă unulă dintreă obiectiveleă deă monitorizare,ă coordonareă şiă
control ale conducerii spitalului.
ART. 25
Prelucrareaă informaţiiloră dină documenteleă primareă seă faceă cuă respectareaă codific riloră
prev zuteă înă Clasificareaă internaţional ă aă maladiilor,ă reviziaă aă X-a,ă aă Organizaţieiă
Mondialeă aă S n t ţiiă (OMS),ă înă Clasificareaă australian ă aă intervenţiiloră dină domeniul
s n t ţii,ă Nomenclatorulă investigaţiiloră deă laboratoră OMS,ă precumă şiă aă altoră
nomenclatoare,ă clasific riă şiă codific riă stabiliteă prină ordină ală ministruluiă s n t ţiiă
publice.
ART. 26
Toateă rapoartele,ă situaţiileă şiă d rileă deă seam ă elaborateă deă spitaleă şiă prev zuteă înă
prezentulă ordină aă fiă transmiseă laă nivelă centrală voră fiă iniţială recepţionate,ă validate,ă
analizateă şiă agregateă laă nivelulă autorit ţiloră deă s n tateă public ă judeţeneă şiă aă
municipiuluiă Bucureşti,ă careă auă şiă sarcinaă deă aă coordona,ă supravegheaă şiă controlaă acestă
proces prin structurile specializate ale acestora.
ART. 27
Înă vedereaă elabor riiă Raportuluiă anuală ală situaţieiă privindă num rulă deă spitaleă peă
categorii,ănum rulădeăpaturiăraportatălaănum rulădeălocuitori,ăgradulădeădotare,ăprincipalii
indicatoriă deă morbiditateă şiă mortalitateă dină spitale,ă situaţiaă acredit rii,ă acoperireaă cuă
serviciiă specificeă înă profilă teritorială şiă alteă rapoarteă şiă situaţiiă prev zuteă deă lege,ă
Centrulă deă Calculă şiă Statistic ă Sanitar ă vaă analizaă şiă vaă validaă datele transmise din
teritoriuă şiă vaă înaintaă Ministeruluiă S n t ţiiă Publice,ă laă termeneleă fixate,ă rapoarteleă
corespunz toare.
ART. 28
Dateleănecesareăîntocmiriiăraportuluiăanualăasupraăsituaţieiăspitalelorăprev zutălaălit.ă
a),ă b),ă d)ă şiă e)ă aleă art. 203 al titlului VII "Spitalele" din Legea nr. 95/2006 se vor
extrageădinăsistemulăinformaţionalăanterioră- pentruăanulă2006ăşiădinăsistemulăinformaţională
prev zută înă prezentulă ordină - pentruă anulă 2007ă şiă urm torii.ă Pentruă lit.ă c)ă şiă f),ă dateleă
vorăfiăextraseădinăcentralizatoareăprev zuteădeăacteănormativeăspecifice.
ART. 29
Coordonareaă activit ţiloră necesareă întocmiriiă raportuluiă anuală asupraă situaţieiă
spitaleloră revineă Direcţieiă generaleă politici,ă strategiiă şiă managementulă calit ţiiă înă
s n tateă dină cadrulă Ministeruluiă S n t ţiiă Publice,ă Centruluiă deă Calculă şiă Statistic ă
Sanitar ărevenindu-iăsarcinaădeăaăpuneălaădispoziţieădateleăspecifice.
ART. 30
Dateleănecesareăîntocmiriiăraportuluiăanualăasupraăsituaţieiăspitalelor vor fi înaintate
nuămaiătârziuădeădataădeă30ămaiăaăfiec ruiăan,ăpentruăanulăexpirat.
ART. 31

Rapoarteleăşiăsituaţiileăsolicitateădeăorganizaţiileăinternaţionaleădeăspecialitate,ăcumă
ar fi OMS, OMS - Biroul Regional pentru Europa, EUROSTAT, precumă şiă celeă solicitateă deă
organizaţiileă şiă instituţiileă centraleă deă peă teritoriulă României,ă elaborateă deă Centrulă deă
Calculă şiă Statistic ă Sanitar ,ă voră fiă iniţială prezentateă spreă avizareă ministruluiă s n t ţiiă
publice.
CAP. III
Dispoziţiiătranzitoriiăşiăfinale
ART. 32
Informaţiile,ărapoarteleăşiăd rileă deăseam ădeălaănivelulăunit ţilorăcuăpaturi,ăprivindă
sistemulă informaţională ală boliloră infecţioaseă cuă declarareă nominal ă sauă obligatorie,ă
Registrulă naţională ală medicilor,ă registreleă naţionaleă aleă unoră boliă cronice,ă Registrulă
naţională ală echipamenteloră medicale,ă ancheteleă permanenteă deă decesă perinatal,ă 0-1 an, 1-4
aniă şiă decesă mam ,ă registreleă naţionaleă deă transplant,ă pentruă careă seă emită acteă normativeă
specifice, fac parteă integrant ă dină sistemulă informaţională ală spitaleloră şiă celorlalteă
unit ţiăsanitareăcuăpaturiăşiăsuntăobligatorii,ăconstituindăobligaţiiăşiăresponsabilit ţiăceă
aparţinăstatisticiiăoficiale.
