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A. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI  

 

1. Introducere 

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” ”, a fost ridicat la începutul 
secolului, într-un stil neoclasic discret, sub deviza: “Non scholae sed vitae discimus” (nu 
pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm) si este situat în Bucureşti, Calea Grivitei nr. 4,  
Sector 1. 

Spitalul asigura conditii de investigatii medicale, tratament, cazare, igiena, 
alimentatie si de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale, conform normelor 
legale in vigoare. 

Prin secţiile sale asigura ocrotirea sănătăţii, prin acordarea asistentei medicale de 
specialitate preventiva, curativa si de recuperare a  bolnavilor internati si de asemenea in 
cazuri de urgenta acorda asistenta medicală tuturor persoanelor. 

In cadrul spitalului se  desfasoara si activitati de invatamant medico-farmaceutic, 
universitar si postuniversitar, precum si activitati de cercetare stiintifica medicala si studii 
clinice in domeniul medicamentului. Aceste activitati se desfasoara sub indrumarea 
personalului didactic care este integrat in spital. Activitatile de invatamant si cercetare 
sunt astfel organizate incat sa consolideze calitatea actului medical, cu respectarea 
drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale. 

In acordarea asistentei medicale, personalul medico-sanitar respecta fara limite 
fiinţa umană, se conformeaza normelor de etica si deontologie, respecta Legea 46/2003 
privind drepturile pacientului, acţioneaza intotdeauna in interesul bolnavului si pentru 
promovarea starii de sănătate a populaţiei, are o atitudine activa fata de nevoile de ingrijire 
a sănătăţii fiecarei persoane si a intregii populatii, militeaza pentru apararea demnitatii 
profesiei, ingrijeste toti bolnavii cu acelasi interes si fara conditionare de orice avantaje 
materiale sau servicii personale, asigurand un act medical total, corect si 
nediscriminatoriu. 
 

2. Istoric al Spitalului Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila:  

Corpul principal de cladire al spitalului dateaza din anul 1894, fiind considerat 
monument istoric si de arhitectura, opera a arhitectului Baicoianu. 

 Initial caldirea a fost sediul Curtii de Conturi a Romaniei, care a functionat pana in anul 
1948, ulterior, destinatia cladirii este schimbata in spital, cu aceasta ocazie vechiul palat 
fiind supraetajat. Pana in anul 1979 Spitalul Dr. Carol Davila a avut o structura complexa 
(ambulatoriu, clinica medicala, compartiment de alergologie, clinica chirurgicala, 
laborator clinic, clinica de radiologie, sectie de medicina nucleara ). Spitalul a deservit 



 

 

sectorul 1 al capitalei, fiind o unitate de elita, avand o echipa de medici si cadre medii 
exceptionala, conduse de personalitati precum: Profesorii C.C. Dimitriu, C. Paunescu-
Podeanu la medicala sau Profesorii Fagarasanu si Gavriliu la chirurgie.  

Din anul 1974 clinica medicala este condusa de Prof. Dr. Nicolae Ursea, care muta 
centrul de greutate al activitatii spitalului spre Nefrologie si Dializa. 

În anul 1974 se organizează primul centru de hemodializă iterativă din România, 
metodă terapeutică de avangardă în acea perioadă care va salva viaţa a mii de pacienţi. În 
anul 1975 se instalează prima staţie de deionizare a apei utilizate în dializă. 

În anul1984 se realizează primul aparat românesc de hemodializă (Hemodiarom), 
a cărui introducere în producţia de serie a fost împiedicată de preţul foarte ridicat. 

În anul 1994 se înfiinţează Registrul Renal Român. 

În anul 1994 spitalul devine primul Spital Clinic de Nefrologie din România. 

În anul 1995 se introduce pentru prima oară în ţară terapia de substituţie renală prin 
dializa peritoneală continuă ambulatorie. 

În anul 1995 s-a înfiinţat Fundaţia Română a Rinichiului. 

In anul 2003 cladirile spitalului intra in administrarea Primariei  Sector 1 , fiind 
administrat de A.F.I.U.S.P., ce va demara imediat o serie de lucrari la uzina termica , 
instalatii si renovarea spitalului. 

Ulterior , avand in vedere adresabilitatea tot mai crescuta a pacientilor si in special 
depasirea capacitatii Centrului de Hemodializa, se initiaza un concurs de proiecte pentru 
realizarea a inca doua corpuri de cladire avand ca scop principal realizarea celui mai 
performat Centru de Hemodializa din Romania. 

Lucrarile incep in anul 2006 cu constructia celor doua corpuri noi si apoi se 
suprapun cu lucrarile de refunctionalizare/renovare a corpului principal de cladire . 

In anul 2008 spitalul intra in subordinea P.M.B. care contribuie substantial atat la 
finalizarea lucrarilor de constructie cat si mai ales la dotarea cu aparatura de cea mai inalta 
performanta  si mobilier, ceea ce transforma Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol 
Davila intr-un complex intre traditie si modernitate adus la cele mai inalte standarde 
europene. 



