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Analiza economică a managementului medical pentru colostomia stângă
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Rezumat
Scop:  Lucrarea prezintă o analiză a costurilor intervențiilor  chirurgicale pentru colostomia stângă,  
având  ca  scop  stabilirea  unui  cost  mediu  medical  pe  procedura  și  identificarea  mijloacelor  de  
eficientizare ale managementului economic al acestui tip de intervenție chirurgicală.
Material și metodă:  S-a realizat un studiu retrospectiv pe un lot de 8 pacienți internați în Clinica IV 
Chirurgie SUUB în anul 2012 pentru neoplazii colice stângi cu fenomene obstructive, pentru care s-a  
realizat  colostomie stângă.  Parametrii  urmăriți  pe lotul  de bolnavi  studiat  au fost  reprezentați  de 
cheltuielile  medicale,  împărțite  în:  cheltuieli  medicale  preoperatorii,  cheltuieli  medicale 
intraoperatorii  și,  respectiv,  cheltuieli  medicale  postoperatorii  imediate  (pe  perioada  spitalizării 
postoperatorie).
Rezultate: S-au efectuat două tipuri majore de colostomii: anusul iliac stâng în continuitate cu lăsarea  
pe  loc  a  tumorii  la  6  pacienți  și,  respectiv,  colostomia  terminală  și  rezecția  tumorii  (operația 
Hartmann) la 2 pacienți. Costul mediu al unei astfel de intervenții chirurgicale este de 4396,807 RON,  
reprezentând 1068,742 euro. Analiza statistică a datelor nu a evidențiat costuri medii diferențiate în  
funcție de tipul de procedură. Vârsta pacienților cuprinși în studiu a fost între 49 ani și 88 ani, cu o  
medie de 61 ani,  fără a se putea stabili  o corelație între vârsta pacientului  și  nivelul cheltuielilor  
medicale. 
Concluzii: Reducerea costurilor colostomiei stângi se poate realiza eficient prin scăderea numărului de 
zile de spitalizare pe următoarele căi: pregătirea și evaluarea preoperatorie a pacientului în regim 
ambulator;  corectitudinea  actului  operator,  cu  reducerea  incidenței  complicațiilor  postoperatorii 
precoce și a antibioterapiei - al doilea factor major de creștere a costurilor postoperatorii. 
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