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CAPITOLUL I
MANAGEMENTUL ŞI ORGANIZAREA
SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
Dr. Daniela Vâlceanu
Dr. Cristina Pavel
Dr. Silviu Rădulescu
Dr. Victor Olsavszky
Atunci când încercăm să definim rolul unui manager, încercăm de fapt să identificăm
acel ceva care face ca resursele unei organizaţii să se transforme în rezultate. Adesea tindem
să credem că cel mai important rol al managerului este acela de a lua decizii.

1. FUNCŢIILE ŞI ROLURILE MANAGEMENTULUI
Moto:
Oamenii eficienţi sunt cei mai mari leneşi,
dar sunt nişte leneşi inteligenţi.
David Dunham
Charles Handy în cartea sa ―Understanding organizations‖ (Handy, 1985) povesteşte
că a rugat participanţii la un seminar de management, ca pentru viitoarea întâlnire, ce urma
să aibă loc peste o săptămână, să listeze cele mai importante decizii luate. Nu mare a fost
surpriza atunci când managerii, fâstâciţi, au recunoscut că nu au luat decizii importante în
săptămâna respectivă. Incidentele, varietatea şi fragmentarea par a reprezenta viaţa de zi cu
zi a managerului. Constrângerile, cererile şi opţiunile se întâlnesc frecvent în viaţa
managerului.
Fiecare manager încearcă, şi uneori reuşeşte, să fie eficient. Se ridică întrebarea, care
sunt factorii care contribuie la creşterea eficienţei şi care sunt principalele funcţii îndeplinite
de manageri?
Pentru un manager, ca şi pentru oricare altă persoană, a fi eficace înseamnă a
înţelege şi a îndeplini sarcinile pe care le presupune munca sa. Cei care vor să-şi
îmbunătăţească activitatea, trebuie să-şi revizuiască atât eficacitatea cât şi eficienţa.
 Eficacitate – înseamnă să faci exact ceea ce trebuie să faci.
 Eficienţă – înseamnă o folosire cât mai economică a resurselor.
Eficacitatea este mai importantă decât eficienţa, deoarece este necesar să îndeplineşti
mai întâi ceea ce trebuie făcut. Numai atunci contează dacă munca este făcută eficient, adică
în modul cel mai potrivit.
Managementul nu este nou. Conceptele de bază ale managementului au fost descrise în
diferite moduri, de mii de ani. Cele dintâi referiri la management pot fi găsite în Vechiul
Testament al Bibliei Creştine; concepte manageriale folositoare şi în ziua de azi sunt descrise
la construirea piramidelor din Egiptul Antic, iar sugestii de bun management pot fi găsite în
Codul bunelor maniere din Babilonia, în urmă cu 3000 de ani.
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"Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul şi i-a pus căpetenii ale poporului,
căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece. Ei
judecau poporul în tot timpul: aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar toate pricinile mici
le judecau ei înşişi." - Vechiul Testament, Exodul, Capitolul 18, Versetul 25 – 26.
Există multiple definiţii ale managementului.
1. Managementul este un proces compus din funcţii şi activităţi sociale şi tehnice
legate între ele, care apare într-un cadru organizaţional oficial, în scopul
atingerii unor obiective dinainte determinate, prin utilizarea resurselor umane
sau de alt fel (Koontz, Harold, 1961)
2. Lucrul cu indivizi sau grupuri pentru îndeplinirea unor obiective organizaţionale
(Hersey şi Blanchard, 1988).
3. O serie de activităţi integrate şi interdependente, care determină o anumită
combinaţie de mijloace (financiare, umane, materiale) astfel încât să se poată
genera o producţie de bunuri sau de servicii utile economic şi social. (Aktouf, 1989)
Fiecare dintre noi are o preferinţă în ceea ce considerăm a fi o definiţie bună a
managementului. David Gustafson ne oferă o definiţie a managementului, simplă şi la obiect,
care se concentrează pe rezultate şi se referă la un proces la care participă oamenii.
Managementul este procesul prin care munca este făcută prin intermediul altora făcută bine, la timp şi în limita bugetului.
Existenţa unui proces ne arată că managementul este puternic orientat spre acţiune şi
rezultate. Managementul nu este o profesiune pasivă care are doar scopul de a menţine ordinea
şi a proteja status-ul quo. Acest proces managerial poate fi privit ca un sistem în care un număr
de oameni, resurse şi alte intrări sunt gestionate printr-un proces proiectat să atingă obiective şi
rezultate comune. (Vlădescu, 2004)
Ce fac de fapt managerii? Cum fac ceea ce fac? Ce-l face pe un manager să fie mai bun
decât altul? Pentru a putea răspunde la aceste întrebări, managementul poate fi privit din trei
unghiuri diferite: funcţiile manageriale, rolurile manageriale şi aptitudinile manageriale.
1.1 Funcţiile managementului
Funcţiile managementului sunt acele funcţii pe care le îndeplinesc managerii pentru a
atinge obiectivele organizaţiei lor, prin utilizarea resurselor umane sau de alt fel. Henri
Fayol clasifică funcţiile manageriale în următoarele categorii: planificare, organizare,
conducere, coordonare şi control. În mod tradiţional, aceste funcţii manageriale sunt descrise
secvenţial, după cum se poate vedea în figura următoare.
Figura I.1
Ciclul funcţiilor manageriale

Control

Planificare

Conducere

Organizare

Personal

Sursa: AUPHA – Users guide – Association of University Programs în Health Administration, 1996
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Deşi aici este reprezentat ca un ciclu, în realitate funcţiile manageriale se suprapun
frecvent şi pot apărea în orice secvenţă.
Succesiunea funcţiilor poate fi privită şi ca o spirală. În acest caz observăm că funcţia
de control este cea care prin îmbunătăţirea procesului de planificare face trecerea către un nou
ciclu al spiralei. Pentru claritate, funcţiile vor fi discutate ca şi când ar fi activităţi manageriale
separate şi distincte.
1. Planificarea se referă la viitor şi presupune evaluarea acestuia şi iniţierea măsurilor
necesare. Ca să funcţioneze adecvat, o organizaţie are nevoie de un plan care să
îndeplinească următoarele caracteristici: unitate, continuitate, flexibilitate şi precizie.
Altfel spus, pentru a rezolva problemele legate de planificare, echipa managerială
trebuie să asigure:
 îmbinarea corespunzătoare a obiectivelor specifice fiecărui departament
din organizaţie (unitate);
 să combine planificarea pe termen scurt cu cea pe termen lung
(continuitate);
 să fie capabilă să adapteze planul la modificările apărute (flexibilitate);
 să încerce să prognozeze corect direcţiile de acţiune (precizie).
Esenţa planificării constă în utilizarea optimă a resurselor.
2. Organizarea se referă la crearea structurii manageriale şi umane a organizaţiei, adică
stabilirea relaţiilor de autoritate şi responsabilitate. Scopul organizării este acela de a
crea o structură adecvată pentru organizaţie, astfel încât aceasta să-şi poată atinge
obiectivele propuse prin planificare. Corespunzător acestei structuri trebuie să existe
o unitate de comandă şi acţiune, cu definirea clară a responsabilităţilor şi a
modalităţilor cât mai adecvate de luare a deciziilor, toate acestea având la bază un
sistem eficient de selectare şi pregătire a managerilor.
3. Funcţia de personal (resurse umane) – această funcţie include activităţile legate de
managementul resurselor umane şi implică: recrutarea şi selectarea personalului,
descrierea postului, plasarea angajaţilor în locuri de muncă adecvate, formare pentru
însuşirea deprinderilor individuale necesare pentru ca aceştia să-şi poată îndeplini
bine sarcinile, consultarea în ceea ce priveşte performanţa, cariera şi determinanţii
plăţii şi recompenselor.
4. Conducerea (leadership) presupune să dai subordonaţilor un ghid pentru ceea ce
trebuie şi ceea ce nu trebuie să facă. Ea se referă la relaţiile existente între manager şi
subordonaţi şi include crearea unui mediu adecvat pentru motivaţie, comunicare şi
ledership, astfel încât membrii organizaţiei să înţeleagă ce se aşteaptă de la munca
lor.
5. Controlul este funcţia managementului centralizată pe monitorizarea şi evaluarea
performanţei. Scopul acestuia este îmbunătăţirea continuă a calităţii. Controlul este o
funcţie fundamentală a managementului şi include activităţile manageriale ţintite pe
producerea rezultatelor şi creşterea performanţei. Controlul implică stabilirea de
standarde şi compararea rezultatelor obţinute cu aceste standarde. (Taylor, 1994)
Taylor menţiona patru părţi ale procesului de control:
 stabilirea de standarde pentru timp, calitate şi cantitate;
 măsurarea rezultatelor;
 compararea rezultatelor cu standardele;
 adoptarea modificărilor necesare
Controlul este un proces continuu.
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1.2 Roluri manageriale
Un manager are autoritate şi un anumit statut, are responsabilităţi - nu numai în
cadrul organizaţiei, ci şi în afara acesteia. Aceste activităţi sau comportamente pot fi
descrise ca roluri pe care le îndeplineşte un manager. Mintzberg a descris zece roluri
manageriale care sunt grupate în trei domenii: interpersonal, informaţional şi decizional.
1.2.1 Rolurile interpersonale – se referă la relaţiile pe care managerul le întreţine cu
ceilalţi.
 Rol de reprezentare – este datorat autorităţii formale şi poziţiei simbolice.
Managerul reprezintă organizaţia atât în interior cât şi în relaţiile cu ceilalţi. Acest
rol consumă o mare parte din timpul managerului.
 Rol de lider – managerul trebuie să creeze un mediu de muncă care să încurajeze
subordonaţii să obţină performanţa maximă. Pentru aceasta, el trebuie să aibă o
viziune clară asupra viitorului organizaţiei şi să poată comunica această viziune
celorlalţi, astfel încât aceştia să împărtăşească viziunea şi să o facă să fie viabilă.
Rolul de lider e foarte important, fiind un factor motivator major în cadrul
organizaţiei.
 Rol de legătură – se referă la relaţiile pe orizontală. Managerul trebuie să-şi
menţină o întreagă reţea de relaţii şi contacte în exteriorul organizaţiei.
1.2.2 Rolurile informaţionale
Managerul este adesea sursă de informaţii pentru organizaţia sa, informaţii care pot
proveni din interiorul organizaţiei sau din afara acesteia. O mare parte din putere este
inclusă în acest grup de roluri manageriale, deoarece managerul poate să aleagă între a
transmite informaţiile aşa cum le-a primit, le poate schimba cu un anumit scop sau poate să
reţină o parte din informaţie.
 Rol de monitor – managerul adună informaţii legate de munca celorlalţi din
diferite surse, atât formale cât şi informale. Din aceste informaţii managerul
trebuie să le selecteze pe acelea care sunt relevante şi utile. Informaţiile pot fi
folosite în scop formal – pentru rapoarte, întâlniri, conferinţe, presă, dar şi pentru
conversaţii informale.
 Rol de difuzor – managerul alege informaţiile care trebuie ştiute de alţii. Uneori
informaţia este diseminată subordonaţilor, care în mod obişnuit nu pot avea acces
la ea.
 Rol de purtător de cuvânt – deseori, managerul trebuie să dea informaţii privind
organizaţia, unor persoane din exteriorul acesteia. (Vlădescu, 2004)
1.2.3 Rolurile decizionale
Luarea deciziilor reprezintă un aspect important al muncii mana-gerului. Prin
procesul de luare a deciziilor managerul rezolvă problemele apărute în cadrul funcţionării
organizaţiei, folosind toate informaţiile pe care le deţine, ca urmare a rolurilor descrise
anterior. Decizia managerului conduce la iniţierea activităţilor care urmează să ducă la
realizarea obiectivelor pe care şi le-a stabilit organizaţia.
 Antreprenor – se referă la deciziile legate de schimbări în mersul organizaţiei.
Managerul are un rol activ în a decide ceea ce trebuie făcut pentru a iniţia
schimbarea şi pentru a se asigura că aceasta este implementată.
 Factor de soluţionare a perturbărilor – uneori, în cadrul organizaţiilor apar
evenimente imprevizibile care nu sunt sub controlul managerului. El trebuie să ia
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decizii pentru a soluţiona problemele apărute şi să aplice metode de soluţionare a
conflictelor.
 Factor de alocare a resurselor – prin deciziile legate de alocarea resurselor,
managerul planifică timpul, programează munca şi autorizează acţiunile. Rareori
resursele sunt adecvate cererii, iar managerul trebuie să ia decizii bazate pe
informaţii incomplete. Managerul trebuie să încerce să aloce resursele în funcţie
de nevoi, echitate, performanţă şi să evite alocarea acestora în mod aleator.
 Negociator – adesea, managerul este pus în situaţia de a negocia cu cei din
exteriorul organizaţiei pentru atragerea de resurse, stabilirea de parteneriate etc.
Chiar şi în interiorul organizaţiei, managerul negociază alocarea resurselor,
modalităţile de atingere a indicatorilor de performanţă, pentru a putea lua cele mai
adecvate decizii.
Pentru Mintzberg, aceste zece roluri dau cea mai adecvată descriere a ceea ce fac
managerii de fapt. În aceste roluri, informaţia este crucială, managerul fiind cel care
stabileşte priorităţile informaţionale. Cu ajutorul rolurilor interpersonale, managerul
primeşte informaţii, iar prin rolurile decizionale le utilizează. (Vlădescu, 2004)
1.3 Aptitudini manageriale
Robert Katz (Katz, 1974) subliniază importanţa funcţiilor şi rolurilor manageriale. El
a identificat trei aptitudini pe care un manager de succes trebuie să le aibă. Acestea sunt
aptitudini tehnice, umane şi conceptuale. După cum se arată în următoarea schemă, Katz
sugerează că proporţia timpului afectat de manager fiecărei aptitudini depinde de nivelul
mana-gerului în organizaţie. Un manager de nivel de intrare va afecta mai mult timp
aptitudinilor tehnice, decât celor conceptuale, comparativ cu un manager de nivel superior.
Pe de altă parte, un manager de nivel superior va afecta mai mult timp aptitudinilor
conceptuale, decât celor tehnice. Cu toate acestea, pentru managerii de la toate nivelele
proporţia timpului destinat aptitudinilor umane este aceeaşi.
Figura I.2
Proporţia timpului destinat Aptitudinilor de Conducere