 

 

Constructiile noi au adus si o modificare substantiala a structurii spitalului fiind 
infiintata o Sectie Clinica de Chirurgie General cu 50 paturi , cu un Bloc Operator aferent 
cu 3 sali de operatie si o Sectie Clinica de A.T.I.  cu 14 paturi. 

La 1 Octombrie 2011, Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic de Nefrologie Dr 
Carol Davila a fost reînfiintața după o perioadă de 30 de ani de inactivitate. Complet 
renovată în 2011, asigurând condiții de spitalizare la standarde europene, cu aparatură 
medicală de ultimă generație, cu o echipă de medici chirurgi formați la scoala Prof. Dr. 
Florian Popa, căliți în urgențele bucureștene, Clinica a pornit la drum spre redobândirea 
locului ocupat în urmă cu 30 de ani, pe când aici profesau unii din cei mai mari chirurgi 
români, deopotrivă recunoscuți și în străinatate: Prof Făgărășeanu, Prof. Gavriliu, fiind 
considerată un adevarat Templu al Chirurgiei Românești 

Aceasta structura profesionala  „sui generis” , cupland Nefrologia cu toate metodele 
aferente de epuratie extrarenala, cu Chirurgia generala polivalenta capabila sa rezolve 
problemele cele mai dificile de abord vascular pentru hemodializa, abord peritoneal pentru 
dializa peritoneala , dar si sa efectueze interventiile de mare performanta ale complicatiilor 
endocrinologice din IRC (tratarea hiperparatiroidismului secundar prin paratiroidectomii), 
reprezinta un concept nou de rezolvare completa la nivelul unei unitati sanitare a tuturor 
problemelor legate de un organ vital. In plus facilitatile oferite de aparatura performanta 
a blocului operator si calitatea profesionala remarcabila a colectivului clinicii chirurgicale 
si de A.T.I., fac posibila abordarea celor mai diverse tipuri de interventii chirurgicale , 
ceea ce completeaza autonomia spitalului in  fata celor mai complexe solicitari. 

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila a devenit astfel un spital 
multipavilionar, situat  în plin  centrul capitalei în sectorul 1, in vecinatatea principalelor 
institutii ale statului, cu o pozitie strategica remarcabila ceea ce contribuie la o 
adresabilitate constant crescuta .  

Serviciile care se acordă în cadrul spitalului sunt reprezentate de servicii medicale 
de Nefrologie, Medicina Interna, Diabetologie, Chirurgie Generala , Vasculara , 
Urologica, Endocrinologica , Oncologica, etc... în regim de spitalizare continuă sau  
spitalizare de zi, servicii paraclinice de laborator şi imagistică medicală. 

Remarcam laboratorul de Morfopatologie renala dotat cu microscop electronic si 
cu specialisti care asigura excelenta nationala in acest domeniu. 



 

 

Astfel conceput, spitalul Dr. Carol Davila reprezinta un complex versatil capabil sa 
rezolve o paleta vasta de patologie medicala si chirurgicala fiind orientat spre calitate si 
chiar excelenta  

Fiind un spital clinic universitar  aici se desfăşoară procesul de învăţământ din 
cadrul catedrei de Nefrologie si Medicina Interna , Chirurgie , ATI  si Anatomie 
Patologica a Universitatii de Medicină şi Farmacie „Dr. Carol Davila” din Bucureşti. 

Activitatea de cercetare şi învăţământ este reprezentativă prin tradiţia de peste 60  
de ani  ce plaseaza spitalul ca unitate de elită a medicinei româneşti. 

Aici s-au format de-a lungul a peste 65 de ani, mii de studenti si s-au desfasurat 
studii si cercetari stiintifice remarcabile. 

Aici este sediul Registrului Renal Roman ce conecteaza cele peste 150 de centre de 
Hemodializa din tara si transmite date catre Ministerul Sanatatii, C.N.A.S., C.A.S.M.B. si 
Registrele Europene si Internationale de profil (EDTA – ERA si ISN). 

 

3. Structura Organizatorica 

Structura actuala a Spitalului Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila, a fost aprobata de 
Ministerul Sanatatii la data de 29.06.2017 si cuprinde:  

Secţia Clinica Nefrologie I din care: 
-compartiment terapie acuta 

-compartiment dializa peritoneala 

72 paturi 
14 paturi 
3 paturi 

Secţia Clinica Nefrologie II din care: 
-compartiment medicina interna 

 

72 paturi 
14 paturi 

Secţia Clinica Chirurgie Generala 
 

49 paturi 

Secţia Clinica A.T.I. 
 

