
Bilanţul 

activităţii IMSP 

Spitalul  Dermatologie şi 

Maladii Comunicabile

în a. 2015 şi obiectivele 

pentru a. 2016

Iulian OLTU, Director



IMSP Spitalul de Dermatologie și 

Maladii Comunicabile

• Instituție coordonatoare a Programului Național

pentru prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și

ITS pentru anii 2016-2020 şi Programului

Epidermolizei Buloase

• Baza clinică pentru Catedra Dermatovenerologie

• Unica instituție de profil Dermatovenerologic de

nivel național

• Unica instituție care acordă asistență spitalicească

pentru tratamentul infecțiilor oportuniste persoanelor

infectate cu HIV



Direcții de activitate în 2015 

• Perfecţionarea şi instruirea personalului medical.

• Asigurarea pacienţilor cu servicii medicale de 
calitate și crearea condiţiilor hoteliere decente de 
aflare a pacienţilor la tratament spitalicesc.

• Dezvoltarea bazei tehnico – materiale, dotarea 
spitalului cu echipament modern şi implementarea 
metodelor contemporane de diagnostic şi tratament. 

• Acordarea suportului metodic şi consultativ IMSP 
teritoriale în problemele infecţiei HIV/SIDA, ITS şi 
dermatovenerologie.



Secţia consultativă 

• În a. 2015 la medici specialişti ai secţiei 

consultative au fost – 52820 vizite (a.2014 –

51790), numărul de vizite s-a mărit cu  1000 

vizite.

• După categorii numărul de vizite a persoanelor 

asigurate a fost – 28650 vizite (a. 2014 - 29282) 

cu 630 vizite mai puţine, dar a crescut cu – 2375 

numărul de vizite a persoanelor contra plată –

19085 vizite (a. 2014 – 16710).



Secţia consultativă 
• Cabinet testare voluntară: în a. 2015 de serviciile 

cabinetului au beneficiat –7657 persoane (a.2014 – 6757). 

• În 2015 (RM) au fost diagnosticate – 818 persoane cu 

infecţia HIV (a.2014 - 831), din care – 228 pacienţi 

(a.2014 - 480) au fost depistaţi în cabinetele de Consiliere 

şi Testare Voluntară (CTV) din ţară, inclusiv –114 pacienţi 

(a.2014 – 117) în cabinetul a secţiei consultative SDMC, 

alţii – 476 pacienţi (a.2014 - 351) au fost depistaţi de către 

medicii specialişti din alte instituţii medicale din 

republică.



Secţia consultativă 

• Cabinetul teritorial pentru supraveghere 

medicală şi TARV ambulatoriu - deserveşte 

pacienţii din teritoriile arondate Cabinetului, dar 

şi din toată ţara la solicitarea persoanelor – 2917 

persoane (a.2014 – 2646), inclusiv aflate în 

tratament ARV –1822 persoane(a.2014 – 1459).



Indicatori de activitate 
• Durata medie de tratament a constituit (per instituţie 10,7 

zile (a.2014 – 10,4):

- profil dermatologic - 10,0 zile (a. 2014 – 9,7);

- secţia tratament ARV– 14,4 zile (a.2013 - 13,9).

• Durata medie de utilizare a patului– 266,9 zile(a.2014–258):

- de profil dermatologic – 267 zile (a. 2014 – 251),

- tratament ARV - 263 zile (a. 2014 – 282).

• Rotaţia patului – 25,1ori (a. 2014 – 24,8);

- profil dermatologic – 26,9 ori (a. 2014 – 25,9),

- secţia ARV şi îngrijiri paliative – 18,1ori (a.2014 - 20,3).



Serviciul diagnostic de laborator

• În a. 2015 laboratorul a efectuat – 544375 analize (a. 2014 

– 470954) ceea ce constituie – 13,5% mai mult, inclusiv: 

- hematologice – 66380 sau 12,2% (a.2014 – 13,2%); 

- citologice – 56609 sau 10,3% (a.2014 – 11,2%);

- biochimice – 81383 sau  14,9% (a.2014 – 15,4%);

- microbiologice – 86905 sau 15,9% (a. 2014 – 13,7%);

- imunologice – 130109 sau 23,9%  (a. 2014 – 27,1%).



Serviciul diagnostic de laborator

• Din numărul total de analize bolnavilor din staţionar revin –

61,0% investigaţii (a.2014 – 57,0%), celor de ambulatoriu –

39,0% (a.2013 – 43,0%).