Manageri
de nivel
superior

Manageri
de mijloc

Manageri
de la intrarea
în sistem

Aptitudini
conceptuale
Aptitudini
umane
Aptitudini
tehnice

Adaptat din: Katz, Robert. ―Skills of an Effective Administrator‖, Harvard Business Review, September/October, 52(5), 1974.
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1.3.1 Aptitudini tehnice
Aptitudinile tehnice se referă la nivelul de competenţă într-o activitate specifică,
legat adeseori de lucruri, nu de oameni. Aptitudinile tehnice includ de obicei procese
specializate şi metodologii, sau proceduri şi tehnici necesare muncii într-un domeniu
specific. De exemplu, chirurgii au un nivel ridicat al aptitudinilor tehnice. Chirurgul va fi
evaluat prin abilitatea sa de a executa exact, cu mare precizie şi siguranţă, o procedură ale
cărei rezultate au o predictibilitate consistentă. Inginerul mecanic posedă un nivel înalt de
aptitudini tehnice în proiectarea unui sistem de ventilaţie pentru sălile de operaţie din spital.
Aptitudinile tehnice ale managerilor constau în:
 aptitudinea de interpretare a unui raport financiar;
 aptitudini de a redacta un raport sau de a face o propunere, care să fie concisă
şi uşor de citit;
 aptitudini de a organiza şi a ţine o prelegere clară şi logică.
Managerii petrec mai puţin timp aplicând aptitudini tehnice, pe măsură ce sunt
promovaţi către nivele mai înalte de responsabilitate.
1.3.2 Aptitudini umane
Abilitatea managerilor de a lucra eficient cu alţii – ca indivizi şi ca grup – este o
reflectare a aptitudinilor lor umane. Un manager cu aptitudini umane eficiente va fi
conştient de atitudinea, percepţia şi sentimentele altora şi le va lua în considerare în procesul
managerial. Managementul este un proces continuu de înţelegere a comportamentului şi
atitudinilor celorlalţi, şi de comportare într-o manieră care să ducă la încredere şi credinţă.
Unele aptitudini umane includ: a conduce fără a jigni, a nu fi de acord fără a fi dezagreabil,
a conduce o întrunire sau a facilita o discuţie, şi a media un conflict. Managerii de la toate
nivelele îşi petrec o bună parte din timp exersând aptitudini umane. Proporţia de timp
dedicată acestora variază foarte puţin pe măsură ce managerul urcă ierarhic.
1.3.3 Aptitudini conceptuale
Aptitudinile conceptuale sunt reprezentate de abilitatea de a înţelege relaţiile din situaţiile complexe, de a vedea conexiuni în haos, şi de a avea o viziune de viitor. Managerul
trebuie să poată vedea organizaţia şi operaţiunile ca un întreg. Diferitele procese, intrări şi
ieşiri, interacţiunea dintre componentele organizaţiei şi interrelaţiile dintre organizaţie şi
mediul exterior trebuie privite ca ceva singular, ca o entitate ce include tot. Aptitudinile
conceptuale permit managerului eficient să înţeleagă consecinţele unei acţiuni (sau
inacţiuni) a unităţii de lucru asupra altor unităţi de lucru şi asupra organizaţiei ca întreg.
Aptitudinile conceptuale sunt importante în special la nivelul cel mai înalt al organizaţiei.
Aici, interrelaţiile şi efectele deciziilor ce afectează întreaga organizaţie sunt simţite cel mai
tare. Deşi nu atât de tare ca la nivel superior, aptitudinile conceptuale sunt importante şi la
nivel de mijloc şi chiar la nivel de intrare. Managerii de nivel inferior au mai puţine
oportunităţi de a-şi exercita şi demonstra aptitudinile conceptuale, dar succesul lor depinde
adesea de abilitatea de a vedea unde se încadrează ei şi unitatea lor de lucru în schema mare
a organizaţiei.
În timp ce managerii individuali variază mult în aptitudinile lor manageriale, şi unii
par a fi lideri înnăscuţi, este posibil să îşi dezvolte propriile aptitudini şi să încurajeze
aptitudinile altora. Ca orice alte aptitudini, şi cele manageriale se îmbunătăţesc odată cu
practica. Cu cât mai des un manager conduce o întrunire sau o discuţie, cu atât mai abil
devine. Cu cât vorbeşte mai des, cu atât devine un mai bun vorbitor. Managerii seniori
trebuie să le ofere managerilor juniori posibilitatea de a-şi exersa aptitudinile, dacă se
doreşte ca aceştia să crească şi să se maturizeze ca manageri.
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Privind managementul din diferite puncte de vedere – sisteme, funcţii, roluri şi
aptitudini – putem începe să înţelegem structura sau baza practicii manageriale. Există o
ştiinţă managerială în creştere, ilustrată de noile sensuri ale îmbunătăţirii continue a calităţii
şi de progresul rapid al sistemelor informaţionale computerizate manageriale. Dar există un
respect neîntrerupt pentru arta managerială – autoanaliza managerială creativă, care permite
unei organizaţii să-şi stabilească o nouă direcţie cu succes, sau conducerea inspirată, care
aduce ordine într-o organizaţie în conflict. Managementul este un studiu de o viaţă. Având
ca bază noţiunile teoretice despre management, fiecare îşi poate construi propria concepţie
despre management, îşi poate proiecta propriul stil managerial şi îşi poate dezvolta
aptitudini manageriale unice (AUPHA, 1996).
2. ORGANIZAREA ŞI EVALUAREA SISTEMULUI SERVICIILOR DE
SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA
Sistemul serviciilor de sănătate cuprinde ansamblul resurselor umane, materiale,
financiare, informaţionale şi simbolice utilizate în combinaţii variabile pentru a produce
îngrijiri şi servicii care au ca scop îmbunătăţirea sau menţinerea stării de sănătate. El
reprezintă doar un subsistem al sistemului de sănătate, care cuprinde ansamblul elementelor
şi relaţiilor care influenţează starea de sănătate a indivizilor şi populaţiilor. Alături de
serviciile de sănătate, factorii majori care influenţează starea de sănătate sunt cei comportamentali, de mediu şi biologici.
2.1 Evoluţia sistemului serviciilor de sănătate din România
Sistemul serviciilor de sănătate din România se găseşte spre finalul unei tranziţii
prelungite de la un model integrat, în care majoritatea organizaţiilor furnizoare de asistenţă
medicală erau în proprietate publică, sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, încadrate cu
personal angajat al statu-lui, către un model contractual finanţat predominant din surse publice,
în care majoritatea furnizorilor de servicii de sănătate privaţi sau publici, cu un grad crescut de
autonomie, încheie contracte obligatorii cu casele de asigurări de sănătate. Aceste contracte se
bazează pe un contract-cadru, prin care statul, în consultare cu reprezentanţii principalelor
categorii de furnizori, reglementează condiţiile de acordare a serviciilor medicale.
Modelul integrat al sistemului îngrijirilor de sănătate din România a fost introdus prin
Legea organizării sanitare din 1949, fiind inspirat de sistemul de sănătate conceput de
Semaşko în Uniunea Sovietică. Acesta avea ca scop un nivel ridicat de echitate şi se baza în
teorie pe principiile acoperirii universale a populaţiei şi accesului fără plată la servicii, dar
lăsa utilizatorului foarte puţină libertate de a alege într-un sistem extrem de standardizat,
centralizat şi strict reglementat. Sistemul sanitar din România, până în 1990, a avut
caracteristici tipice ale modelului Semaşko: finanţarea de către stat, planificarea centralizată,
administrarea rigidă şi monopolul statului asupra serviciilor medicale. Se remarcă absenţa
furnizorilor privaţi de servicii (aceste forme de organizare fiind desfiinţate sau naţionalizate)
şi statutul de funcţionar public al profesioniştilor din sănătate. Sistemul pus în practică până
în 1990 se abătea însă atât în România cât şi în celelalte ţări socialiste de la caracteristicile
postulate de Semaşko.
Astfel, accesul liber şi egal pentru toţi cetăţenii şi eficienţa teoretică a unui sistem
construit pe principii exclusiv teritoriale au fost contrazise în practică de caracteristici cum
au fost:
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a) existenţa unor reţele paralele de furnizori de servicii, bazate pe principiul locului
de muncă (de ex. dispensare de întreprindere, spitale ale unor ministere cu reţele proprii);
b) păstrarea unor elemente ale sistemului contributiv, de asigurări şi excluderea de la
accesul liber a unor categorii (de ex. ţărani neincluşi în structuri colective), care în anumite
perioade cel puţin, au fost obligate sa plătească cel puţin o parte a serviciilor;
c) existenţa unor plăţi directe formale (reintrodusă în România pentru unele servicii
din 1983) şi mai ales accentuarea plăţilor informale sau ignorarea regulilor de trimitere a
pacienţilor, odată cu erodarea bazei economice a sistemului (Mihalyi, 2004).
După 1990, au existat presiuni majore pentru schimbare, datorate calităţii slabe a
serviciilor de sănătate şi deteriorării progresive a stării de sănătate, datorate subfinanţării,
ineficienţei, normelor rigide, absenţei concurenţei şi iniţiativei individuale. La rândul lor,
acestea au dus la un exces de unităţi spitaliceşti, cu echipamente medicale neadecvate, acces
insuficient la medicamente moderne, servicii preventive insuficiente, creşterea inechităţii în
furnizarea asistenţei medicale între regiuni şi între diferite grupuri sociale.
Înlocuirea sistemului integrat a fost iniţial lentă şi necoordonată, principala
schimbare, la începutul anilor ’90, fiind liberalizarea furnizării serviciilor medicale, prin
autorizarea funcţionării entităţilor private. Schimbarea radicală a naturii sistemului îngrijirilor de sănătate s-a produs după 1998, odată cu renunţarea la finanţarea preponderentă din
impozite şi taxe generale, şi trecerea la un sistem de asigurări sociale de sănătate,
obligatorii. Simultan cu schimbarea mecanismului de finanţare au fost modificate şi
elemente cheie legate de organizarea furnizorilor de servicii şi principalele structuri de
conducere şi reglementare ale sistemului.
Schimbările de organizare au fost precedate de modificări legislative apărute după
1995, care au stabilit cadrul pentru trecerea la un sistem de asigurări sociale de sănătate,
mult mai descentralizat şi pluralist, cu relaţii contractuale între casele de asigurări de sănătate (cumpărători de servicii) şi furnizorii de servicii de sănătate. Modificările legislative
cele mai importante au fost legate de reglementarea organizaţiilor profesionale, sănătatea
publică, organizarea spitalelor, produsele farmaceutice de uz uman. Au urmat apoi numeroase amendamente ale acestor legi, cele mai notabile fiind date de Legea reformei sănătăţii
nr.95/2006.
Începând cu 1999, principalele organizaţii implicate în sistemul de servicii de
sănătate sunt:
 Ministerul Sănătăţii şi autorităţile de sănătate publică judeţene;
 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), casele de asigurări de sănătate
judeţene şi două case de asigurări ale ministerelor cu reţea proprie de unităţi
medicale – transporturi şi, respectiv, armată, ordine publică, siguranţă naţională şi
justiţie;
 Colegiul Medicilor din România (CMR), Colegiul Farmaciştilor din România
(CFR), Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR) Ordinul Asistenţilor
Medicali şi Moaşelor din România (OAMMR) şi Ordinul Biochimiştilor,
Biologilor şi Chimiştilor (OBBC);
 alte ministere şi structuri ale autorităţilor locale (consilii locale, primării, prefecturi) cu competenţe specifice în probleme de sănătate;
 alţi furnizori de servicii de sănătate publică: institute de sănătate publică, alte
institute;
 principalii furnizori de servicii de sănătate individuale: cabinete medicale, spitale,
centre medicale, de diagnostic şi tratament, laboratoare medicale şi farmacii.
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Structura sistemului este în prezent mai pluralistă şi complexă faţă de sistemul mult
mai centralizat şi standardizat anterior, în care furnizorii erau aproape în totalitate în
proprietatea statului, într-o structură piramidală de comandă şi control, condusă de
Ministerul Sănătăţii, având ca reprezentant la nivel local autorităţi judeţene de sănătate
publică, şi integrând organizaţional şi financiar majoritatea serviciilor în spitalele teritoriale
aflate în subordinea acestora din urmă.
2.2 Structuri de conducere, reglementare şi finanţare
Ministerul Sănătăţii a devenit din 1999 un organism cu rol preponderent de
planificare şi coordonare a politicilor, responsabilitatea legată de finanţarea serviciilor de
sănătate trecând în cea mai mare parte la CNAS. Denumirea acestui minister a fost
schimbată în 2001 în Ministerul Sănătăţii şi Familiei, s-a revenit la Ministerul Sănătăţii în
2005, iar prin Legea 95/2006 se trece la Ministerul Sănătăţii Publice.
Având rolul de autoritate centrală în domeniul sănătăţii publice, principalele
responsabilităţi ale Ministerul Sănătăţii Publice sunt următoarele:
 elaborează, implementează şi evaluează politici şi strategii în domeniul sănătăţii;
 defineşte şi îmbunătăţeşte cadrul legal pentru sănătatea publică şi sistemul
serviciilor de sănătate;
 elaborează reglementări privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de
asistenţă medicală, atât publice cât şi private, a serviciilor de sănătate publică, a
protecţiei şi promovării sănătăţii, distribuţiei medicamentului;
 evaluează şi monitorizează starea de sănătate a populaţiei, organizează şi
coordonează inspecţia sanitară de stat, reţeaua de promovare a sănătăţii, sistemul
naţional de supraveghere şi control al bolilor şi sistemul informaţional privind
sănătatea publică;
 administrează şi evaluează programele de sănătate pe care le finanţează din
bugetul de stat; aceste programe naţionale având drept scop promovarea sănătăţii,
prevenirea bolilor, anumite ser-vicii medicale, sprijin pentru procesul de pregătire
profesională;
 finanţează construcţiile şi achiziţionarea de echipament medical de înaltă
tehnologie;
 elaborează şi coordonează aplicarea strategiilor în domeniul resurselor umane în
sănătate.
La nivel local, Ministerul Sănătăţii Publice acţionează prin intermediul autorităţilor
de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate cu
personalitate juridică, subordonate ministerului. Principalele atribuţii ale acestor autorităţi
sunt următoarele:
 aplică politica şi programele naţionale de sănătate publică pe plan local;
 colectează şi înregistrează date privind sănătatea populaţiei, pe baza cărora
identifică riscuri şi probleme locale prioritare de sănătate publică;
 controlează aplicarea normelor de funcţionare a unităţilor medicale şi farmaceutice, indiferent de forma de organizare;
 organizează activităţile de prevenire a îmbolnăvirilor şi de promovare a sănătăţii
la nivel local;
 intervin în rezolvarea problemelor de sănătate publică apărute în rândul persoanelor aparţinând grupurilor defavorizate.
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Aceste autorităţi sunt rezultatul reorganizării direcţiilor de sănătate publică judeţene
(DSPJ), care la introducerea sistemului de asigurări sociale de sănătate, în 1999, au preluat o
parte din atribuţiile direcţiilor sanitare judeţene, care până la acea dată aveau rolul major atât
în conducerea unităţilor medicale publice, cât şi în finanţarea serviciilor. Faţă de DSJ,
atribuţiile DSPJ s-au dezvoltat în domeniul reglementării şi controlului furnizorilor publici
şi privaţi, precum şi al funcţiilor de sănătate publică, dar s-au redus semnificativ în privinţa
autorităţii de conducere directă şi finanţare a furnizorilor de servicii medicale.
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), prin casele de asigurări de sănătate
judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de
Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului gestionează fondul
naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Acest fond este principalul instrument de
finanţare a serviciilor de sănătate în România – peste 80% din totalul fondurilor publice
pentru sănătate au fost alocate anual prin casele de asigurări de sănătate de la înfiinţarea
acestora în 1999. Detalii asupra modului de finanţare a serviciilor sunt prezentate în
capitolele următoare.
CNAS este o instituţie publică, autonomă, de interes naţional, cu personalitate
juridică, care funcţionează pe baza statutului propriu, aprobat prin hotărâre a guvernului.
Organele de conducere ale CNAS sunt adunarea reprezentanţilor, consiliul de administraţie,
preşedintele, comitetul director, doi vicepreşedinţi şi directorul general. Principalul rol al