15 paturi 

   TOTAL                        208  paturi 
Centrul de hemodializa (pentru pacienti care necesita hemodializa 
in conditii de spitalizare) 

9 aparate 



 

 

Camera de Garda  
Spitalizare de zi 7 paturi 
Farmacie  
Bloc Operator 3 sali 

Sterilizare  
Unitate Transfuzie Sanguina  
Laborator de Analize Medicale: 
-Laborator de hematologie 
-Laborator de imunologie 

-Laborator de bacteriologie 

-Laborator de biochimie 

 

Laborator Radiologie si Imagistica Medicala  

Serviciul de Anatomie Patologica - Prosectura  
Laborator de Explorari Functionale  
Compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale  
Compartiment Statistica si Informatica Medicala  
Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale  
Compartiment de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie  
Laborator de Medicina Nucleara  
Compartiment endoscopie digestiva  
Compartiment endoscopie urologica  
Compartiment ecografie  
Cabinet diabet zaharat, nutritie, boli metabolice  
Ambulatoriu integrat cu cabinete in specialitate: 
-nefrologie 

-urologie 

-chirurgie generala 

-cardiologie 

-psihologie 

5 cabinete 

Biroul Registrul Renal Roman  
Aparat Functional  

 

 

4. Structura de personal 

Activitatea personalului din cadrul spitalului se desfasoara avand urmatoarea 
componenta: 
 



 

 

  MEDICI 
PERSONAL 
SANITAR 

SUPERIOR 

PERSONAL 
SANITAR 

MEDIU 

PERSONAL 
SANITAR 

AUXILIAR 
TESA 

PERSONAL 
DESERVIRE 

SI 
MUNCITORI 

TOTAL 

POSTURI 
EXISTENTE 

55 5 166 94 29 27 376 

POSTURI 
OCUPATE 

44 4,5 158 88 26 22,5 343 

POSTURI 
VACANTE 

11 0,5 8 6 3 4,5 33 
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5. Evolutia Bugetului Spitalului In ultimii 3 ani ( 2014-2016)  

Indicatori financiari contabili anii 2014- 2016 

 2014 2015 2016 

VENITURI TOTALE 22.477.493 24.930.656 29.705.151 

INVESTITII  234.806 916.235 1.499.804 

CASMB 16.963.821 20.748.346 24.880.459 
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B. ANALIZA SWOT A SPITALULUI  

Puncte tari Puncte slabe 

•adresabilitatea crescuta prin poziţia centrală, 
si renumele spitalului; 
•clinică universitară cu personal medico-
sanitar bine pregătit, cu experienţă în 
patologia specifică; 
•asocierea benefica a specialitatilor 
nefrologie- chirurgie ce creeaza un binom 
menit sa rezolve in totalitate patologia 
medico-chirurgicala a rinichiului – acces 
vascular pentru hemodializa, montare 
catetere de dializa peritoneala, chirurgie 
endocrina in patologie asociata insuficientei 
renale cronice – hiperparatiroidism secundar  
•monitorizarea pacienţilor cu IRC, dializaţi 
sau nedializaţi ceea ce permite riposta 
terapeutica eficienta conform stadiilor 
evolutive ale bolii; 
•derularea Programului National ( PN 6)  cu 
toate avantajele decurgand de aici pentru 
pacientii nefrologici; 

•ponderea relativ redusa a veniturilor 
proprii şi numarul redus al unor contracte 
cu alţi beneficiari publici şi privaţi; 
•lipsa serviciului de primire urgente cu 
dotare specifica si personal calificat ; 
•lipsa recunoasterii calitatii de spital de 
urgenta in ciuda valentelor si a activitatii 
efective care ar justifica aceasta 
incadrare; 
•adresabilitatea crescuta pentru cazuri 
grave atat in domeniul nefrologic si 
chirurgical, care presupun o mare risipa 
de resurse ce duc la depasirea contractului 
cu CASMB cu cca 20-25%=>cheltuieli 
nedecontate; 
•lipsa aparaturii specifice de urologie si  a 
specialistilor urologi (deocamdata in 
formare) care ar permite abordarea in 
totalitate a partologiei medico-
chirurgicala a rinichiului 
•accesul auto relativ complicat si 
insuficienta locurilor de parcare; 

Nr. 
Crt. INDICATORI  ECONOMICO-FINANCIARI 2014 2015 2016 

1 Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat 84.81% 81.14% 92.64% 

2 

Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor 
decontate de casele de asigurari de sanatate din fondul 
national unic de asigurari sociale de sanatate pentru 
serviciile  medicale furnizate , precum si din sumele 
asigurate din bugetul ministerului sanatatii cu aceasta 
destinatie 

66.81% 57.96% 63.27% 

3 
Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul 
cheltuielilor casmb 

13.85% 10.13% 8.33% 

4 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 24.53% 16.78% 16.24% 

5 
Procentul veniturilor realizate din proiecte cu fonduri 
nerambursabile interne si/sau externe din total venituri 

- - - 



 

 