ART. 33
Înă vedereaă asigur riiă coerenţeiă şiă reprezentativit ţiiă datelor,ă Centrulă deă Calculă şiă
Statistic ă Sanitar ă areă obligaţiaă deă aă menţineă şiă deă aă actualizaă şiă propuneă spreă aprobare,ă
dup ă caz,ă nomenclatorulă clasific riiă internaţionaleă aă maladiilor,ă conformă recomand riloră
OMS,ă nomenclatorulă proceduriloră şiă intervenţiiloră dină domeniulă s n t ţii,ă nomenclatorulă
investigaţiiloră deă laborator,ă nomenclatorulă unit ţiloră sanitareă cuă paturi,ă alteă
nomenclatoareă şiă sistemeă deă codificareă specificeă domeniuluiă s uă deă activitate,ă totodat ă
fiindă obligată s ă conlucrezeă cuă alteă instituţiiă centraleă şiă localeă subordonateă Ministeruluiă
S n t ţiiăPubliceăpentruăutilizareaăînăbuneăcondiţiiăînăteritoriuăaăacestorănomenclatoareăşiă
clasific ri.
ART. 34
Spitaleleăcareădeţinăsistemeăinformaticeăspecificeăînăfuncţiuneăsauăcareăvorăachiziţionaă
şiă puneă înă producţieă asemeneaă sistemeă ulterioră auă obligaţiaă deă aă luaă m surileă necesareă
îndeplinirii prevederilor prezentului ordin.
ART. 35
Înă vedereaă asigur riiă calit ţiiă datelor,ă analizeiă şiă raport riiă acestoraă laă termeneleă
fixate, conducereaă spitaleloră şiă ceaă aă autorit ţiloră deă s n tateă public ă auă obligaţiaă deă aă
asiguraăresurseleăumane,ămaterialeăşiăfinanciareănecesare,ăCentruluiădeăCalculăşiăStatistic ă
Sanitar ă revenindu-iă sarcinaă deă aă prezentaă anuală conduceriiă Ministeruluiă S n t ţiiă Publice
un raport specific în acest sens.
ART. 36
Nerespectareaăprezentelorăprevederiăconstituieăcontravenţiiăconformăactelorănormativeăceă
reglementeaz ăstatisticaăpublic .
ART. 37
Anexele nr. 1-3ăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăordin.
ART. 38
Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI.
Ministrulăs n t ţiiăpublice,
GheorgheăEugenăNicol escu
Bucureşti,ă27ăiulieă2006.
Nr. 919.
ANEXA 1
*T*
Unitateaăsanitar ă............
Judeţulă......................
Luna .........................
FIŞ
privind raportarea punerii în aplicare a prevederilor titlului VII
"Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privindăreformaăînădomeniulăs n t ţii
┌─────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│Nr.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAcţiuneăăăăăăăăăăăăăăăăă│Rezolvat│Nerezolvat│Observaţii│

│crt.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ăă1.ăStabilireaăcompetenţelorăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăă2.ăStabilireaătipuluiădeăspitalăăăăăă
│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăă3.ăDeţinereaăautorizaţieiădeăfuncţionareăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăă4.ăÎncheiereăcontracteăînv ţ mânt,ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăcercetare
│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăă5.ăOrganizareaăeducaţieiămedicaleăşiăaăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăcercet riiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăă6.ăStructuraăaprobat ăprinăordinăalăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăministruluiăs n t ţiiăpubliceăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăă7.ăAcreditareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăă8.ăConcurs,ăselectareăşiăcontractăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăămanagementăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăă9.ăIntrareaăînăfuncţiuneăaăcomitetuluiăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăădirectorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăă
│ăăăăăăăăăă│
│ă10.ăDefinitivareaăşefilorădeăsecţieăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ă11.ăFuncţionareaăconsiliuluiăeticăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ă12.ăFuncţionareaăconsiliuluiămedicalăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ă13.ăFuncţionareaăconsiliuluiăştiinţificăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ă14.ăElaborareaăstandardelorăcliniceăşiăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăămodeleădeăpractic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ă15.ăElaborareaăplanuluiădeăachiziţiiăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ă16.ăFuncţionareaăconsiliuluiăconsultativăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ă17.ăConstituireaăfonduluiădeădezvoltareăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ă18.ăPrezenţaădatoriilorălaăîncheiereaăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăcontractuluiădeămanagementăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
│ă19.ăM suriădeăreorganizareăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│
└─────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────────┘
NOT :
Seăvaăînscrieă"DA"ăînăcoloaneleă"Rezolvat"ăsauă"Nerezolvat",ădup ăcaz.