CNAS este să asigure funcţionarea unitară şi coordonată a sistemului de asigurări sociale de
sănătate din România. Instrumentul folosit pentru definirea unitară a condiţiilor privind
acordarea asistenţei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate este
contractul-cadru, al cărui proiect îl elaborează CNAS şi care este prezentat de către
Ministerul Sănătăţii Publice spre aprobare guvernului. În elaborarea contractului-cadru,
CNAS consultă CMR, CMDR, CFR, OAMMR, OBBC, precum şi organizaţiile patronale şi
sindicale reprezentative din domeniul medical. Consultarea organizaţiilor profesionale
reprezentative în elaborarea contractului-cadru a înlocuit, odată cu aplicarea ordonanţei de
urgenţă 150/2002, procesul de negociere a contractului-cadru între CNAS şi CMR, aplicat
cu dificultate şi rezultate nesatisfăcătoare în primii ani de funcţionare a sistemului de
asigurări.
Casele de asigurări de sănătate judeţene (CASJ) sunt instituţii publice, cu personalitate
juridică, cu bugete proprii, în subordinea CNAS. Organele de conducere ale CASJ sunt
consiliul de administraţie şi preşedintele-director general. Principalul rol al CASJ este
contractarea de servicii de sănătate pentru asiguraţi de la furnizori publici şi privaţi, în baza
condiţiilor de furnizare şi plată stabilite la nivel naţional prin contractul-cadru şi normelor sale
de aplicare. CASJ mai au atribuţii şi în colectarea contribuţiilor de asigurări de sănătate, dar
acest rol este mult mai limitat faţă de perioada 1999-2002, această activitate fiind preluată în
cea mai mare parte de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală.
Alte structuri ale administraţiei publice implicate în reglementarea, conducerea şi
finanţarea sistemul de servicii de sănătate sunt:
 Ministerul Finanţelor Publice, care are responsabilitatea coordonării procesului de
pregătire a legii bugetului, execuţiei bugetului de stat şi a monitorizării
cheltuielilor efectuate din fondurile publice, inclusiv fondul de asigurări sociale
de sănătate, în conformitate cu reglementările în vigoare; în punerea în practică a
sistemului de asigurări sociale de sănătate, rolul acestui minister în deciziile de
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alocare a resurselor a fost mai mare decât cel anticipat în perioada pregătirii şi
aprobării Legii 145/1997 (Kennelly, 2005);
 alte ministere cu competenţă în probleme de sănătate: Ministerul Transporturilor,
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul
Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii care au în subordine unităţi medicale
proprii - spitale, centre de diagnostic şi tratament, dispensare;
 primarii şi consiliile locale au rol în administrarea şi finanţarea unităţilor de
interes local, ale căror clădiri fac parte din patrimoniul public al unităţilor
administrativ-teritoriale.
În domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiilor din domeniul sanitar,
medic, medic dentist şi farmacist, ca profesii liberale, asistent medical şi moaşă, autoritatea
de stat deleagă unele responsabilităţi organismelor profesionale – Colegiul Medicilor din
România (CMR), Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR), Colegiul
Farmaciştilor din România (CFR), Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
(OAMMR). Acestea sunt organisme profesionale, apolitice, fără scop patrimonial, de drept
public, organizate la nivel naţional şi teritoriale judeţean. Organizaţiile teritoriale au
personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu, precum şi autonomie funcţională,
organizatorică şi financiară.
2.3 Organizarea furnizorilor de servicii de sănătate
În asistenţa medicală primară serviciile sunt furnizate în prezent de medicii de familie. Cel mai frecvent tip de organizare la acest nivel este cabinetul medical individual (peste
9000), dar există şi un număr redus de societăţi civile medicale (numai 20 în 2003). Acest
mod de organizare diferă substanţial de cel anterior anului 1998, în care asistenţa medicală
primară era furnizată printr-o reţea de aproximativ 6000 de dispensare de diferite tipuri:
teritoriale (aproximativ 4000 până în 1998), de întreprindere şi şcolare. Dispensarele erau
cuprinse în structura spitalelor, care administrau şi fondurile pentru asistenţa medicală
primară. Pacienţii nu îşi puteau alege dispensarul, ci erau repartizaţi la un anumit dispensar
în funcţie de locul de muncă sau de rezidenţă. Începând cu 1998, pacienţii au dobândit
dreptul de a-şi alege şi schimba medicul de familie. Alegerea medicului de către pacient şi
plată prin capitaţie, în funcţie de numărul de pacienţi înscrişi, sunt principalul mecanism
prin care a fost introdusă competiţia între furnizorii de asistenţă primară.
S-a încercat, de asemenea, creşterea rolului medicului de familie în controlul accesului la celelalte tipuri de servicii medicale. Concomitent cu trecerea la sistemul de asigurări
de sănătate, medicii de familie au trecut de la statutul de salariaţi în instituţii publice la cel
de furnizori independenţi, care îşi administrează cabinetele în regim privat şi intră în relaţii
contractuale cu casa de asigurări de sănătate. Clădirile şi echipamentele, care au rămas în
proprietatea publică, de obicei a autorităţilor locale, au fost date în folosinţă medicilor,
iniţial în comodat, pe o perioadă de până la 5 ani. Din 2004, spaţiile în care funcţionează
cabinetele pot fi concesionate pe perioade mai lungi, cu preţuri plafonate în primii 5 ani.
Majoritatea celor aproximativ 300 de dispensare existente încă în anul 2003 aparţin
ministerelor care şi-au păstrat propria reţea medicală şi funcţionează în cadrul instituţiilor
militare, căilor ferate sau porturilor, furnizând servicii de sănătate specifice angajaţilor din
aceste instituţii. În afară de unităţile enumerate mai sus, existau în anul 2004 şi aproximativ
1000 de cabinete private de medicină generală cu servicii plătite direct de către pacient.
Serviciile ambulatorii de specialitate sunt furnizate de cabinete medicale de
specialitate individuale (aproape 1200 în 2004), ambulatorii de specialitate ale spitalelor
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(aproximativ 400), precum şi un număr mai redus de centre de diagnostic şi tratament,
centre medicale de specialitate şi societăţi civile medicale de specialitate. Aceşti furnizori au
apărut în urma reorganizării policlinicilor, odată cu trecerea la contractarea de servicii de
către casele de asigurări de sănătate. Spre deosebire de alocarea teritorială a pacienţilor în
fostele policlinici, pacienţii au în prezent dreptul de a alege medicul specialist din
ambulatoriul la care se adresează, pe bază de trimitere de la medicul de familie sau direct, în
cazul unor boli care necesită monitorizare periodică de specialitate.
În domeniul serviciilor ambulatorii de specialitate este foarte bine reprezentat
sectorul privat, cu plată directă de către pacient, existând aproximativ 4000 de cabinete
medicale de specialitate private şi peste 100 de centre medicale private. Servicii paraclinice
sunt oferite de peste 400 de laboratoare medicale private, o parte a serviciilor acestora fiind
rambursate de casele de asigurări de sănătate.
În asistenţa medicală spitalicească, spre deosebire de serviciile ambulatorii, marea
majoritate a furnizorilor de servicii sunt instituţii publice. În anul 2004, în România, existau
416 spitale publice şi doar 9 spitale private (INS, 2006). Acestea se pot încadra în diferite
categorii în funcţie de teritoriul acoperit (spitale judeţene, municipale, orăşeneşti sau rurale),
de numărul şi tipul specialităţilor din structură (spitale generale, spitale de specialitate,
spitale de urgenţă), de desfăşurarea de activităţi de cercetare şi învăţământ (spitale clinice de
tip general sau institute clinice de specialitate), sau de durata tipică a internărilor (spitale
pentru îngrijiri ale afecţiunilor de tip acut sau pentru îngrijiri de lungă durată).
2.4 Cadrul general privind performanţa sistemelor de sănătate
Există o largă variaţie în ceea ce priveşte rezultatele obţinute în sănătate pentru ţări
cu nivel similar de venituri şi educaţie. Unele variaţii se datorează diferenţelor de
performanţă a sistemului de sănătate. Diferenţele de formă, conţinut şi management al
sistemelor de sănătate traduc diferenţe în direcţia rezultatelor evaluate social, cum ar fi
sănătatea, capacitatea de răspuns la aşteptările populaţiei sau echitatea.
Decidenţii de la toate nivelurile au nevoie să cuantifice variaţia performanţei sistemului de sănătate, să identifice factorii care o influenţează şi să formuleze politici care vor
genera rezultate mai bune într-o varietate de situaţii. La nivelul regiunilor ţărilor sau
serviciilor publice de sănătate, de asemenea, este nevoie să fie evaluată performanţa
subcomponentelor sistemului.
Cristopher Murray şi Julio Frenck propun un cadru general pentru înţelegerea performanţei sistemelor de sănătate.
În viziunea OMS, conceptul de performanţă se axează în jurul a trei piloni
fundamentali:
A. Ameliorarea sănătăţii;
B. Creşterea capacităţii de răspuns faţă de aşteptările populaţiei;
C. Asigurarea echităţii în ceea ce priveşte contribuţia financiară.
Murray şi Frenk consideră că un cadru convingător şi operaţional pentru evaluarea
performanţei unui sistem de sănătate este vital pentru munca guvernelor, agenţiilor de
dezvoltare şi instituţiilor multilaterale (Preston SH., 1986). O aplicaţie majoră a acestui cadru
este structurarea anexelor statistice ale World Health Report. Începând din 2000, acest raport
prezintă informaţii despre performanţa sistemului de sănătate pentru fiecare ţară.
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A. Ameliorarea sănătăţii, care este principiul fondator al sistemului de sănătate,
înseamnă în acelaşi timp îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi reducerea
inegalităţilor privind sănătatea.
B. Creşterea capacităţii de răspuns faţă de aşteptările populaţiei include două
componente majore:
a) respectul pentru persoană (care include respectarea demnităţii umane,
confidenţialitatea şi autonomia indivizilor şi familiilor în ceea ce priveşte
deciziile care le afectează sănătatea proprie) şi
b) orientarea către client/pacient (care include acordarea promptă a asistenţei
medicale, accesul la reţelele de suport social în timpul îngrijirilor, calitatea
serviciilor de bază şi libera alegere a furnizorului de servicii) (WHO –The
World Health Report 2000)
C. Asigurarea echităţii în ceea ce priveşte contribuţia financiară înseamnă că fiecare
gospodărie plăteşte o cotă justă din totalul cheltuielilor pentru sănătate ale unei ţări (ceea ce
poate însemna că orice gospodărie săracă nu plăteşte nimic). Acest lucru implică faptul că
fiecare este protejat faţă de riscurile financiare datorate episoadelor de îngrijiri de sănătate
(Murray C. and Frenk J. ,2000).
Măsurarea performanţei sistemelor de sănătate face legătura dintre atingerea
scopurilor de bază (cei trei piloni) şi resursele disponibile. Performanţa poate fi judecată
comparând modul în care scopurile de bază ale sistemului de sănătate au fost atinse cu
modul ideal în care scopurile ar fi putut fi atinse, date fiind resursele.
2.4.1 Sănătatea
Scopul definit al sistemului de sănătate este să îmbunătăţească sănătatea populaţiei.
Dacă sistemele de sănătate nu ar contribui la îmbunătăţirea sănătăţii, noi am decide să nu le
mai avem. Sănătatea populaţiei trebuie să reflecte sănătatea indivizilor de-a lungul vieţii, şi
include decesele premature ca fiind componente cheie.
Sistemul de sănătate trebuie să fie preocupat atât de:
 nivelul mediu al sănătăţii populaţiei, cât şi de
 distribuţia inegalităţilor în sănătate în cadrul populaţiei.
2.4.2 Capacitatea de răspuns
Al doilea obiectiv intrinsec este creşterea capacităţii de răspuns a sistemului de
sănătate la aşteptările legitime ale populaţiei. Termenul ―legitim‖ este utilizat pentru a
clarifica faptul că deşi unii pot avea aşteptări frivole legate de sistemul de sănătate, acestea
nu trebuie să joace nici un rol în definirea capacităţii de răspuns.
Similar cu preocuparea pentru sănătate, trebuie să ne îngrijim nu numai de nivelul
mediu al capacităţii de răspuns la aşteptările populaţiei, dar de asemenea şi de inegalităţile
în distribuţie. Preocuparea pentru distribuţia capacităţii de răspuns în cadrul colectivităţilor
înseamnă implicit că suntem interesaţi în diferenţele legate de factorii social, economic,
demografic etc.
2.4.3 Echitate în contribuţia financiară
Ca să fie echitabilă, finanţarea unui sistem de sănătate trebuie să rezolve două
provocări cheie. Prima, gospodăriile nu trebuie să devină sărace, sau să plătească o
contribuţie excesivă din veniturile lor în obţinerea îngrijirilor de sănătate de care au nevoie.
Cu alte cuvinte, pentru a obţine echitate în contribuţia financiară este nevoie de un grad înalt
de distribuţie a riscului financiar (risk pooling).
A doua provocare, gospodăriile sărace ar trebui să plătească mai puţin sistemului de
sănătate decât gospodăriile bogate. Nu numai că gospodăriile sărace au venituri mai mici,
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dar un procent mai mare din veniturile lor se duce spre nevoi de bază, cum ar fi hrană şi
casă. Contribuţia la sistemul de sănătate ar trebui să reflecte această diferenţă dintre bogaţi
şi săraci privind veniturile disponibile după satisfacerea nevoilor de bază.
Aceste considerente conduc spre o propunere normativă prin care fiecare gospodărie
ar trebui să plătească o parte echitabilă sistemului de sănătate (în cazul gospodăriilor foarte
sărace, echitatea poate să însemne ―nici o plată‖). Plata ar trebui să se bazeze pe venituri şi,
în cea mai mare parte, ar trebui să nu reflecte folosirea serviciilor sau riscul. Noţiunea
acceptată, de echitate pentru săraci, depinde de rolul stabilit al sistemului de sănătate în
redistribuţia venitului general. În anumite situaţii politice, poate fi mai uşor să redistribui
venitul, furnizând servicii de sănătate gratuite celor săraci, decât prin mecanisme de
redistribuţie directă. Acceptarea socială largă a mecanismului financiar, care cere ca fiecare
să contribuie în mod echitabil, duce la o finanţare mai susţinută a sănătăţii.
Obiectivul finanţării echitabile include grija pentru protecţia faţă de riscul financiar al
populaţiei.
Nivelul finanţării sănătăţii este o alegere politică cheie în orice societate, dar nu este
un scop intrinsec.
Nivelul resurselor investite în sistemul de sănătate este variabila faţă de care este
măsurată performanţa (Murray, C. and Frenk, J., 2000).
Un alt concep înrudit este cel de eficienţă, sau indicele compozit al performanţei.
Eficienţa reprezintă cât de bine este atins complexul social dorit reprezentat de cele trei
obiective, în comparaţie cu resursele disponibile.
2.5 Indicele dezvoltării umane
În vederea monitorizării dezvoltării umane, PNUD (Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare), a elaborat un indice al dezvoltării umane, după care, ţările pot fi
caracterizate în funcţie de rangul pe care îl ocupă în această clasificare.
INDICELE DEZVOLTĂRII UMANE (IDU) ia în considerare trei dimensiuni
măsurabile ale dezvoltării umane şi anume:
 o viaţă lungă şi sănătoasă,
 o populaţie educată şi
 un standard de viaţă decent.
Cele trei dimensiuni majore ale IDU sunt:
 longevitatea măsurată prin speranţa de viaţă la naştere;
 nivelul educaţiei – măsurat prin rata de alfabetizare a populaţiei şi rata de
şcolarizare combinată – şcoala primară, secundară şi terţiară;
 nivelul de trai – măsurat prin PIB pe cap de locuitor în PPP US$.
Folosind datele cele mai recente din Raportul Dezvoltării Umane 2004: Libertatea
culturală în lumea diversă de azi şi din Raportul Sănătăţii Umane 2000: Sisteme de sănătate:
Îmbunătăţirea performanţei, am încercat să prezentăm o situaţie sintetică a dezvoltării
principalelor ţări din Europa, inclusiv Europa de Est, precum şi din continentul american. În
cadrul acestor tabele sintetice am încercat să vedem unde se situează România şi să
formulăm câteva comparaţii.
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Figura I.3 – Rangul indicelui dezvoltării umane – 2002
Rangul Indicelui Dezvoltării Umane 2002
69