•posibilitatea initierii hemodializei iterative 
si a tratarii cazurilor problema prin internare 
continua a pacientilor dializati din ambulator; 
•rezolvarea unei game diverse de interventii 
chirurgicale sustinute de o sectie A.T.I. supra 
specializata si dotata ce permite o eficienta 
crescuta si un rulaj rapid al pacientilor; 
•programe de cercetare in domeniul 
nefrologiei , chirurgiei ce aduc beneficii 
financiare spitalului; 
•asigurarea unei palete largi de servicii 
furnizate pacienţilor prin compartimentele de 
medicină nucleara echografie abdominală şi 
cardiacă, endoscopie digestivă, 
electroterapie; 
•oferirea de condiţii hoteliere  foarte bune 
mobilier specific unităţilor sanitare, grupuri 
sanitare moderne, 
•alimentaţia se face cu meniuri diversificate, 
pe regimuri care acoperă toată gama de boli, 
activitatea fiind coordonata şi supravegheată 
de o asistentă dieteticiană 
•existenţa circuitelor funcţionale corecte, 
asigurate de magaziile de lenjerie, de 
materiale, de alimente, oficii alimentare, săli 
de mese, etc.. 
•existenţa unor utilităţi precum centrală 
termică proprie nouă, izolare termică prin 
geamuri tip termopan, sursă de apă 
independentă, generator de curent electic de 
mare capacitate, garaje subterane accesibile 
prin lifturi, instalatie centralizata de incalzire 
si aer conditionat asigură spitalului o 
independenţă faţă de disfuncţionalităţile 
apărute în reţelele urbane, mărind astfel 
calitatea serviciilor  şi condiţiilor oferite 
pacienţilor, ceea ce duce la mărirea 
adresabilităţii catre spitalul nostru. 
•oferirea unor servicii paraclinice, în special 
a celor de imunologie specifică, medicina 
nucleara, nefropatologie (microscopie 

•spatiu verde insuficient; 
•lipsa unei terase si a unei cafeteri pentru 
bolnavi si apartinatori; 



 

 

electronica) efectuate la standarde calitative 
ridicate şi care mai sunt disponibile doar în 
câteva locaţii din Bucureşti.  

Oportunitati Amenintari 

•activitatea si experienţa acumulate justifica 
aspiratia spre Centru de Excelenta ; 
•pozitia prevalenta a spitalului in 
comunitatea medico-chirurgicala creeaza 
conditiile de Centru Metodologic pentru 
specialitatile Nefrologie / Chirurgie; 
•infiintarea unui compartiment de 

endourologie si litotritie vine in sprijinul 
pacientilor bolnavi care sufera de afectiuni 
renale astfel incat in cadrul Spitalului Clinic 
de Nefrologie Dr.Carol Davila sa poata fi 
tratata intreaga patologie a rinichiului si 
căilor urinare. 
•maniera unitara, complexa si versatila in 
care este conceput  spitalul permite 
deschiderea de noi fronturi in diverse 
specialitati adiacente care sa utilizeze din 
plin capacitatea tehnica si umana a spitalului; 
•existenta a inca unei cladiri monumentale a 
spitalului (actualmente in litigiu) ar permite 
in cazul rezolvarii pozitive deschiderea unui 
Ambulatoriu de Specialitate care pe de-o 
parte sa degreveze activitatea ospitaliera , sa 
permita rezolvarea a mult mai multor cazuri , 
sa selecteze si sa dirijeze catre spital numai 

•necesitatea efectuării unor investiţii pe 
termen scurt şi mediu în infrastructură, 
pentru îndeplinirea unor standarde de 
calitate şi de mediu conform normelor 
sanitare în vigoare, armonizate cu 
prevederile UE (scara de incendiu, 
instalatii de decontaminare a deseurilor, 
reparatii ale zonelor cu risc de infiltrare); 
•insuficienta fondurilor si veniturile 
spitalului care  provin în prezent în cea 
mai mare parte din contractul de servicii 
cu CASMB; 
•depasirea perioadei de garantie a 
majoritatii aparatelor achizitionate in 
2011, vor creea o sarcina  financiara noua 
insuportabila pentru spital daca nu va fi 
sprijinita de P.M.B.; 
•in lipsa cresterii cantitative si calitative a 
serviciilor medicale , riscam sa acumulam 
in continuare datorii; 
•lipsa ambulatoriului de specialitate risca 
sa suprasolicite sever spitalul; 
•capacitatea  actuala de internare a 
spitalului nu acopera în permanenta in 
totalitate solicitarile datorate 



 

 

ce se impune pentru internare continua si sa 
aduca un beneficiu financiar corespunzator; 
•conceperea si utilizarea ghidurilor de 
practică recunoscute la nivel naţional pentru 
tratamentul pacienţilor cu patologie 
complexă; 
•posibilitatea unui parteneriat public-privat, 
asocieri investitionale sau externalizari devin 
posibile prin modificarea Legii 95-2006 
privind reforma în sănătate şi cadrul 
legislativ privind externalizările; 
•un sprijin financiar substantial extrem de 
necesar devine posibil prin aprobarea O.G. 
2/2014 prin care autoritatile publice locale 
pot participa la finantarea actului medical; 

adresabilitatii crescute a pacienţilor faţă 
de spital; 

 

C.  IDENTIFICAREA PROBLEMEI CRITICE  

 dezvoltarea structurii spitalului, care a evoluat in ultimii 6 ani dintr-un spital de 
monospecialitate intr-un veritabil spital de profil nefro-chirurgical 

- acest binom nefro-chirurgical este un concept novatotor unic in Romania 
ce isi propune rezolvarea in totalitate a patologiei rinichiului 