*ST*
ANEXA 2
*T*
FIŞAăSINTETIC
de dateăgeneraleăaleăspitalelorăşiăaleăcelorlalteăunit ţiăsanitareăcuăpaturi
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.ăăăăăăăăăăTipulăinformaţieiăăăăăăăăăExplicaţie,ăăăăăăăDateăăăăăăăObservaţii
crt.
cuantificare
suplimentare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.ăDenumireaăunit ţiiăsanitareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăcod
2.ăTipulăunit ţiiăsanitare
3.ăAdres ,ătelefon,ăfax,ăe-mail
4. Manager
Telefon mobil
5.ăNum rulătotalădeăpaturi
6.ăStructuraăorganizatoric
(aprobat ăprinăordinăal
ministruluiăs n t ţiiăpublice)
7. UPU/CPU
8.ăNum rulătotalădeăpersonal
9.ăNum rulămedicilor
10.ăNum rulăasistentelor
11.ăDotareăcuăCT/RMN/aparatur ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăData
imagistic ăstandardăradiologie,ăăăăăăăăăăăăăăăăachiziţion rii
ecografie
12. Total buget aprobat pe anul în
venituri
cheltuieli
curs
13. Buget contractat cu sistemul de venituri
cheltuieli
asigur ri
14. Buget de stat
venituri
cheltuieli

15. Buget local
venituri
cheltuieli
16.ăSituaţiaădatoriilorăăăăăăăăăăăăăăLaăăăăăăă
La materiale
medicamente
sanitare
17.ăAutorizaţieădeăfuncţionareăăăăăăăNr.ăăăăăăăăăăăData
înregistrareăăeliber rii
18. Acreditare
Nr.
Data
înregistrareăăeliber rii
19.ăSituaţiaăstocurilorăla
medicamente
20.ăSituaţiaăstocurilorăla
materiale sanitare
21.ăSituaţiiăspeciale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOT :
Modalitateaădeăcompletareăaăfişeiăseătransmiteăodat ăcuăfişierulăelectronic.
*ST*
ANEXA 3
LISTA
informaţiilorăprimareăobligatoriiălaănivelulăspitalelorăşi
al celorlalteăunit ţiăsanitareăcuăpaturi
A.ăInformaţiiăprivindăfenomeneădemograficeăşiăsocioeconomice:
1.ănum rădeăavorturiăprovocate,ătotal,ăpeăgrupeădeăvârst ă- trimestrial;
2.ănum rădeăavorturiălaăcerere,ătotal,ăpeăgrupeădeăvârst ă- trimestrial;
3.ănum rădeăavorturiăincomplete,ătotal,ăpeăgrupeădeăvârst ă- trimestrial;
4.ă num ră deă bolnaviă internaţiă cuă vârstaă cuprins ă întreă 18-24ă deă ani,ă f r ă calificareă anual;
5.ănum rădeăbolnaviăpeăgrupeădeăvârst ăşiădup ăgradulădeăşcolarizareă- anual;
6.ănum rădeăbolnaviăpeăgrupeădeăvârst ăşiădup ăocupaţieă- anual;
7.ănum rădeădeceseăintraoperatoriiă- anual;
8.ănum rădeădeceseăpostoperatoriiă(înăprimeleă48ădeăore)ă- anual;
9.ănum rădeădeceseăevitabileă- anual;
10.ănum rădeădecese iatrogene - anual;
11.ă num ră deă deceseă peă sexe,ă peă grupeă deă vârst ,ă peă medii,ă peă secţiiă deă specialitateă anual.
B.ăInformaţiiăprivindămorbiditateaăspitalizat :
1.ănum rădeăpacienţiăexternaţiăpeăcauzeădeăboal ,ăpeăgrupeădeăvârst ,ăpeăsexeăşi medii lunar;
2.ănum rădeăpacienţiăinternaţiălaăfineleăperioadeiădeăreferinţ ;
3.ănum rădeăzileădeăspitalizareă- lunar;
4.ănum rădeăinfecţiiănosocomiale,ăpeăsecţiiădeăspecialitateăşiăpeăboliă- trimestrial;
5.ănum rădeăinfecţiiăpostoperatorii - anual.