70

65
56

60
50
37

IDU

40

38

32
30
20

19

17

16

20

12
8

10
2

1

4

0
N

S

CA USA UK

FR

DK

DE

ES

CZ

PL

HU

Ţări

BG

AL

RO

Sursa date: UNDP - The Human
Development Report 2004 si WHO
- World Health Report 2004

Rangul Indicelui Dezvoltării Umane 2002

Aşa cum se poate vedea din Figura I.3 pe primele două locuri se află ţările nordice,
respectiv Norvegia şi Suedia, urmate îndeaproape de Canada şi SUA. Ţările din vestul
Europei au un rang al dezvoltării bun, urmate nu prea departe de Cehia, Polonia şi Ungaria.
Mult mai departe se află ţări ca Bulgaria şi Albania. Se poate observa că, din păcate,
România se află abia pe locul 69 (din 119 ţări monitorizate de OMS), stând chiar mai rău
decât Albania.
2.6 Profilul demografic
Figura I.4 – Procentul populaţiei sub 15 ani – 2002
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În ceea ce priveşte procentul populaţiei sub 15 ani, procentul de 17,1% al României o
situează printre ţările cu o populaţie tânără relativ scăzută. Albania este ţara cu un procent al
populaţiei tinere foarte ridicat.
Figura I.5 – Procentul populaţiei de 65 ani şi peste – 2002
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În schimb, se evidenţiază o populaţie de peste 65 de ani crescută, asemănător cu cea din
Polonia şi Cehia, dar oricum mai scăzută decât în ţările din vestul Europei. Având în vedere că
procentul populaţiei tinere este doar cu 4,2 % mai mare decât cel al populaţiei peste 65 ani,
trebuie să ne gândim să reorientăm o parte din serviciile de sănătate spre această categorie.
Figura I.6 – Speranţa de viaţă la naştere – 2002
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Speranţa de viaţă la naştere este printre cele mai scăzute din regiune, chiar şi Albania
şi Bulgaria având o speranţă de viaţă mai mare.
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Figura I.7 – Rata mortalităţii infantile la 1000 născuţi vii – 2002
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În ceea ce priveşte rata mortalităţii infantile, Albania se află pe primul loc, urmată
imediat de România, ceea ce ridică un mare semn de întrebare în acest domeniu. Majoritatea
ţărilor din jur nu depăşesc valoarea de 8%0. Programele de sănătate ar trebui să fie mai intens
canalizate în această direcţie.
Figura I.8 – Rata mortalităţii la copiii sub 5 ani,
la 1000 născuţi vii – 2002
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Din păcate, chiar şi când vorbim de mortalitatea copiilor sub 5 ani, România se
situează pe un ruşinos loc 2 în top, fiind depăşită doar de Albania. Este interesant de văzut
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care sunt principalele cauze de mortalitate la aceste vârste, şi care dintre ele sunt decese
evitabile, pentru a se interveni pe acestea.
Figura I.9 – Rata mortalităţii materne la 100 000 născuţi vii – 2002
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Rata mortalităţii materne la 100 000 n.vii 2002

În ceea ce priveşte rata mortalităţii materne, suntem primii în Europa, mult chiar şi
deasupra Albaniei, ceea ce iarăşi ar trebui să tragă un semnal de alarmă pentru decidenţi.
Diferenţele dintre România şi ţările vecine, precum Ungaria, Polonia şi Cehia sunt foarte mari.
Chiar şi faţă de Bulgaria, mortalitatea maternă din România este dublă. Cercetarea cauzelor
acestui fenomen, şi mai ales a deceselor evitabile, ar putea conduce la elaborarea unui program
ţintit de scădere a mortalităţii materne, ţintit atât pe cauze medicale cât şi nemedicale.
Figura I.10 – Probabilitatea la naştere de a supravieţui până la 65 ani,
ca procent din cohortă, 2000-05
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În ceea ce priveşte probabilitatea la naştere de a supravieţui până la 65 de ani, şi
aceasta este scăzută, comparativ cu vecinii noştri, fiind mult mai scăzută la bărbaţi
comparativ cu femeile. În zonă, doar ungurii au o probabilitate mai mică de supravieţuire a
bărbaţilor. Interesant de observat că Albania are o probabilitate de supravieţuire până la 65
de ani mult mai mare ca România la ambele sexe, deşi este mai săracă şi cu servicii de
sănătate mai puţin dezvoltate. O explicaţie plauzibilă ar putea fi legată de stilul de viaţă şi de
dieta mediteraneană, lucru care însă ar necesita investigaţii.
Figura I.11 – Cazuri de TBC la 100 000 locuitori – 2002
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Cazuri de TBC la 100 000 loc 2002

Prevalenţa TBC în România în 2002, este mult peste media europeană, fiind cea mai
mare din regiune, 189 la 100 000 locuitori, comparativ cu 60 la 100 000 loc în Bulgaria care
se află pe locul următor. Cauzele acestei prevalenţe ridicate ar trebui investigate. Diferenţele
climatice nu pot explica singure aceste diferenţe, deoarece ţările scandinave au o prevalenţă
foarte scăzută. Aglomerările umane şi sărăcia ar putea fi incriminate, dar nu trebuie ignorate
nici accesul la servicii de sănătate specifice precum şi complianţa la tratament.
Figura I.12 – Prevalenţa fumatului ca procent din populaţia adultă – 2002
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Prevalenţa fumatului în populaţia adultă este ridicată în special la bărbaţi, ceea ce
reprezintă un comportament la risc pentru multe afecţiuni. Comparativ cu ţările din jur, doar
Albania se apropie ca valori ale prevalenţei, ţări ca Cehia, Polonia şi Ungaria având
prevalenţe mai scăzute, iar ţările din Europa occidentală având prevalenţe mai scăzute în
special la bărbaţi, nu însă şi la femei. Importanţa luptei împotriva fumatului capătă astfel
valenţe importante în scăderea acestui factor de risc, cu un accent pe grupul de risc bărbaţi,
fără însă a neglija populaţia feminină la care prevalenţa este în creştere.
2.7 Resurse umane
Figura I.13 – Numărul de medici la 100.000 locuitori – 2003
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La numărul de medici la 100 000 locuitori, suntem iarăşi printre ultimele locuri, doar
Albania şi Marea Britanie având mai puţini medici la 100 000 loc. Este de discutat, de
asemenea, distribuţia geografică a medicilor, precum şi tendinţa de scădere a numărului
acestora în ultimii ani.
Referitor la situaţia asistenţilor medicali, cu toate că a existat un număr impresionant
de absolvenţi de scoli postliceale, comparativ cu celelalte ţări europene, numărul de asistenţi
medicali la 100000 de locuitori activi în sistemul de sănătate din România este mult mai mic
şi putem spune că absolvenţii nu se regăsesc în sistem. Există o discrepanţă majoră între
capacitatea de absorbţie a sistemului, declarată de ministerul sănătăţii, şi supraproducţia de
asistenţi medicali.
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Figura I.14 – Evoluţia în timp a numărului de asistenţi medicali la 100000 locuitori,
sursa OMS, HFA database
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Ca şi în cazul medicilor, numărul locurilor de muncă din sistem pentru asistenţii
medicali a rămas constant sau a crescut uşor. Numărul cabinetelor medicale private a
crescut simţitor în ultimii 5 ani dar nici acest fapt nu explică diferenţa dintre numărul de
absolvenţi şi numărul de practicanţi. Pentru o evaluare mai exactă este necesară o cercetare
mai detaliată la nivelul asociaţiei profesionale a asistenţilor medicali, organism care alături
de ministerul sănătăţii acordă dreptul de liberă practică. Din datele oficiale existente se
poate concluziona că piaţa muncii asistenţilor medicali nu justifică numărul mare de
absolvenţi. Chiar în condiţiile în care are loc o migrare a acestei categorii profesionale spre
ţări din UE unde există cerere, de regulă este vorba de asistenţi medicali cu experienţă şi
mai puţin absolvenţi. Nu se cunoaşte nici dimensiunea acestor pierderi de resurse din
sistem.
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Figura I.15 – Procentul de asistenţi medicali ce lucrează în spitale, sursa OMS, HFA
database
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Din datele referitoare la procentul asistenţilor medicali ce lucrează în spitale, se poate
observa că în România peste 60% dintre aceştia erau în anul 2003 angajaţi în spitale.
Procentul este similar cu alte tari membre UE. Un fapt se remarcă însă din această
comparaţie, şi anume ca ţările nordice unde este cunoscut accentul pus pe asistenţă primară
există un procent mai mic al asistenţilor lucrează în spitale. Cu alte cuvinte această cifră
poate da infor-maţii orientative asupra accentului pus pe asistenţa primară într-un sistem de
sănătate. Un factor important care nu reiese din astfel de comparaţii este cel referitor la
autonomia profesională şi la nivelul de competenţă şi responsabilitate din cadrul sistemului.
Urmărind evoluţia numărului de moaşe la 100000 de locutori este evidentă continua
scădere a numărului acestora în România, fapt explicabil prin politica din trecut de preluare
a sarcinilor moaşelor de către asistenţii medicali specializaţi în obstetrică-ginecologie. Nu
este însă cert ce anume s-a mai raportat sub titlul moaşă, în absenţa pregătirii prin şcolile de
moaşe. Este posibil ca sub acest titlu să se fi raportat şi asistenţii de obstetrica-ginecologie.
Un alt factor ce ar fi putut contribui la această scădere a numărului de moaşe, este scăderea
natalităţii urmată de reducerea paturilor de obstetrică; la toate acestea adăugându-se şi lipsa
urmăririi adecvate a gravidei în perioada prenatală datorită responsabilităţilor limitate ale
moaşelor. Ca o consecinţă, numărul scăzut de moaşe se poate corela cu mortalitatea maternă
şi infantilă mare din România, comparativ cu celelalte state europene.
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Figura I.16 – Evoluţia numărului de moaşe la 100000 de locuitori, sursa OMS, HFA
database
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2.8 Cheltuieli pentru sănătate
Figura I.17 – Cheltuieli cu sănătatea per capita în PPP US$ - 2001
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La cheltuieli pentru sănătate per capita stăm mai bine decât Bulgaria şi Albania, dar
suntem mult sub Cehia, Polonia şi Ungaria. Acest nivel scăzut al cheltuielilor se reflectă
bineînţeles şi asupra serviciilor oferite.
Figura I.18 – Cheltuieli publice cu sănătatea ca procent din PIB – 2001
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Cheltuieli publice cu sănătatea ca procent din PIB 2001