- aparitia unor noi compartimente alaturi de sectiile existente de Nefrologie 
si Chirurgie (endourologie, alerglogie) intr-un spital cu traditie de peste 30 
de ani in domeniul exclusiv al medicinei interne si nefrologiei, creeaza  
evident probleme de integrare, colaborare si armonizare a activitatii 

- relatia de colaborare, incredere si sprijin reciproc intre medicii de diverse 
specialitati se construieste in timp prin contributie comuna la rezolvarea 
unor cazuri dificile cu patologie mixta medico-chirurgicala 

 

      D. SELECTIONAREA PROBLEMEI PRIORITARE 

  1. Dezvoltarea si diversifiacarea serviciilor medicale 

a) Ne propunem urmatoarele linii strategice de dezvoltare : 



 

 

1. Infiintarea unui Compartiment de Endourologie si Litotritie cu un numar de 

9 paturi, parte a sectiei de chirurgie 

2. Transformarea Compartimentului de Terapie Acuta Nefrologica cu un numar 

de 14 paturi in Sectie Terapie Acuta Nefrologica cu un numar de 16 paturi 

3. Infiintarea unui Compartiment de Alergologie in cadrul Sectiei de Nefrologie 

II cu un numar de 3 paturi 

4. Dezvoltarea Centrului de Hemodiliza de la un numar de 9 aparate la un numar 

de 11 aparate 

5. Redenumirea Compartimentului de prevenire si combatere a infectiilor 

nosocomiale in Compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale 

Conceptia noastra privind functionalitatea optima a Spitalului Clinic de Nefrologie 
“Dr. Carol Davila “ este intr-o sinteza maxima urmatoarea: 

• Infiintarea unui compartiment de endourologie si litotritie vine in sprijinul 
pacientilor bolnavi care sufera de afectiuni renale astfel incat in cadrul Spitalului Clinic 
de Nefrologie Dr.Carol Davila sa poata fi tratata intreaga patologie a rinichiului si căilor 
urinare. 

Mentionam ca in perioada 2012-2016 in cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie Dr.Carol 
Davila  peste 20% din pacienti cu afectiuni renale au trebuit tratati si urologic; in acest 
sens acesti pacienti au fost directionati spre alte spitale cu profil urologic in vederea 
definitivarii tratamentului. 

• Dezvoltarea sectiei de terapie acuta nefrologica  din compartimentul de terapie 
acuta nefrologica este o necesitate datorita dezvoltarii tratamentului pacientilor cu 
afectiuni renale din punct de vedere calitativ activitatea in aceasta sectie bazandu-se pe 
acuratetea, promptitudinea si complexitatea investigatiilor. 

• Infiintarea unui Compartiment de Alergologie- Fondatorul specialitatii de 
Alergologie si Imunologie Clinica a fost Prof. Dr. Ervant Seropian,  ilustru medic internist 
ce si-a desfasurat cea mai mare parte a activitatii in cadrul Spitalul Clinic de Nefrologie 
“DR. Carol Davila”. Astfel,  “radacinile” acestei specialitati au fost aici si tot de aici a 
pornit ulterior creionarea  activitatii clinice si de cercetare specifice acestei specialitati.La 
momentul actual, se estimeaza ca 1 din 4  pacienti  sufera/a suferit de o afectiune alergica; 
pana in 2025 mai mai mult de 50% dintre europeni vor fi afectati (date oferite dr grupul 



 

 

de lucru pentru afectiuni alergice ale Parlamentului European).  Numarul mare de pacienti 
impune existenta centrelor de referinta destinate activitatii clinice si universitare (de 
formare in specialitate). Un astfel de centru va creste prestigiul spitalului  
continator.Afectiunile tratate intr-un astfel de centru de referinta sunt deopotriva cele cu 
componenta disimunitare cat si cele alergice propriu-zise. Astfel, legat de existenta unu 
nucleu performant de diagnostic si terapie  al bolilor renale,  compartimentul de 
alergologie poate  interveni salutar in afectiunile interdisciplinare cum sunt nefrita tubulo-
interstitiala acuta produsa prin mecanisme de hipersensibilizare la medicamente  cat si in 
alte nefropatii cu componenta autoimuna. Totodata, se vor putea rezolva rapid si eficient  
situatiile urgente potential legate de procedurile de hemodializa (anafilaxiile induse de 
membranele de dializa, solutii utilizate, latex) , inclusiv reactiile  de hipersensibilizare 
post-medicamentoase  inerente oricarei unitati medicale ce ruleaza un numar semnificativ 
de pacienti.Alaturi de acestea, o serie de afectiuni alergice (alergii alimentare si 
medicamentoase, respiratorii, oculare, provocate de veninurile insectelor, ocupationale 
etc) vor fi abordate dupa protocoale internationale, adaptate unei spitalizari cu numar 
redus de zile (permitand astfel rulajul eficient al unui numar mare de pacienti) 

Dezvoltarea unui centru de hemodializa cu 11 aparate este necesara deoarece in cadrul 
Spitalului Clinic de Nefrologie Dr.Carol Davila se efectueaza dializa pentru pacientii 
cuprinsi in Programul National de Supleere cu functii renale pentru pacientii internati. 

