
INFORMAŢII REFERITOARE LA NUMĂRUL DE PACIENŢI TRATAŢI ÎN ANUL 2018 
 

 În anul 2018, în sectorul cu paturi al Spitalului Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Ştefan 
Odobleja” Craiova au fost spitalizaţi 11.773 pacienţi, dintre care:  

 Spitalizare continuă (internare la pat): 6.851 (58,19%) pacienţi, faţă de anul precedent 
6.632 (59,34%); 
 Spitalizare de zi: 4.922 (41,81%) pacienţi, faţă de anul precedent 4.544 (40,66%). 

 
 Situaţia externărilor este sintetizată în tabelul următor: 
 
 

2018 Tip spitalizare / An Nr. % 
Spitalizare continuă 6.851 58,19 

Spitalizare de zi 4.922 41,81 
TOTAL 11.773 100 

 
Constatări: 
1. Numărul total al spitalizărilor a fost mai mare decât în 2017 (cu 597 cazuri, creştere cu 5%) 
ceea ce indică o sporire a activităţii de spitalizare. Analiza defalcată, pe tipuri de spitalizare 
arată însă următoarele: 
2. În privinţa numărului cazurilor de spitalizare continuă, în 2018 s-a înregistrat o creştere cu 
219 cazuri , de la 6632cazuri în 2017 la 6851 cazuri în 2018.  
3. Spitalizările de zi au crescut însă progresiv din anul 2013, o dată cu alocarea de paturi 
compartimentului de spitalizare de zi şi mai ales în 2018 (4922 cazuri, reprezentând 42 % din 
totalul spitalizărilor. Faţă de anul 2017 nivelul internărilor prin spitalizare de zi a crescut în 
mod semnificativ, cu 378 cazuri. 
 
 
Indicatorii de eficienţă pentru spitalizarea continuă au fost următorii: 
 

An 2018 
Durata medie de spitalizare 5,76 
Utilizarea paturilor 205,6 
Rulajul paturilor 35,7 
Indicele de complexitate (ICM) 1,3167 
Mortalitatea 0,12 

 
Analiză: 
1.Durata medie de spitalizare, indicator important în stabilirea valorii contractului cu 
CASAOPSNAJ, a înregistrat o scădere progresivă de la 7,20 în 2013 la 5,76 în 2018.  
Cauze identificate: 
- Dezvoltarea serviciilor medicale în sistem ambulatoriu sau spitalizare de zi a permis 
reducerea durata medie de spitalizare la nivelul spitalului; 
2.Rulajul paturilor şi indicele de utilizare a paturilor s-au menţinut aproximativ la fel ca în anul 
precedent. 
3.Indicele de complexitate a cazurilor (ICM), indicator important în stabilirea valorii 
contractului cu CASAOPSNAJ, s-a menţinut aproximativ la fel ca în anul precedent, atingând 
în 2018 valoarea de 1,3167. 
4.Mortalitatea intraspitalicească s-a menţinut în ultimii 5 ani aproximativ la acelaşi nivel, 
relativ scăzut, de 0,12% în anul 2018.  
În anul 2018 a fost înregistrat un număr de 8 cazuri de decese (2 cazuri - Medicină Internă, 5 
cazuri - Chirurgie Generală, şi 1 caz Pneumologie). 
 