În schimb, ca procent din PIB, ne comparăm cu Ungaria şi stăm mai bine decât
Polonia, Bulgaria şi Albania.
Figura I.19 – Cheltuieli private pentru sănătate ca procent din PIB – 2001
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În ceea ce priveşte cheltuielile private „din buzunar‖ pentru sănătate, românii
cheltuiesc din buzunar mai mult decât cehii şi bulgarii, dar mai puţin decât polonezii şi
ungurii. Cheltuielile private pentru sănătate în România se află la nivelul celor din Marea
Britanie ca procent din PIB, şi peste Norvegia şi Suedia. De aici, se poate constata că ţările
mai sărace cheltuiesc mai mult din buzunar pentru sănătate decât cele bogate.
3. ORGANIZAREA SPITALULUI – STRUCTURI SPITA-LICEŞTI
Spitalele reprezintă un sector sensibil şi strategic al sănătăţii în orice ţară. Este un
domeniu care suscită numeroase presiuni în toate ţările lumii, mai ales în ţările în dezvoltare
sau în tranziţie ce trebuie să facă faţă la numeroase schimbări. Reducerea efectivelor,
raţionalizarea şi ameliorarea gestiunii sunt obiective principale ale reformelor. În fapt
directorii de spital trebuie să rezolve două probleme majore. Prima, este impactul diferitelor
configuraţii ale spitalelor asupra echităţii, accesului, calităţii şi eficienţei, iar a doua,
obţinerea celor mai bune rezultate cu resursele alocate.
3.1 Formă de proprietate
În asistenţa medicală spitalicească din România marea majoritate a furnizorilor de
servicii sunt instituţii publice. Această situaţie se regăseşte în majoritatea ţărilor din Europa de
Est, fostul bloc comunist, principala motivaţie pentru refuzul privatizării fiind acela că serviciile
medicale ar deveni în scurt timp inaccesibile celor cu venituri reduse. Ca urmare, în anul 2004,
în România, existau 416 spitale publice şi doar 9 spitale private (INS, 2006).
Până în 1992, toate spitalele se aflau în subordinea directă a Ministerului Sănătăţii,
respectiv a direcţiilor de sănătate publică judeţene. Ulterior, în marea majoritate a cazurilor,
dreptul de proprietate asupra mijloacelor fixe ale spitalelor a fost transferat autorităţilor
locale. Un anumit număr de spitale de înaltă performanţă sau supraspecializate, institute
medicale, centre şi institute pentru educaţia continuă a medicilor au rămas însă direct sub
autoritatea Ministerului Sănătăţii.
Dezavantajul în această situaţie este dat de faptul că municipalităţile, ca proprietari ai
spitalelor, nu au avut nici motivaţia, nici instrumentele sau capacitatea necesară pentru a
trage la răspundere spitalele pentru performanţa lor. Aceasta se referă atât la performanţa
financiară cât şi la calitatea serviciilor acordate. De vreme ce autorităţile locale nu sunt nici
finanţatorii serviciilor de sănătate şi nici nu au control asupra investiţiilor de capital, le
lipsesc instrumentele prin care ar putea influenţa activitatea spitalelor.
Numărul de spitale s-a modificat foarte puţin după 1990: în 1990 erau 423 de spitale
publice, numărul lor a scăzut la aproximativ 415 spitale în perioada 1994-1998, a crescut
până la un maxim de 442 în 2001-2002 (mai ales prin desprinderea unor institute clinice din
spitalele universitare mari, proces stimulat şi de schimbarea modalităţii de plată), pentru a
scădea apoi din nou, în special prin transformarea unor spitale mici în unităţi medicosociale. Numărul de paturi în spitale a scăzut însă, în aceeaşi perioadă, cu peste 30%, de la
207 mii în 1990, la 142 mii în 2004. Raportat la numărul populaţiei, scăderea a fost de la 8,9
la 6,5 la 100000 de locuitori. Au existat două momente de reducere pronunţată, de peste
25000 de paturi, unul în 1992, celălalt în 2001-2002. Aceste reduceri au fost orientate în
general spre unităţile şi secţiile cu grad redus de ocupare a paturilor, consecinţa în special a
unor schimbări în profilul patologiei şi progresului mijloacelor terapeutice. Luând în
considerare doar densitatea paturilor în spitale pentru îngrijiri ale afecţiunilor de tip acut, 4,4
la 1000 de locuitori în 2004, România este foarte aproape de media Uniunii Europene (4,1 la
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1000 de locuitori în 2004), şi sub media regiunii europene a OMS (5,5 la 1000 de locuitori
în 2004). Este de menţionat că în unele ţări din UE numărul de paturi a fost în scădere
progresivă din anii 80, iar acest proces s-a manifestat în toate ţările UE şi în Europa Centrală
şi de Est după 1990.
3.2 Clasificare
Clasificarea spitalelor pe categorii există de mulţi ani, economiile centralizate din
fostele ţări comuniste sau ţări cu regim dictatorial impunând clasificarea ca pe un mijloc de
control de la nivel central.
O ierarhizare clasică, frecventă în literatură împarte spitalele în trei categorii,
1) spitale de îngrijiri terţiare,
2) spitale de îngrijiri secundare şi
3) spitale comunitare.
1) Spitalele terţiare sunt considerate cele care oferă servicii complexe, cu tehnologie
ultraperformantă. Conceptul se bazează pe premiza că expertiza şi echipamentele foarte
scumpe ar trebui concentrate numai în anumite unităţi cărora să li se adreseze pacienţii
necesitând îngrijiri specializate. Rolul acestor spitale terţiare este însă contestat, având în
vedere monopolul pe care îl creează asupra altor spitale cu atribuţii de învăţământ şi
cercetare, prezentând cazuri atipice de patologie. De asemenea, de multe ori, în astfel de
spitale, sunt trataţi pacienţi care nu necesită îngrijiri atât de complexe şi costisitoare.
2) Separarea între spitalele de îngrijiri secundare şi cele terţiare devine din ce în ce
mai neclară, în special în ţările dezvoltate. În primul rând, dezvoltarea tehnologiei
(miniaturizare) simplifică foarte mult diagnosticul şi tratamentul. În al doilea rând, este din
ce în ce mai dificil de apreciat lărgimea grupului populaţional căruia i s-ar putea adresa un
spital terţiar supraspecializat şi localizarea adecvată a acestuia, pentru a fi accesibil tuturor
solicitanţilor. În al treilea rând, modelul de educaţie medicală dintr-un spital terţiar, care
concentrează cazurile cele mai severe şi neobişnuite, nu reprezintă un model pentru
pregătirea majorităţii personalului medical ce urmează a practica în medicina primară şi
ambulatorie.
3) Spitalele comunitare reprezintă acele spitale organizate în zone slab populate sau
izolate, furnizând servicii diagnostice de bază şi intervenţii chirurgicale minore. În multe
ţări, astfel de spitale se închid, fiind înlocuite fie cu ambulanţe aeriene, fie cu îngrijiri la
domiciliu. Câteva studii însă au arătat că, în zonele unde există încă spitale comunitare, rata
de internări în spitalele secundare şi terţiare este cu până la 50% mai mică decât în zonele
unde nu există astfel de spitale, la nivel general însă rata tuturor internărilor fiind cu 6% mai
mare (McKee, M., Healy, J. 2002). Aceste rezultate pledează pentru utilizarea spitalelor
comunitare ca mijloc de reducere a duratei de spitalizare în spitalele mari şi chiar în cele de
recuperare, în special pentru pacienţii în vârstă.
După 1990, în România, existau spitale mici în regiunile slab populate, spitale mari,
universitare în zonele urbane, spitale specializate pe criterii clinice sau sociale, uneori
politice (spitale de psihiatrie, spitale de tuberculoză, spitale de recuperare).
Problemele generate de formele de organizare au fost rezolvate ad-hoc de-a lungul
timpului, prima mare revizuire a clasificării spitalelor fiind făcută prin Legea spitalelor din anul
2003. În 2006, legea reformei spitalelor preia o parte din clasificarea precedentă, încadrând
spitalele pe criterii de teritorialitate, specificul patologiei, regimul proprietăţii, şi din punct de
vedere educaţional. Conform acestor criterii, spitalele se împart în: regionale, judeţene, locale,
de urgenţă, generale, de specialitate, pentru bolnavi cu afecţiuni cronice, clinice, clinice
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universitare, institute şi centre medicale clinice, unităţi de asistenţă medico-socială, sanatorii,
preventorii şi centre de sănătate.
Această clasificare comportă mai multe neajunsuri printre care:
- conform definiţiei internaţionale a spitalului, unitate care acordă îngrijiri
medicale asociate stărilor acute, unele unităţi nu se includ în categoria spitale,
cum ar fi sanatoriile, preventoriile, unităţile medico-sociale, centrele de
sănătate;
- nu este definit clar scopul în care se face această clasificare;
- nu sunt definite clar delimitările între diferitele categorii, ceea ce face ca
aceeaşi instituţie să poată fi regăsită în mai multe categorii (un spital poate fi,
în acelaşi timp, regional, de specialitate şi clinic, dar se poate numi şi institut);
- definirea unor spitale strict de urgenţă este puţin utilizată în alte ţări, în
majoritatea cazurilor toate spitalele având capacitatea de a acorda servicii în
regim de urgenţă, excepţie făcând zonele în care spitalele sunt localizate în
vecinătate apropiată, caz în care unele pot fi excluse de a acorda servicii de
urgenţă.
Este evident că spitalele ar trebui să funcţioneze ca o reţea foarte bine organizată, în
care fiecare să aibă roluri şi funcţii diferite. De asemenea, ar fi de preferat ca pacienţii să
primească îngrijiri complexe fără a fi necesară mutarea de la un spital la altul. Totuşi, în
unele cazuri, concentrarea anumitor servicii într-o singură unitate este de preferat, având în
vedere că un volum mare de prestaţii garantează o calitate mai bună a rezultatelor şi
economii de scală.
De cele mai multe ori însă spitalele speră ca printr-o nouă clasificare să îşi îmbunătăţească statutul şi/sau situaţia financiară.
Cu toate acestea, în ţările cu sisteme de sănătate bine organizate, clasificarea spitalelor a
fost abandonată, fiind păstrată numai pentru anumite servicii (unităţile de terapie intensivă,
serviciile de urgenţă) sau din motive de finanţare.
Având în vedere cele de mai sus, ar fi de preferat ca, şi în România, spitalele să fie
încurajate în a-şi administra propriile roluri prin colaborare cu spitalele învecinate.
Pentru aceasta, este însă necesară garantarea funcţionării spitalelor la standarde
specifice şi a certificării calităţii serviciilor furnizate. Astfel, conform prevederilor Legii
reformei în domeniul sănătăţii din 2006, după obţinerea autorizaţiei de funcţionare, spitalele
sunt obligate să intre în procedura de acreditare coordonată de Comisia Naţională de
Acreditare a Spitalelor. Procedura se iniţiază la cererea spitalului şi nu poate depăşi 5 ani,
neobţinerea acreditării după această perioadă ducând la desfiinţarea spitalului. Acreditarea
este valabilă 5 ani, iar lista cu unităţile acreditate şi categoria acreditării se publică în
Monitorul Oficial al României.
3.3 Organizare
Organizarea spitalelor poate fi caracterizată pe baza a 5 elemente care definesc
statutul unui spital prin amestecul între public, bugetar şi organizaţie privată. Cele cinci
elemente sunt: autonomia în conducere, riscul financiar, responsabilitatea financiară,
responsabilitatea organizaţională şi funcţiile sociale. În Tabelul I.1. se poate vedea că, la
extreme, o organizaţie bugetară are autonomie limitată şi risc financiar foarte scăzut cu un
control ierarhic direct asupra responsabilităţii organizaţionale, în timp ce o organizaţie
privată are drepturi depline de decizie, dar şi riscuri financiare în funcţie de performanţă.
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Tabelul I.1 – Elementele ce caracterizează statutul unui spital

Autonomie în conducere
Risc financiar
Responsabilitatea
financiară
Responsabilitate
organizaţională
Funcţii sociale

Public bugetar
Puţine drepturi de decizie
Inexistent

X
X

Administrare publică

X

Control ierarhic direct

X

Organizaţie privată
Autonomie totală
Risc total funcţie de
performanţă
Administrare la nivelul
organizaţiei
Reglementări şi contracte

