
INFORMAŢII REFERITOARE LA NUMĂRUL DE PACIENŢI TRATAŢI ÎN ANUL 2020 
 
 

 În anul 2020, în sectorul cu paturi al Spitalului Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Ştefan 
Odobleja” Craiova au fost spitalizaţi 6.347 pacienţi, dintre care: 

 Spitalizare continuă (internare la pat): 3.931 (62%) pacienţi, faţă de anul precedent 
6.868 (57%); 
 Spitalizare de zi: 2416(48%) pacienţi, faţă de anul precedent 5169 (47%). 

 
Situaţia externărilor este sintetizată în tabelul următor: 
 

2020 Tip spitalizare / An Nr. % 
Spitalizare continuă 3.931 62 

Spitalizare de zi 2.416 38 
TOTAL 6.347 100 

 
Constatări: 
    Activitatea medicală spitalicească în anul 2020 a fost afectată de situația epidemiologică în 
care ne-am aflat începănd cu 15.03.2020 moment în care a fost instituită starea de urgență pe 
teritoriul național. Indicatorii de utilizare a serviciilor medicale au fost afectați și total atipici în 
comparație cu anul 2019 ,astfel  
  
1. Numărul total al spitalizărilor a fost mai mic  decât în 2019 (cu 5690  cazuri, scădere  cu  
52%).  
2. În privinţa numărului cazurilor de spitalizare continuă, în 2020 s-a înregistrat o scădere  cu 
2937 cazuri , de la 6868 cazuri în 2019 la 3931  cazuri în 2020. 
3. Spitalizările de zi au scăzut în 2020 (2416 cazuri, reprezentând 47 % din totalul spitalizărilor 
de zi din anul 2019). 
 
 
Indicatorii de eficienţă pentru spitalizarea continuă au fost următorii: 
 
 

An 2016 2017 2018 2019 2020 
Durata medie de spitalizare 6,27 6,08 5,76 5,70 4,84 
Utilizarea paturilor 222,6 209,9 205,6 204 99,2 
Rulajul paturilor 35,5 34,5 35,7 35,8 27,1 
Indicele de complexitate (ICM) 1,1870 1,3199 1,3167 1,2884 1,2272 
Mortalitatea 0,18 0,15 0,12 0,07 0,18 

 
Analiză: 
1.Durata medie de spitalizare, indicator important în stabilirea valorii contractului cu 
CASAOPSNAJ, a înregistrat o scădere progresivă de la 6,27 în 2016 la 4,84 în 2020. 
2.Rulajul paturilor şi indicele de utilizare a paturilor a scăzut față de anul precedent. 
3.Indicele de complexitate a cazurilor (ICM), indicator important în stabilirea valorii 
contractului cu CASAOPSNAJ, a scăzut faţă de anul precedent  la valoarea de 1,2272. 
    În anul 2020 s-au  înregistrat un număr de 7 cazuri de deces ( Chirurgie Generală 4, 
Medicină internă 2, Boli infecțioase 1). 
 