In acest context ne propunem urmatoarele  activitati de profil chirurgical   : 

• Chirurgie generala  

• Chirurgia de abord pentru dializa peritoneala – conceputa de asemenea ca un  
compartiment care sa satisfaca toate solicitarile din Bucuresti; incadrarea cu specialisti in 
chirurgia generala ar putea, in conditiile unei dotari corespunzatoare, sa realizeze 
interventii chirurgicale laparoscopice eventual in sistemul “one day hospital”. 

• Chirurgia vasculara de abord pentru hemodializa, conceputa ca un serviciu 
specializat, capabil sa satisfaca numeroasele solicitari din acest domeniu pe cauzistica din 
Capitala sau zonele limitrofe. Realizarea unei dotari corespunzatoare precum si incadrarea 
cu specialisti de elita creaza posibilitatea extinderii gamei de servicii chirurgicale din 
domeniul vascular cu tot ceea ce inseamna chirurgie vasculara periferica, domeniu de 
asemenea suprasolicitat in Capitala. 



 

 

• Endourologie de performanta, cu rezolvarea cauzisticii de profil in internari 
scurte, eventual spitalizare de zi. 

• Chirurgia endocrinologica, utila in IRC; exemplu: paratiroidectomiile 

• Litotritie ultrasonica, metoda moderna la limita intre nefrologie si urologie, ceea 
ce ar permite rezolvarea pe plan local a numeroaselor cazuri de litiaza, depistate si tratate 
medical in clinica noastra. 

• Dezvoltarea endoscopiei digestive cu abordarea domeniului interventional alaturi 
de cel diagnostic, functional in momentul de fata, - excizii polipi, tumori, tratamentul 
varicelor esofagiene, dilatare stenoze, etc. 

• Abordarea altor specialitati chirurgicale solicitate intens, cum ar fi chirurgia 

plastica si estetica, flebologia, etc… 

 

b) PROPUNERI CONCRETE DE MODIFICARE A STRUCTURII ACTUALE 

Avand in vedere necesitatea dezvoltarii activitatii spitalului conform celor aratate mai sus 
precum si faptul ca prin Hotararea Consiliului General a Municipiului Bucuresti 
nr.381/11.09.2017  pentru aprobarea rectificarii bugetare aferenta anului 2017 prin care s-
au aprobat investitii in aparatura medicala de inalta performanta in valoare de 13631 mii 
lei (printre care achizitia de Instalatie radiologica cu 1 post cu scopie + grafie digitala in 
suma de 1350 mii lei, Litotriptor extracorporeal in suma de 2641 mii lei, 2 Sisteme dializa 
cronica in suma de 140 mii lei, s.s.m.d.) propunem o serie de modalitati care sa completeze 
structura aprobata a Spitalului Clinic de Nefrologie Dr.Carol Davila din data de 
29.06.2017 si sa o aduca la nivelul real conform tuturor exigentelor reale in vigoare. 

Aratam ca suprafata totala a spitalului este de 5500 m2, iar numarul de angajati ai 
spitalului este de 348 care cuprinde un numar de 24 de medici din cadrul Universitatii de 
Medicina si Farmacie; in aceste conditii, coroborand capacitatea crescuta a spitalului cu 
planul de dezvoltare strategica expus sintetic anterior, facem urmatoarele propuneri 
concrete sprijinite punctual de argumente: 

 Sectia Clinica Nefrologie I, de la capacitatea de 72 paturi aprobata , prin 
reorganizarea spatiilor si respectarea normelor in vigoare privind suprafata alocata pe 1 
pat de spital, va cuprinde 47 paturi  din care : 



 

 

- Compartiment de dializa peritoneala cu 3 paturi se mentine la aceeasi 
dimensiune, cu toate ca ne propunem o dezvolatre a acestui domeniu, conform strategiei 
adoptate de comisia de specialitate a Ministerului Sanatatii si de catre CNAS prin 
Contractul Cadru, cu privire la Programul National de Supleere a Functiei Renale. 

TOTAL SECTIE CLINICA NEFROLOGIE I =              47 paturi  

din care:  

- Compartiment Dializa Peritoneala – 3 paturi 

 Sectia Clinica Nefrologie II cu o capacitate de 72 paturi aprobate  anterior, ne 
propunem sa destinam 14 paturi pentru diversificarea sectiilor avand in vedere intersectia 
domeniului de patologie cu care ne confruntam astfel: 

- Compartiment Nutritie /Diabet      - 3 paturi 

- Compartiment Alergologie            - 3 paturi 

- Compartiment Medicina Interna   - 8 paturi  

 TOTAL SECTIE CLINICA NEFROLOGIE II =            72 paturi  

din care : 

- Compartiment Nutritie /Diabet       -3 paturi;  

- Compartiment Alergologie            - 3 paturi;  

- Compartiment Medicina Interna   - 8 paturi  

 Compartimentul de Hemodializa cu 9 aparate, trebuie crescut la minimum 11 

aparate, avand in vedere necesarul de initializare a tratamentului prin hemodializa a 
cazurilor de uremici provenite din spitalul nostru precum si a tratarii numeroaselor cazuri 
de complicatii , incidente si accidente aparute in alte centre de hemodializa exterioare (cu 
caracter ambulator) ce necesita internare continua in sectia de Terapie Acuta Nefrologica 
si nefiind deplasabili pentru un  timp necesita dializa in spitalul nostru. Spitalul se afla 
intr-o astfel de relatie contractuala cu fostul Centru nostru de dializa externalizat la 
Fresenius SA care este considerat astazi cel mai mare centru de hemodializa din Europa 
cu peste 600 de pacienti. Mentionam ca in momentul externalizarii acest centru a preluat 
numai din spitalul nostru cca. 300 de pacienti hemodilaizati si dializati peritoneal. 