Nu există finanţare
explicită

X

Mandat explicit finanţat

Sursa: McKee, M. and Healy, J. 2002

3.3.1 Autonomia în conducere
Fiind recunoscute ca mari consumatoare de resurse, s-a considerat că acordarea unei
mai mari autonomii spitalelor reprezintă strategia cheie pentru obţinerea de servicii adecvate
cu minimum de resurse. Această autonomie se referă la dreptul conducerii spitalului de a lua
decizii asupra forţei de muncă, veniturilor, rezultatelor, preţurilor şi procesului de
management în sine.
În România, pentru prima dată, în 1992, Legea administraţiei publice locale proclama
principiile autonomiei locale şi ale descentralizării serviciilor publice. În fapt, responsabilităţile au fost atribuite unor organisme tot din cadrul sistemului, nu din afara lui, prin
trecerea direcţiilor de sănătate publică în subordinea prefecturilor.
Din 1999, conform Legii spitalelor, acestea au fost proclamate instituţii autonome.
Conducerea era realizată de un consiliu de administraţie numit de proprietar, iar membrii
consiliului erau reprezentanţi ai autorităţilor legale, personal şi sindicate. Managementul
operaţional era asigurat de un consiliu director constituit dintr-un director general, un
director adjunct, un director de nursing şi un contabil.
După desfiinţări şi reînfiinţări succesive ale consiliului de administraţie (2001, 2003,
2006), conform legii reformei din 2006, spitalul este condus de un manager, obligatoriu cu
studii superioare şi cursuri de perfecţionare în management. În cadrul spitalelor publice
funcţionează un comitet director şi un consiliu consultativ care înlocuieşte consiliul de
administraţie. Comitetul director este format din managerul spitalului, directorul medical,
directorul de cercetare-dezvoltare, directorul financiar-contabil şi directorul de îngrijiri.
Consiliul consultativ are rolul de a face recomandări managerilor privind probleme de
strategie şi organizare şi este constituit din reprezentanţi ai ministerelor, autorităţii locale,
universităţilor, mediului de afaceri, sindicatelor.
Managerul spitalului încheie un contract de management cu ministerul pe o perioadă
de 3 ani. Şefii de secţii, laboratoare sau servicii din cadrul spitalului, la rândul lor, încheie
contracte de administrare cu managerul spitalului tot pe o perioadă de 3 ani.
Managerul spitalului are libertatea de a lua decizii privind personalul spitalului,
propune structura organizatorică, numeşte membrii comitetului director, elaborează bugetul
propriu şi negociază contractele de furnizare de servicii cu finanţatorii pe baza indicatorilor
stabiliţi.
Posibilitatea directorilor de spital de a avea mai multă flexibilitate şi spaţiu de acţiune
le-a permis să-şi folosească iniţiativa şi, în numeroase circumstanţe, i-a stimulat să acţioneze
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fără a avea nevoie să ceară mai întâi permisiunea. Această libertate de acţiune nu a însemnat
însă exonerarea de răspundere a directorilor pentru acţiunile lor.
Resursele umane reprezintă unul din cele mai importante elemente de evaluare în
procesul autonomiei spitalelor. În perioada comunistă, personalul medical era angajat al
statului şi plătit pe bază de salarii. Peste tot, numărul personalului şi nivelul salariilor erau
planificate centralizat, iar reglementările includeau numărul angajaţilor, al numirilor, nivelele remuneraţiilor şi concedierile. Pe termen scurt, un sistem de sănătate poate utiliza doar
resursele create în trecut şi acest fapt este evident mai ales în domeniul resurselor umane.
Tot pe termen scurt, un sistem de sănătate poate influenţa foarte puţin acest domeniu, mai
ales modul în care resursa umană este angajată. În schimb pe termen lung investiţia în
resursa umană poate influenţa hotărâtor performanţa sistemului de sănătate.
Capitalul uman, poate fi considerat, conceptual, ca şi capitalul fizic unde pregătirea
profesională şi educaţia medicală continuă pot fi considerate investiţii în capitalul uman,
fapt ce ar contribui la menţinerea unui „stoc‖ de cunoştinţe şi experienţe. Spre deosebire de
capitalul fizic acest capital uman nu se deteriorează (consuma) prin utilizare doar că trebuie
menţinut în pas cu noile cuceriri tehnologice. Educaţia medicală continuă şi perfecţio-narea
alături de cercetare, sunt necesare pentru menţinerea pasului cu progresele tehnologice.
Aceste activităţi necesită investiţii. De regulă aceste investiţii nu sunt controlate de către o
singură autoritate şi nu sunt ghidate de un scop comun, adesea se implică un număr mai
mare de parţi interesate. Astfel în lipsa unei autonomii adecvate managerul unui spital de
regulă nu are un interes pentru a investi în acest domeniu.
În ceea ce priveşte asistenţii medicali şi moaşele, înainte de 1990 existau câteva
programe diferite de pregătire pentru asistenţii medicali, şcoala postliceală şi liceul sanitar.
De atunci asistenţii medicali au fost pregătiţi exclusiv la colegiile pentru asistenţii medicali
mai cunoscute sub numele de şcoală sanitară postliceală renunţându-se definitiv la
pregătirea prin licee sanitare. Pregătirea din zilele noastre necesită trei ani de studiu după
terminarea liceului. La începutul anilor 1990 Ministerul Sănătăţii a condus un program
intens de perfecţionare pentru modernizarea pregătirii asistenţilor medicali care au absolvit
liceul specializat în acest domeniu, singura formă de pregătire pentru asistenţii medicali a
anilor 1980.
Planul de învăţământ al colegiilor universitare pentru asistenţii medicali a fost acceptat
şi implementat doar de curând. Admiterea în şcolile pentru asistenţii medicali se bazează în
principal pe capacităţile intelectuale ale studenţilor în timp ce alte abilităţi precum
comportamentul social şi motivarea au o importanţă minoră. Admiterea în şcolile private este
mai puţin strictă. Numărul studenţilor înscrişi la colegiile universitare şi la şcolile de stat
pentru asistenţi medicali este strict controlat de Ministerul Educaţiei. În schimb, numărul
studenţilor înscrişi în şcolile private nu este controlat. Se estimează că există un număr de 35
000 de absolvenţi pe an ce provin din toate şcolile private sau de stat. Comparativ, Ministerul
Sănătăţii apreciază un necesar anual de 2 000 de absolvenţi. Această cifră este considerată de
către minister ca şi capacitate de absorbţie a sistemului de sănătate.
Se pare că cifrele oficiale raportate nu includ absolvenţii şcolilor private şi din acest
motiv comparaţia cu date similare din alte ţări este practic irelevantă. Conform cifrelor
oficiale, în România anului 2000 existau doar 3600 de absolvenţi. La acel moment ministerul
educaţiei şi cercetării acredita şcolile de asistenţi medicali dar nu monitoriza produsul acelor
şcoli nici cantitativ şi nici calitativ. Ministerul Sănătăţii în calitate de cel mai mare beneficiar
al acestor resurse umane nu avea nici o posibilitate de intervenţie în controlul cantităţii şi
foarte mică influenţă asupra calităţii acestui învăţământ. Legea învăţământului era cea care
guverna acest tip de învăţământ.
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Figura I.20 – Asistenţi medicali absolvenţi la 100000 locuitori, sursa OMS, HFA
database
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Necesitatea de a implementa cerinţele UE în pregătirea asistenţilor medicali a dus la
schimbări importante. Din 2003 toate programele de pregătire de stat au avut loc în colegii
universitare, iar planul de învăţământ a fost elaborate în conformitate cu directivele UE. Din
cauza numărului mare de scoli private, unde Ministerul Educaţiei a avut mijloace limitate de
control, se aşteaptă ca multe din aceste şcoli să fie obligate să închidă porţile.
Mai mult decât atât, având asistenţi medicali pregătiţi la nivel universitar, şcolile
trebuie să fie aprobate de Comitetul Naţional de Acreditare. În acest moment există posibilităţi limitate pentru asistenţii medicali de a-şi perfecţiona calificările academice.
Referitor la profesia de moaşă, şcolile de moaşe au fost abolite în 1978. De atunci
rolul de moaşă a fost preluat de asistentul medical cu o scurtă perioadă de pregătire la locul
de muncă în obstetrică şi ginecologie. În 2003 Ministerul Sănătăţii a reintrodus profesia de
moaşă, iar primul program pentru moaşe la nivel universitar a fost stabilit cu plan de
învăţământ şi perioadă de pregătire în conformitate cu cerinţele UE.