• Spectrul de investigaţii efectuate în secţiile laboratorului atinge 

cifra de 50.



Serviciul diagnostic de laborator

• Paralel cu analizele clinice, biochimice şi bacteriologice 

clasice au fost implementate metodele molecular –

genetice (PCR) în infecţia cu citomegalovirus, în 

chlamydia şi trihomoniază, în papiloma virusului uman,

investigatia în infecţiile cu ureaplasma şi mycoplasmă–

cultivarea, identificarea, aprecierea cantitativă, testarea 

sensibilităţii.



Serviciul diagnostic de laborator

• Activitatea laboratorului în diagnosticul infecţiei HIV

Marcherii serologici la HIV în anul curent au fost examinate –

44177 probe sanguine (a. 2014 - 46020), efectuate – 837 

reacţii de screening (a.2014 – 1001). În total la marcherii 

serologici la HIV au fost efectuate – 51232 analize ELISA 

(a.2014 - 54387).    

Testul de confirmare prin imunoblot au fost examinate – 862 

persoane ca şi anul precedent.



Serviciul diagnostic de laborator

• Pentru determinarea raportului CD4 CD8 prin 

citometria de flux s-au efectuat - 6347 analize (a. 

2014 – 4670).

• Pentru diagnosticul tuberculozei prin PCR (Gene 

Xpert) s-au efectuat – 571 investigaţii (a.2014 – 381). 

• Pentru determinarea ARN HIV viral (încărcături 

virale) s-au efectuat – 10392 teste (a. 2014 – 10204).



Secţia medicina fizică 
• În a. 2015 au beneficiat de tratament  cu metode fizice – 2480 pacienţi 

(a. 2014 – 2758), care au făcut – 24752 şedinţe (a. 2014 – 24506).

• În mediu la un bolnav s-au efectuat – 9,9 şedinţe (a.2014 – 8,9 

şedinţe).

• Majoritatea beneficiarilor 93,5% de tratament cu metode fizice au fost 

bolnavii aflaţi la tratament spitalicesc.

• Număr de persoane care au terminat tratamentul – 2480 pacienţi –

24752 proceduri, inclusiv – 684 copii – 6129 proceduri;

- Staționar 2319 pacienţi – 23546 proceduri, inclusiv – 660 copii –5940 

proceduri;

- Ambulatoriu – 161 pacienţi – 1206 proceduri, inclusiv – 24 copii – 189 

proceduri.



Activitatea de monitorizare și evaluare

• 4 conferinţe si seminare republicane ale medicilor

dermatovenerologi

• actualizarea standardelor de diagnostic şi tratament în

dermatovenerologie.

• deplasări în IMSP teritoriale, unde paralel cu acordarea

asistenţei consultative bolnavilor selectaţi a fost evaluată

realizarea Programului Naţional şi acordat suport

consultativ.

• evaluări a calităţii lucrului laboratoarelor teritoriale



Dezvoltarea bazei tehnico-materiale

• În scopul dezvoltării bazei tehnico – materiale şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de lucru pentru 

colaboratori şi condiţiilor hoteliere pentru 

bolnavii spitalizaţi în toate secţiile s-a efectuat cu 

forţe proprii reparaţii curente. Secţia consultativa

a fost dotata totalmente cu mobilier nou pentru 

birouri si mobilier medical pentru pacienţi. 



Dezvoltarea bazei tehnico-materiale

• În anul de gestionare 2015 instituţia a beneficiat de 

proiectul de eficientizare energetică de la Fondul de 

Eficienţă Energetică(schimbarea timplariei şi 

termoizolarea pereţilor şi a tavanului în sumă de 

6116,4  mii lei ,dintre care aportul instituţiei a 

constituit 25% din sumă.



Sarcini prioritare pentru 2016

- desfăşurarea lucrărilor Congresului International V a 
dermatovenerologilor.

- modificarea Regulamentului de premiere cu 
elaborarea indicatorilor de performanta.

- finisarea proiectului comun cu Ambasada Slovaciei.

- deschiderea cabinetului de histologie si histochimie 
cutanata.

- initierea PPP in dermatochirurgie si cosmetologie 
modelara.



Sarcini prioritare pentru 2016

• Dezvoltarea bazei tehnico – materiale: 

- mentenanţa edeficiului după reparaţie curentă

efectuate in 2015

- identificarea surselor pentru lucrările de 

anvelopare termoizolanta a secţiei consultative 

(FEE, BERD, M.S).

- reparaţia capitala din surse proprii a scărilor de 

acces in secţiile staţionarului.  