 

 

Solicitam deci, aceasta crestere a capacitatii din considerente majore dictate de necesitatea 
tratarii pacientilor , bazandu-ne si pe faptul ca exista aprobare din partea Primariei 
Generale a Municipiului Bucuresti pentru dotarea cu instalatii si aparatura de specialitate 
suplimentara. 

 

 Se propune dezvoltarea Sectiei  Clinice de Chirurgie Generala care va avea 58 

paturi. Mentionam ca Sectia de Chirurgie raspunde unor solicitari reale privind patologia 
pacientilor care ruleaza in sectiile deja aprobate ale spitalului si adresabilitatii de profil a 
populatiei din Sectorul 1 si din intreg Bucurestiul,  detine spatiile adecvate conform 
tuturor normelor in vigoare , detine circuite corecte si o dotare cu paturi, mobilier si 
aparatura corespunzatoare conform listei anexate.  

 De asemenea exista aprobare pentru achizitia de aparatura medicala 
 performanta necesara  infiintari unui compartiment de endourologie si 
 litotritie, inclusiv infiintarea unei sali de operatie necesara desfasurarii 
 activitatii de endourologie 

 Se propune infiintarea Sectiei Clinice de TAN – cu 16 paturi adiacenta sectiei 
clinice  de nefrologie. Mentionam ca exista aprobarea pentru efectuarea de investitii 
pentru dotarea acestei sectii cu console, monitoare, defibrilatoare, etc.  

Transformarea compartimentului de TAN in sectie clinica de TAN este necesara pentru 
ingrijirea unor pacienti cu patologie nefrologica grava  aflati in predializa, in stadiul de 
uremie avansata cu complicatii sau in proces de initiere a hemodializei, perioada in care 
supravegherea stricta trebuie sa fie 24 de ore din 24, iar interventiile terapeutice de urgenta 
sunt mai complexe decat a unei simple sectii clinice. 

 

  2. Continuarea procesului de modernizare 

In ciuda dotarii exceptionale pentru momentul actual, a echipei medicale instruite si bine 
antrenate, progresul se impune in continuare atat sub aspectul dotarii tehnice aflate intr- o 
dinamica rapida pe plan mondial cat si a educatiei continue medicale si a  diverselor 
specializari ce se impun pentru a tine pasul cu acest progres. 

 



 

 

E.  DEZVOLTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT  

Scopul  

 diversificarea ofertei de servicii medicale prin oferirea de servicii de specialitate 
medico-chirurgicala acoperind intreaga gama de patologie a rinichiului 

 îmbunătăţirea continua a calitatii si complexitatii serviciilor furnizate care sa se 
reflecte si in cresterea corespunzatoare finantarii 

Obiective vizate  

1.  Monitorizarea respectarii normelor de conduita prevazute in codul de etica si codului 
de conduita al personalului contractual din cadrul spitalului. 
 
Responsabil: 

•Consiliul Etic 
 
Termen: 

•Permanent 
 
2. Masuri privind cresterea satisfactiei pacientilor prin monitorizarea indicatorilor de 
calitate. 
 

Responsabil: 

•Consiliul Medical 
 
Termen: 

•Trimestrial 
 
3.  Asigurarea unei relatii de incredere si siguranta in relatia pacient si personal medical. 
 
Responsabil: 

•Director Medical 
•Sefi de Sectie 
•Asistent Sef 
 
Termen: 

•Permanent 
 
4. Promovarea serviciilor medicale furnizate prin optimizarea paginii web a spitalului. 
 



 

 

Responsabil: 

•Compartiment Informatica 
 
Termen: 

• 31.05.2018 
 
5. Dezvoltarea sistemului informational in scopul înregistrarii, stocarii, prelucrarii si 
transmiterii informatiilor medicale. 
 
Responsabil: 

•Compartiment Informatica 
 
Termen: 

• 31.10.2018 
 
6.  Organizarea unor cursuri de comunicare pentru angajatii spitalului. 
 
Responsabil: 

•Comitetul Director 
 
Termen: 

• 31.03.2018 
 
7.  Participarea la cursuri periodice de educatie medicala continua a personalului medical. 
 
Responsabil: 

• Sefi de Sectie 
•Asistent Sef 
 
Termen: 

• Permanent 
 
8. Instruirea intregulului personal medical in domeniul drepturilor pacientului si a 
raspunderii civile conform legislatiei in vigoare. 
 