36

Figura I.21 Numărul de asistenţi medicali la 100000 de locuitori, sursa OMS, HFA
database
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În prezent, spitalele contractează direct cu angajaţii, dreptul de decizie, angajare şi
concediere fiind transferat managerului spitalului. În practică, însă, mai există constrângeri
cum ar fi piaţa muncii, presiunile politice, constrângerile financiare. Legislaţia muncii a
rămas la fel de inflexibilă, impunând ca normă contracte pe perioadă nedeterminată, iar
nivelul remuneraţiei se stabileşte potrivit legii. De asemenea, autonomia managerului este
limitată de presiunile sindicale. Toate aceste constrângeri limitează posibilităţile managerului de recompensare a personalului pentru performanţa individuală şi favorizează perpetuarea plăţilor informale.
Până în 1999, contrar situaţiei resurselor umane, spitalele nu aveau nici un drept de
decizie privind mijloacele fixe şi investiţiile de capital, nici măcar de principiu. Deciziile
privind mijloacele fixe erau acoperite de proprietari, stat sau autorităţile locale.
Pentru prima dată conform Legii spitalelor din 1999, spitalelor li s-a permis să
închirieze, să acorde în leasing sau să vândă părţi din clădiri, cu acordul Ministerului
Sănătăţii, fondurile rezultate fiind incluse în bugetele locale, exclusiv pentru achiziţia de
echipament medical.
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Deşi bugetul de stat continuă să asigure contribuţii pentru investiţii de capital, cum ar
fi construcţia de facilităţi şi echipamentul de înaltă performanţă, conform legii reformei din
2006, spitalele pot constitui un fond de dezvoltare ce se poate utiliza pentru dotarea
spitalului.
Referitor la toate celelalte achiziţii, de tip medicamente, materiale spitalul are
autonomie deplină, cu respectarea reglementărilor naţionale privind achiziţiile. Excepţie au
făcut unele achiziţii de medicamente şi materiale sanitare, pentru care, în unii ani, s-au
organizat licitaţii centralizate (2004). De asemenea, spitalele au dreptul de a-şi stabili preţuri
proprii pentru serviciile furnizate, cu excepţia contractelor cu Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate.
Inevitabil, există şi dezavantaje sau riscuri pe care le poate genera o autonomie locală
accentuată. Administrarea locală poate creşte riscul de erori, de faliment bancar sau de şantaj
politic. Deşi planificarea ar trebui să fie un proces local, putând astfel răspunde cel mai bine
nevoilor populaţiei, prin administrare locală, echitatea poate fi ameninţată. În condiţiile unor
resurse limitate, ar putea fi încurajate servicii medicale mai ieftine, inadecvate populaţiei unei
regiuni. În plus, fragmentarea potenţială a sistemului poate fi urmată de o incoerenţă în acţiuni
la nivel local, care poate afecta chiar starea de sănătate a întregii populaţii.
De aceea, cel mai adecvat nivel de autonomie nu este acela de „tot sau nimic‖, ci mai
degrabă o atentă definire a distribuţiei atribuţiilor între central şi local, între clinicieni şi
manageri, între alegerea comunitară şi cea individuală şi între creşterea libertăţii managerului şi a obligaţiei crescute a acestuia de a răspunde pentru acţiunile sale. Amestecul
adecvat şi gradul de autonomie trebuie să fie un subiect de evoluţie de-a lungul timpului.
3.3.2 Riscul financiar
Riscul financiar datorat performanţei spitalului este determinat de mecanismul de
plată şi de nivelul încasărilor directe de la beneficiarii de servicii de sănătate (pacienţi sau
companii private).
În România, din 1993, municipalităţile au fost obligate să contribuie cu aproximativ o
şesime din fondurile pentru sănătate. Aceste surse fiind folosite în principal pentru
aprovizionare cu alimente şi reparaţii curente.
Până în 1996, bugetul pentru sănătate era repartizat, pe capitole bugetare,
Ministerului Sănătăţii şi celorlalte ministere cu reţele sanitare proprii. Aceasta împiedica
transferul banilor de la un capitol la altul, ei putând fi cheltuiţi strict cu scopuri precise, în
principal acoperirea salariilor personalului.
În 1997, prin aprobarea Legii asigurărilor sociale de sănătate, s-a implementat un nou
sistem de colectare a banilor. Investiţiile de capital au continuat a fi acoperite din fonduri de
la bugetul de stat, iar bugetele locale acoperă serviciile medicale pentru cei cu venituri
reduse, concedii de maternitate sau concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi. Legea
stipulează, de asemenea, separarea între beneficiarii şi furnizorii de servicii de sănătate.
Fondul de asigurări de sănătate acoperă doar serviciile curative, în timp ce serviciile
de promovarea sănătăţii şi prevenţie sunt acoperite de la bugetul de stat. Finanţarea
spitalelor publice este asigurată teoretic, prin bugete globale prospective negociate cu Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate pe bază de contracte. În practică, bugetele negociate
cuprind două componente distincte, salariile personalului şi restul cheltuielilor. Negocierea
bugetelor se face pe baza unor indicatori de volum cum ar fi numărul de zile de spitalizare,
numărul de cazuri şi tarife medii pe caz, calculate în funcţie de spital şi secţie. Începând din
anul 2005, prin dezvoltarea sistemului de finanţare bazată pe caz (DRG), majoritatea spitalelor pentru afecţiuni acute încheie contracte pe baza numărului de cazuri spitalizate şi a
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tarifelor medii pe grupe de diagnostice. În acest caz, riscul financiar a crescut considerabil
pentru spital, fiind dependent de capacitatea spitalului de a raporta date corecte şi complete.
În sistemul public, pacienţii spitalizaţi fără recomandare de la medicul curant plătesc
serviciile hoteliere.
Contractele negociate cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prevăd indicatori de
administrare, ceea ce face ca riscul financiar să fie preluat la nivelul spitalului, crescând
motivaţia, atât a conducerii spitalului, cât şi a profesioniştilor, de a îmbunătăţii eficienţa şi
eficacitatea serviciilor furnizate.
3.3.3 Responsabilitatea financiară
Responsabilitatea financiară se referă la capacitatea spitalului de a realiza beneficii
sau de a administra eventualele deficite.
În condiţiile unei finanţări centrale şi a alocării fondurilor pe categorii, fără posibilitatea schimbării destinaţiei, nu exista motivaţie pentru generarea de beneficii, mai ales că
orice fond neutilizat se întorcea la bugetul de stat.
Odată cu introducerea bugetelor globale, spitalul are control asupra activităţii financiare. Experienţa însă a arătat că acest mecanism este eficient dacă bugetul global alocat nu
poate fi modificat în cursul unui an. Rectificarea de la jumătatea anului, practicată până în
prezent, reprezintă un stimulent negativ pentru obţinerea de surplus. Astfel, în mod repetat,
spitalele au înregistrat datorii, în special către furnizorii de medicamente sau materiale
sanitare, care, în parte, au fost acoperite din fondurile de asigurări sau bugetul de stat. În
puţine cazuri s-a trecut la demiteri ale conducerilor spitalelor, deşi contractele încheiate cu
casele de asigurări aveau prevăzuţi indicatori stabiliţi în scop de evaluare.
În majoritatea ţărilor din estul Europei, situaţia este similară, abia în 1998, în
Ungaria, proprietarii spitalelor au fost responsabilizaţi pentru pierderile spitalelor şi au fost
introduse comisii de supraveghere a spitalelor pe probleme de faliment bancar. Republica
Cehă reprezintă singura excepţie; acolo, spitalelor li s-au acoperit datoriile, cu condiţia ca
acestea să fie rambursate din profit (McKee, M., Healy, J. 2002).
3.3.4 Responsabilitatea organizaţională
Dacă în sistemul centralizat, public bugetar spitalele erau responsabile pe linie
ierarhică directă, în urma modificărilor legii administraţiei din 1992, spitalele sunt responsabile atât faţă de autorităţile publice locale, cât şi faţă de Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile
judeţene de sănătate publică. Administraţiile locale nu deţin instrumentele şi capacitatea de
control pentru evaluarea performanţei financiare şi calităţii serviciilor acordate. Auditul se
exercită de către structuri ale Ministerului Sănătăţii, în schimb controlul calităţii serviciilor
se face de cele mai multe ori ca urmare a reclamaţiilor sau chiar a influenţelor politice.
Introducerea sistemului de raportare pe baza grupelor de diagnostice a permis introducerea
în contractele spitalelor cu casele de asigurări a unor indicatori de activitate şi de calitate, pe baza
cărora se negociază bugetul. Totuşi, până în prezent, nu au existat cazuri de refuz al contractării, şi
nici schimbări majore în tipurile de servicii furnizate de vreun anumit spital.
Până în prezent, în majoritatea ţărilor din Europa de est, pacienţii sunt excluşi din
procesul de decizie, neavând nici măcar rol consultativ la nivelul spitalelor. În plus, nu există
stabilit nici un sistem de raportare a reclamaţiilor pacienţilor. Excepţia, în acest sens, o
constituie Republica Cehă.
3.3.5 Funcţiile sociale
În România, spitalelor nu le sunt alocate fonduri separate pentru activitatea socială,
prin lege având obligaţia de a acorda asistenţă medicală gratuită pentru toate cazurile în
regim de urgenţă. Acest fapt a generat pierderi pentru multe spitale. Presiunile sociale,
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politice şi chiar ale media au amendat externările cazurilor sociale, spitalele menţinând
pacienţi sociali, cu riscul nerambursării cheltuielilor.
4. ANALIZA PERFORMANŢEI SPITALELOR DIN ROMÂNIA
În cadrul sistemului de sănătate, spitalele ocupă un loc aparte, deoarece sunt cele mai
bine dotate cu echipamente şi tehnologii, putând oferi îngrijiri de sănătate de înaltă calitate
şi complexitate, dar în acelaşi timp sunt şi mari consumatoare de resurse. Pentru a putea
compara spitale asemănătoare între ele, în vederea îmbunătăţirii performanţei acestora,
fiecare sistem de sănătate foloseşte diverşi indicatori de performanţă. Unii indicatori au
menirea de a menţine costurile spitaliceşti în limite suportabile de către sistemul de sănătate
respectiv.
În cele ce urmează, vom trece în revistă câţiva indicatori legaţi de activitatea spitalului, în contextul sistemului de sănătate românesc în general. Datele folosite pentru această
analiză provin din setul minim de date raportat de spitalele din România în anul 2005,
primul an de generalizare a colectării datelor DRG la nivelul spitalelor. Prelucrarea a folosit
baza de date DRG pe 2005 de la nivelul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în
Sănătate.
Pentru scopul prezentei analize, indicatorii au fost calculaţi la nivelul celor 8 regiuni
de dezvoltare ale României.
Judeţele din cadrul regiunilor de dezvoltare ale României sunt după cum urmează:
 Bucureşti – Bucureşti, Ilfov;
 Centru – Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu;
 NE – Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui;
 NV – Satu - Mare, Maramureş, Bihor, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj;
 S – Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman;
 SE – Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa;
 SV – Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea
 V – Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş.
Am ales ca instrumente de lucru doar câţiva indicatori, care să ne permită o imagine de
ansamblu asupra utilizării serviciilor spitaliceşti de către populaţie. Privitor la activitatea
spitalelor am ales doar patru indicatori:
 durata medie de spitalizare, pe care o putem considera un indicator indirect de
costuri (grosier vorbind),
 indicele de case mix care ne arată complexitatea cazurilor tratate în spitale,
 procentul pacienţilor internaţi în secţii chirurgicale din totalul pacienţilor
internaţi, comparativ cu
 procentul celor care au suferit intervenţii chirurgicale, ca indicator al adecvării
serviciilor oferite.
Am dorit să vedem dacă o complexitate mai mare a cazurilor se corelează cu o durată
mai mare de spitalizare. Am pornit de la premisa că, la nivelul regiunilor, regăsim toate
tipurile de spitale, deci regiunile sunt comparabile între ele în ceea ce priveşte îngrijirea
spitalicească.
Pentru a vedea dacă există variaţii regionale privind modul de accesare al spitalului,
am ales următorii indicatori:
 procentul pacienţilor proveniţi din mediul rural,
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 procentul celor internaţi în urgenţă,
 procentul celor trimişi de medicul specialist,
 procentul celor trimişi de medicul de familie.
În cele ce urmează vom discuta succint aceşti indicatori aşa cum se prezintă ei pentru
anul 2005.
Figura I. 22 - Durata medie de spitalizare în 2005,
pe regiuni de dezvoltare, în funcţie de spital
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Durata medie de spitalizare pe regiunile de dezvoltare în anul 2005 a variat între 6,4
şi 8,4 zile, cea mai mică durată medie fiind înregistrată în regiunea Bucureşti, iar cea mai
mare în regiunea de vest.
Figura I. 23 - Indicele de complexitate a cazurilor, în 2005, pe regiuni de dezvoltare, în
funcţie de spital
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Indicele de complexitate a cazurilor spitalizate în 2005 a variat între 0,66 în regiunea
de S şi 0,84 în regiunea Bucureşti. În figura I. 18 putem vedea că regiunea Bucureşti a avut
durata medie de spitalizare cea mai mică, tratând cazurile cele mai complexe. Regiunea de
Centru, cea de Vest şi Nord Vest tratează de asemenea cazuri complexe, având însă în anul
respectiv durate medii de spitalizare mai mari.
Figura I. 24 - Procentul pacienţilor internaţi în secţii chirurgicale din totalul
pacienţilor internaţi, în 2005, pe regiuni de dezvoltare,
în funcţie de spital
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Procentul cel mai mare de pacienţi internaţi în secţii chirurgicale, din totalul
pacienţilor internaţi, se găseşte în regiunea Bucureşti (28%), urmat de regiunile Centru
(23%), Vest (21%) şi Nord Vest (20%). Cei mai puţini pacienţi chirurgicali se regăsesc în
regiunea Sud (14%).
Figura I. 25 - Procentul pacienţilor care au suferit intervenţii chirurgicale, din totalul
pacienţilor internaţi în secţii chirurgicale, în 2005, pe regiuni de dezvoltare, în funcţie
de spital
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Procentul pacienţilor care au suferit intervenţii chirurgicale, din totalul pacienţilor
internaţi în secţii chirurgicale, variază între 40% (Sud şi Sud Vest) şi 60% (Bucureşti) fiind în
general destul de mic. În majoritatea regiunilor, doar jumătate din pacienţii internaţi la
chirurgie, au suferit o intervenţie chirurgicală, în anul 2005. Acest lucru evidenţiază clar nevoia
unor servicii de diagnostic prespitalicesc, accesibile populaţiei, atât fizic cât şi financiar.
Figura I. 26 - Procentul pacienţilor internaţi, provenind din mediul rural, în 2005, pe
regiuni de dezvoltare, în funcţie de spital
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Procentul cel mai mare de pacienţi proveniţi din mediul rural, din totalul pacienţilor
internaţi, se tratează în regiunile Sud (58%), Nord Est (55%) şi Sud Vest (53%), iar cei mai
puţini în Bucureşti (25%).
Figura I. 27 - Procentul pacienţilor internaţi în urgenţă, în 2005, pe regiuni de
dezvoltare, în funcţie de spital
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Procentul pacienţilor internaţi în urgenţă din totalul pacienţilor internaţi este cel mai
mare în regiunea de Sud Est (63%), urmată de regiunea de Sud (59%). Procentul cel mai
mic se regăseşte în regiunea Bucureşti (39%).
Figura I. 28 - Procentul pacienţilor internaţi prin trimitere de la medicul specialist, în
2005, pe regiuni de dezvoltare, în funcţie de spital
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Procentul pacienţilor internaţi în spital în 2005 cu trimitere de la medicul specialist
variază destul de mult între regiuni. Astfel cele mai mari procente se regăsesc în regiunile de
Vest (31%), Nord Est (30%), Centru (29%), şi Nord Vest (27%), cel mai mic procent fiind
în regiunea Bucureşti (14%).
Figura I. 29 - Procentul pacienţilor internaţi prin trimitere de la medicul de familie, în
2005, pe regiuni de dezvoltare, în funcţie de spital
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Procentul pacienţilor internaţi în spital, în 2005, cu trimitere de la medicul de familie,
este cel mai mare în Bucureşti (40%), urmat de regiunea de Nord Vest (26%). Restul
regiunilor se încadrează cu procente cuprinse între 17% şi 20%.
Discuţii şi concluzii
Comparativ cu ţările din jur, România cheltuieşte pentru sănătate mai puţin, continuând să aibă probleme cu mortalitatea infantilă, mortalitatea maternă şi prevalenţa unor
boli tratabile cum ar fi tuberculoza. Speranţa de viaţă la naştere nu diferă mult de ţările din
jur, iar probabilitatea de supravieţuire la 65 de ani este relativ comparabilă. Din păcate însă
nivelul deceselor evitabile, în general, şi în special la vârste mici, nu este cunoscut, şi nu
există programe ţintite de reducere a acestora.
În ceea ce priveşte spitalele:
 există diferenţe între modul de accesare de către pacienţi, în funcţie de regiune,
 există diferenţe clare între regiuni în ceea ce priveşte procentul pacienţilor
trataţi provenind din mediul rural;
 durata medie de spitalizare variază relativ puţin, toate regiunile de dezvoltare
având durate medii sub 10 zile (pentru spitale de acuţi, care raportează date
DRG şi sunt plătite de casele de asigurări pe această bază);
 indicele de complexitate a cazurilor (indicele de case mix) prezintă variaţii
regionale destul de importante, având valori destul de mici;
 din cazurile internate la chirurgie au suferit intervenţii chirurgicale între 40% şi
60% din cei internaţi, un procent extrem de mic: acest indicator ridică semne
de întrebare privind oferta de servicii diagnostice în afara spitalului;
 cele mai multe cazuri cu trimitere de la medicul de familie vin către regiunea
Bucureşti, care are şi cel mai mic procent de bolnavi internaţi în urgenţă; o
explicaţie a acestui fapt ar putea fi existenţa unor diferenţe de acoperire cu
medici de familie între regiuni.
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CAPITOLUL II
FINANŢAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
Dr. Paul Radu
1. FINANŢAREA SECTORULUI SANITAR
Piaţa serviciilor de sănătate nu este o piaţă liberă, adică o piaţă în care preţurile sunt
rezultatul interacţiunii între cererea şi oferta de servicii de sănătate. Motivele principale
pentru care piaţa serviciilor de sănătate nu poate funcţiona ca o piaţă liberă sunt: competiţia
restrânsă, asimetria informaţională, prezenţa externalităţilor şi heterogenitatea îngrijirilor de
sănătate („Economie sanitară şi management financiar‖, 2003). Consecinţa acestui eşec al
pieţei libere a serviciilor de sănătate (mecanismul principal de alocare a resurselor limitate
pentru satisfacerea unor nevoi mai mari), în care consumatorii plătesc direct pentru
serviciile de sănătate primite este faptul că este nevoie de alte modalităţi mai eficiente şi
echitabile de alocare a resurselor.
Pe lângă plata directă de către consumatori (pacienţi) a furnizorilor pentru îngrijirile
de sănătate primite, metodă caracteristică pieţei libere, cea mai cunoscută metodă de plată
este reprezentată de metoda terţului plătitor (asigurarea de sănătate). Principiul de bază al
finanţării printr-un terţ plătitor este acela că indivizii plătesc în mod regulat o anumită sumă
de bani către un terţ (indiferent dacă ei consumă sau nu îngrijiri de sănătate), iar în
momentul în care indivizii primesc îngrijiri de sănătate, plata furnizorilor se face de către
terţul respectiv, din sumele colectate în timp. Finanţarea printr-un terţ plătitor reprezintă
ceea ce se numeşte o schemă de asigurare împotriva riscului de boală. Schema fluxurilor
financiare într-o astfel de situaţie se poate observa în figura I.
Figura II.1 – Actorii implicaţi în finanţarea îngrijirilor de sănătate
(sursa: OMS 92747)
Plăţi directe
Consumatori