C.ăInformaţiiăprivindăresurseleăunit ţilorăsanitareăcuăpaturi:
1.ănum rătotalădeăpaturi,ăpeăspecialit ţi,ăacuţiăşiăcroniciă- anual;
2.ănum rătotalădeăpersonal,ăpeăgrupeădeăvârst ,ăsexeăşiămediiă- anual;
3.ă num r deă mediciă peă specialit ţiă şiă gradeă profesionale,ă pentruă serviciiă deă acuţiă şiă
pentruăcronici,ăpeăgrupeădeăvârst ,ăsexeăşiămediiă- anual;
4.ănum rădeăfarmacişti,ăpeăgrupeădeăvârst ,ăsexeăşiămediiă- anual;
5.ănum rădeăasistenteăpeăspecialit ţiăşiăgradeăprofesionale,ăpentruăserviciiădeăacuţiăşiă
pentruăcronici,ăpeăgrupeădeăvârst ,ăsexeăşiămediiă- anual;
6.ănum rădeăpersonalăparamedicală- anual;
7.ă num ră deă personală muncitori,ă auxiliar,ă deă servireă şiă dină aparatulă funcţional,ă peă
grupeădeăvârst ,ăsexeăşiămediiă- anual;
8.ă dotareă cuă CT,ă staţiiă deă hemodializ ,ă acceleratoră linear,ă litotriptor,ă mamograf,ă RMN,ă
PET, echipament pentru radiologie - anual;
9.ăsituaţiaăcl dirilor:ăjuridic,ăfuncţionalitate,ăstructur ă- anual;
10.ă cheltuielileădup ă sursaă deăfinanţare,ăpeătipuriădeăcheltuieli,ă peăsecţii,ăasistenţ ă
laădomiciliu,ăpeătipuriădeăpersonal,ăpeăpacient,ăacuţiăşiăcronici,ăpeăproceduriă- anual.
D.ăInformaţiiăprivindăactivitateaăunit ţilorăsanitareăcuăpaturi:

1.ă num ră deă consultaţiiă şiă tratamenteă peă specialit ţiă înă spital,ă peă mediiă dup ă
domiciliulăbolnavului,ăpeăgrupeădeăvârst ă0-14ăşiă15+ă- anual;
2.ă num ră deă investigaţiiă deă laboratoră peă tipuriă conformă nomenclatoruluiă înă vigoare,ă peă
grupeădeăvârst ,ăsexeăşiămediiă- anual;
3. num ră deă proceduriă chirurgicaleă peă tipuriă conformă nomenclatoruluiă înă vigoare,ă peă
grupeădeăvârst ,ăsexeăşiămediiă- anual;
4.ănum ră deăproceduriăneinvaziveăpeătipuriăconformă nomenclatoruluiăînăvigoare,ăpeăgrupeă
deăvârst ,ăsexeăşiămediiă- anual.
E. Informaţiiăprivindăcalitateaăactelorămedicaleădinăunit ţileăsanitareăcuăpaturi:
1.ănum rădeăchestionareăcompletateăcuăpercepţiaăpacienţiloră- anual;
2.ănum rădeăreclamaţiiă- anual;
3.ă num ră deă zileă deă aşteptareă pân ă laă internareă şiă pân ă laă intervenţieă dină dataă
intern riiă- anual;
4.ănum rădeăintervenţiiăchirurgicaleăconsiderateăneindicateă- anual;
5.ănum rădeătransfuziiă- anual;
6.ănum rădeăbolnaviăreinternaţiăînăprimeleă28ădeăzileădeălaăexternareă- anual;
7.ănum r deăbolnaviăcuărezistenţ ălaăantibioticeă- anual;
8.ănum rădeăautopsiiă- anual;
9.ănum rădeăbolnaviăinternaţiăcareăauăprimităserviciiădeăeducaţieăsanitar ă- anual;
10.ănum rădeăînsoţitoriăpentruăbolnaviăadulţiăşiăpentruăcopiiă- anual.
F. Informaţiiănecesareăcalcul riiăindicatorilorăoperaţionali:
1.ăconcordanţaădiagnosticelorădeăinternare-externare-anatomopatologice - anual;
2.ă durataă deă spitalizareă pân ă laă punereaă diagnosticuluiă şiă intervenţiaă chirurgical ă anual;
3. durata medieădeăspitalizareăpeăsecţiiăşi,ăînăcadrulăacestora,ăpeăafecţiuniă- anual;
4.ăutilizareaămedieăaăpaturilor,ăpeătotalăşiăsecţiiădeăspecialitateă- anual;
5.ărulajulăbolnavilorăpeătotalăşiăsecţiiădeăspecialitateă- anual;
6.ădurataămedieădeăstaţionare în ATI - anual;
7.ăcomplicaţii:ăintra- şiăpostoperatorii,ădeceseăînă24ădeăore,ădeceseăposttransfuzionaleă
- anual;
8.ăstareaăpacienţilorălaăexternareă- anual;
9.ă cheltuielileă peă pat,ă peă zi,ă peă bolnav,ă peă totală şiă separată pentruă medicamenteă anual;
10.ăproporţiaăcheltuielilorădeăpersonalămedicalădinătotalăcheltuieliă- anual.
-------