Responsabil: 

• Director Medical 
•Sefi de Sectie 
•Asistent Sef 
•Compartiment Juridic 
 



 

 

Termen: 

• Permanent 
 
9. Imbunatatirea cunostintelor personalului prin participarea la cursuri de perfectionare 
profesionala. 
 
Responsabil: 

• Biroul R.U.N.O.S. 
 
Termen: 

• Permanent 
 
10. Imbunatatirea continua a activitatilor de prevenire a infectiilor asociate asistentei 
medicale si a dotarilor tehnico-materiale necesare evitarii sau diminuarii riscurilor. 
 

Responsabil: 

• Compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale 
 
Termen: 

• Permanent 
 
11.  Extinderea serviciilor medicale oferite prin infiintarea unui compartiment de endo-
urologie. 
 
Responsabil: 

•Comitetul Director 
 
Termen: 

• 30.06.2018 
 
12. Cresterea calitatii actului medical prin achizitionarea de echipamente si aparatura 
medicala de inalta performanta. 
 
Responsabil: 

•Comitetul Director 
 
Termen: 

• 31.12.2018 
 
13. Optimizarea contractului cu CASMB la valorile actualizate ale indicatorilor pe caz 
ponderat 



 

 

Responsabil: 

•Manager 
•Director financiar 
 
Termen: 

• 2018 
 

14. Creşterea ponderii veniturilor proprii în buget 

Responsabil: 

•Comitetul Director 
 
Termen: 

• permanent 
 

15. Creşterea încasărilor rezultate din contractele cu beneficiarii privaţi  

Responsabil: 

•Comitetul Director 
 
Termen: 

• permanent 
 

16. Diversificarea ofertei de servicii medicale, prin servicii de spitalizare de zi sau cu plata 

Responsabil: 

•Comitetul Director 
 
Termen: 

• 2018 
 

17. Demararea unor asociatii investitionale care sa degreveze spitalul de cheltuieli de 
investitii aducand in schimb tehnici, metode noi si beneficii financiare 

Responsabil: 

•Comitetul Director 
 
Termen: 



 

 

• permanent 
 
 
 

Activităţi  

1.  rezervarea contra cost a unor spaţii de cazare cu confort hotelier sporit, pentru pacienţii 
care solicită condiţii speciale de cazare şi masă,  

2.  optimizarea programărilor pentru internare şi furnizarea serviciilor de spitalizare de zi 
pentru rezolvarea tuturor solicitărilor - urgenţe, cazuri complexe, afecţiuni acute şi 
subacute -, monitorizarea pacienţilor cu IRC (conform analizei fluxului pacientilor 
internati)  

3.  promovarea serviciilor medicale oferite în regim de co-plată, prin contracte cu firme şi 
centre de diagnostic  

4. infiintarea unui Compartiment de Endourologie si Litotritie cu un numar de 9 paturi, 
parte a sectiei de chirurgie 

5. transformarea Compartimentului de Terapie Acuta Nefrologica cu un numar de 14 
paturi in Sectie Terapie Acuta Nefrologica cu un numar de 16 paturi 

6. infiintarea unui Compartiment de Alergologie in cadrul Sectiei de Nefrologie II cu un 
numar de 3 paturi 

7. dezvoltarea Centrului de Hemodiliza de la un numar de 9 aparate la un numar de 11 
aparate 

8.Redenumirea Compartimentului de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale in 
Compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale 

9.  reactualizarea  site- ului spitalului 

10.  încheierea unor contracte de furnizare de servicii paraclinice cu beneficiarii publici şi 
privaţi (unitati sanitare, unitati industriale, asociatii profesionale, etc..) 

11. încheierea unor contracte cu firme private care desfăşoară activitate de asigurări de 
sănătate 



 

 

12.   achiziţionarea de aparatură de laborator din contractarea unor programe de cercetare, 
va duce la mărirea numărului de investigaţii şi a bazei materiale a spitalului, fără a se face 
investiţii şi a se cheltuii direct din fondurile spitalului  

13.    achiziţionarea de aparatură nouă pentru diversificarea serviciilor de electroterapie şi 
fizioterapie, în condiţiile în care cererea pentru acest tip de asistenţă medicală este în 
continuă creştere, veniturile crescând atât prin finanţare, prin contracte cu Casele de 
Asigurări, cât şi prin plata directă sau co-plata 

14.    utilizarea resurselor umane, în special a asistenţilor medicali generalişti, în mod 
flexibil pe secţii, compartimente şi cabinete, în funcţie de necesităţi, obţinându-se astfel o 
utilizare maximă a timpului de lucru şi a încărcăturii profesionale per asistent 

15.    efectuarea de cursuri pentru personalul mediu şi auxiliar, în cadrul programelor de 
EMC, de către medicii spitalului  

16. imbunatatirea/diversificarea hranei  

17. Reamenajarea/eficientizarea circuitelor in radiologie si Medicina Nucleara 

18. Implementarea ghidurilor de practică in scopul uniformizarii algoritmului de 
diagnostic si a optimizarii schemelor de  tratament. 

 

 