Furnizori
Servicii de sănătate

Guvern
Asociaţii
profesionale

Cumpărători de
îngrijiri
(terţul plătitor)
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Ceea ce realizează o schemă de asigurare, deci o finanţare a îngrijirilor de sănătate
printr-un terţ plătitor, este diminuarea riscului financiar individual, prin diseminarea acestuia la
participanţii din schema de asigurare. Cele două fluxuri financiare prezente în cazul metodei
terţului plătitor sunt reprezentate de colectarea fondurilor (sau finanţarea sectorului sanitar) şi
plata furnizorilor (sau rambursarea furnizorilor pentru serviciile efectuate).
Asigurarea este o modalitate de protecţie împotriva riscului. În cazul asigurărilor de
boală (sau de sănătate, cei care decid să intre într-un sistem de asigurare decid să contribuie
cu o sumă de bani, iar cei care se vor îmbolnăvi vor avea acoperite cheltuielile necesare din
banii colectaţii la comun (Radu, 1999).
În funcţie de modul de colectare a fondurilor, asigurarea de sănătate poate fi de mai
multe tipuri: asigurare voluntară (privată) şi asigurare obligatorie (asigurare socială şi
asigurare publică prin intermediul guvernului).
Asigurarea privată (voluntară) de sănătate este acea asigurare în care indivizii decid
voluntar să se asigure la o societate de asigurări. Ideea de bază este ca beneficiile plătite de
asigurător (către furnizorii de îngrijiri de sănătate) să nu depăşească veniturile colectate de
la pacienţi (sub forma contribuţiilor). Primele se pot stabili la un nivel egal pentru toţi
asiguraţii (prime comunitare) sau diferenţiat, în funcţie de riscul de boală al fiecărui asigurat
(prime actuariale – de risc).
Problemele principale ale asigurărilor private sunt în număr de două:

existenţa fenomenului de evaluare a riscului individual (raportarea primei
de asigurare la riscul de boală) duce la excluderea din schema de asigurare a
celor cu riscuri mari de boală (bătrâni, bolnavi cronici etc.), pentru care
primele de asigurare sunt stabilite la un nivel foarte înalt; în concluzie
firmele de asigurare vor căuta să asigure oameni sănătoşi şi cu venituri
mari, deci vor selecţiona persoane cu riscuri mici de boală (riscurile
―bune‖);

pe de altă parte, cei care vor să-şi facă o asigurare privată vor căuta să
obţină beneficii cât mai mari în schimbul primelor plătite; mulţi dintre ei
pot fi sănătoşi, deci să nu aibă nevoie de îngrijiri şi pot părăsi oricând
schema, iar alţii care au o problemă ascunsă de sănătate, vor dori să se
alăture schemei; acest fenomen prin care societăţile de asigurări selectează
efectiv pe cei cu riscuri crescute (riscuri ―rele‖), poartă denumirea de
selecţie adversă, adică cei care ştiu că au un risc mai mare de boală sunt mai
tentaţi să-şi facă o asigurare decât cei care se ştiu mai sănătoşi, deci cu risc
mai mic de îmbolnăvire.
Deoarece asigurările private de sănătate nu pot oferi o soluţie cuprinzătoare de finanţare
a serviciilor de sănătate pentru întreaga populaţie, soluţia adoptată de majoritatea organizatorilor
de sisteme de sănătate o reprezintă introducerea obligativităţii schemelor de asigurare a
sănătăţii. În acest fel, dispar ambele inconveniente menţionate anterior: primele de asigurare nu
mai sunt dependente de riscul de boală, ci de capacitatea de plată a fiecăruia (sunt legate de
venitul individual), iar selecţia adversă dispare, deoarece asigurarea este obligatorie şi pentru cei
bolnavi şi pentru cei sănătoşi.
Asigurarea publică de sănătate, cunoscută mai frecvent ca şi finanţare prin impozitare
generală, este o formă specială de asigurare în care indivizii nu plătesc contribuţii pentru
sănătate, ci, din impozitele (taxele) colectate de stat acesta asigură plata furnizorilor pentru
serviciile furnizate indivizilor. În acest caz, terţul-plătitor este reprezentat de stat (sau de una
dintre structurile sale), iar toţi indivizii sunt îndreptăţiţi să primească servicii, indiferent de
nivelul impozitului plătit. Se poate distinge un caz particular al asigurărilor publice, în care
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taxele colectate de stat sunt destinate special sănătăţii, deci un fel de taxă dedicată sănătăţii.
În această situaţie, vorbim despre finanţare prin taxe speciale (―earmarked taxation‖).
Asigurarea socială de sănătate este acea formă de asigurare prin care indivizii sunt
obligaţi să plătească prime către asigurător, prime care nu sunt legate de riscul de boală, ci
de venitul fiecăruia. În acest mod, are loc o subvenţionare a celor bătrâni de către tineri, a
celor bolnavi de către cei sănătoşi şi a celor săraci de către cei mai bogaţi. Dispar astfel
selecţia adversă şi raportarea la risc, specifice asigurărilor private de sănătate. Cei care nu
plătesc primele de asigurare nu beneficiază de plata asigurătorului către furnizor în
momentul când solicită îngrijiri de la acesta.
Problema comună a tuturor sistemelor de asigurări (voluntare sau obligatorii) este
legată de apariţia hazardului moral. Acesta este fenomenul prin care apare un consum
excesiv de îngrijiri de sănătate în cazul sistemelor în care pacienţii nu plătesc nimic la
punctul de contact cu furnizorii, în momentul când primesc îngrijiri de sănătate. Hazardul
moral este inerent în orice schemă de asigurare şi duce la furnizarea excesivă de servicii din
partea furnizorilor şi la consumul excesiv de servicii din partea asiguraţilor (Mossialos,
2002). Există un hazard moral al consumatorului determinat de două cauze: (1) consumatorii au tendinţa de a supraconsuma îngrijiri de sănătate deoarece nu le plătesc în momentul
consumului (efectul preţului scăzut), şi (2) tendinţa de a duce o viaţa mai riscantă, ştiind că
nu plăteşte nimic în caz de boală (efectul de substituţie).
Metodele clasice de atenuare a hazardului moral al consumatorului sunt: introducerea de
co-plăţi, deductibile, practicarea unor reduceri ale primelor în cazul utilizării mai reduse a
serviciilor de sănătate, stabilirea unui plafon maxim al beneficiilor plătite etc. („Modelling în
Health Care Finance: A compendium of quantitative techniques for health care financing‖,
1999).
Mai există însă şi hazardul moral al furnizorului, prin care acesta induce o creştere a
cererii de servicii a pacientului (ştiind că acesta nu plăteşte direct nimic). Acest fenomen
apare în special în sistemele care plătesc furnizorii pentru fiecare serviciu furnizat.
Tabelul II.1. Comparaţie a diferitelor tipuri de finanţare
Impozitare Impozitare
Asigurări
Caractegenerală
specială
sociale de
risticile analizate
sănătate
Sunt contribuţiile destinate
Nu
Da
Da
special sectorului sanitar?
Sunt contribuţiile legate de riscul Nu
Nu
Nu
de boală?
Determină contribuţiile dreptul Nu
Nu
Da
la beneficii?

Asigurări
private de
sănătate
Da
Da
Da

Sursa: Witter S., Ensor T., Jowett M., Thompson R. - "Health Economics for Developing Countries", Macmillan,
London and Oxford, 2000

Ceea ce trebuie să facă orice ţară care doreşte punerea în practică a unui astfel de
sistem de finanţare mixt este definirea pe baza valorilor din societate şi a fondurilor
disponibile a ceea ce se consideră a fi bunuri publice, bunuri necesare şi de lux în domeniul
îngrijirilor de sănătate. Acest lucru trebuie realizat în cadrul politicilor de sănătate ale
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fiecărei ţări, deoarece şi pentru o astfel de problemă care pare, preponderent, tehnică nu
există soluţii pur tehnice fără implicare politică (Vlădescu, 2002).
Finanţarea sănătăţii în România
Finanţarea îngrijirilor de sănătate din România şi alocarea resurselor reprezintă
pentru sistemul de îngrijiri de sănătate principale puncte de acţiune ale reformei sanitare ce
se desfăşoară în România în ultimii ani. Finanţarea sistemul sanitar din România a trecut în
ultimii 15 ani, din punct de vedere conceptual, prin trei mari etape: (1) schemă de asigurări
obligatorii prin impozitare generală, (2) schemă de asigurări obligatorii prin impozitare
generală şi taxe dedicate sănătăţii şi (3) schemă de asigurări sociale de sănătate şi asigurări
obligatorii prin impozitare generală şi dedicată sănătăţii (Zarckovic, 1998).
Înainte de anul 1989 şi până în anul 1992, finanţarea sistemului de sănătate românesc
avea la bază un sistem de asigurări obligatorii, sub forma unei finanţări prin impozitare
generală. Statul era cel care colecta prin Ministerul Finanţelor taxele şi impozitele generale.
Din aceste sume colectate Guvernul şi mai apoi Parlamentul decidea ce sumă să fie alocată
Ministerului Sănătăţii, care reprezenta în fapt terţul-plătitor, deoarece el era ordonatorul
principal de credite. Trebuie precizat că, în acelaşi timp, Ministerul Sănătăţii era şi singurul
furnizor de îngrijiri de sănătate prin instituţiile sanitare din subordinea sa (spitale, institute
etc.), ceea ce a determinat existenţa unui sistem de sănătate integrat, în care rolul de solist
principal îl avea Ministerul Sănătăţii şi organismele sale teritoriale (direcţiile judeţene de
sănătate publică). Ceea ce trebuie evidenţiat este că acest mod de finanţare a dus la două
consecinţe importante (Donaldson, 1993):

percepţia populaţiei că furnizarea îngrijirilor de sănătate este un proces
pentru care nu se plăteşte şi de care este răspunzător statul;

lipsa definirii exacte a îngrijirilor de sănătate de care puteau beneficia
cetăţenii, rezultând percepţia că orice fel de îngrijire poate fi furnizată, dacă
există resursele necesare pentru aceasta.
Fondurile colectate şi gestionate anual de Ministerul Sănătăţii au reprezentat aproximativ 3% din Produsul Intern Brut (PIB) al României, cu variaţii mici, în plus sau în minus,
de la un an la altul. Deşi s-a redus treptat, fiind înlocuit de finanţarea prin asigurări sociale
de sănătate, acest mod de finanţare mai există şi în acest moment, reprezentând aproximativ
15% din sumele totale cheltuite pentru sistemul de îngrijiri de sănătate.
Un caz particular al finanţării prin impozite generale a fost acela din perioada 19951997, când o parte a cheltuielilor din sectorul sanitar au fost acoperite prin fonduri
provenind de la bugetele locale, şi nu de la bugetul de stat. Aceste fonduri nu erau
gestionate de Ministerul Sănătăţii, dar utilizarea lor era dictată de normele legale prin care
se introdusese acest mecanism (se acopereau cheltuielile de întreţinere, hrană, obiecte de
inventar cu valoare mică etc.).
Începând cu anul 1992, apare o nouă modalitate de finanţare în sistemul sanitar
românesc, şi anume, Fondul special pentru sănătate. Acest Fond avea rolul de a completa
resursele financiare de care beneficia Ministerul Sănătăţii prin alocare de la bugetul de stat.
Momentul când a apărut acest Fond reflectă penuria de resurse financiare ale statului, ca
urmare a recesiunii economiei începută odată cu anul 1990. Modul de constituire a acestui
Fond a fost reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992, aprobată prin Legea nr.
114/1992 şi avea la bază contribuţia angajatorilor de 2%, raportat la fondul de salarii, plus
colectarea unor taxe specifice pentru produse considerate nocive sănătăţii (tutun şi alcool).
La înfiinţarea sa, Fondul special pentru sănătate, se constituia direct la Ministerul Sănătăţii
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şi avea ca destinaţie principală compensarea preţurilor la medicamentele eliberate în
ambulatoriu. Finanţarea prin acest Fond special s-a adăugat aceleia existente prin alocarea
directă de la bugetul de stat, reprezentând aproximativ 20% din sumele totale cheltuite
pentru finanţarea sistemului de îngrijiri de sănătate (Zarckovic, 1998).
Efectele introducerii Fondului special de sănătate au fost (Enachescu, 1998):

creşterea resurselor colectate pentru finanţarea îngrijirilor de sănătate;

sensibilizarea angajatorilor asupra faptului că, prin sumele plătite, contribuie direct la îngrijirile de sănătate acordate salariaţilor; acest efect a fost
umbrit însă de povara reprezentată de această taxă specială, care s-a adăugat
la nivelul taxelor existente deja pentru fiecare angajator.
Din anul 1998, ca urmare a adoptării Legii asigurărilor sociale de sănătate (urmată de
o serie de modificări şi completări), finanţarea predominantă a sănătăţii se face prin colectarea unor taxe speciale, dedicate sănătăţii care provin direct sau indirect de la angajatori,
angajaţi, liber-profesionişti, pensionari, şomeri etc. Introducerea acestui mecanism de
finanţare este dublată de înfiinţarea Caselor de Asigurări, care sunt instituţii publice care nu
sunt subordonate Ministerului Sănătăţii. Efectele imediate ale introducerii noii modalităţi de
finanţare au fost:

evidenţierea cu claritate a faptului că banii pentru îngrijirile de sănătate
provin direct din buzunarul fiecărui cetăţean;

separarea celui care finanţează sistemul de sănătate (casele de asigurări) de
cel care furnizează serviciile de sănătate (Ministerul Sănătăţii în cea mai
mare parte din cazuri) şi stabilirea unor relaţii contractuale între aceşti
parteneri;

creşterea fiscalităţii pentru angajatori, de la 2% la 5% şi apoi la 7%.
Introducerea finanţării prin asigurări sociale nu a desfiinţat finanţarea prin taxe
generale, ci doar a dus la definirea (mai mult sau mai puţin precisă) domeniilor de activitate
sanitară care vor fi acoperite prin cele două metode principale de finanţare: asigurările
sociale de sănătate şi asigurarea publică gestionată de Ministerul Sănătăţii. Trebuie
menţionat că din punctul de vedere al fondurilor colectate, introducerea asigurărilor sociale
de sănătate în anul 1998 nu a adus majorări de fonduri, totalul sumelor pentru sănătate
reprezentând tot în jur de 3% din PIB. Odată cu intrarea deplină în practică a asigurărilor
sociale de sănătate, din 1999, şi majorarea contribuţiilor de la 5 la 7%, totalul fondurilor
pentru sănătate a crescut, ceea ce a dus la o majorare a ponderii cheltuielilor pentru sănătate
în PIB până spre 4%. În sume absolute, pentru sistemul asigurărilor sociale de sănătate,
cheltuielile s-au majorat de la aproximativ 1,2 miliarde dolari SUA în anul 1999 la 2,7
miliarde dolari SUA în anul 2005 (Radu, 2005).
Este necesar a fi precizat că aceste 3 modalităţi de finanţare descrise nu sunt
singurele care au fost şi/sau există în sistemul de îngrijiri de sănătate din România. Ele sunt
cele care au dominat finanţarea sistemului şi care stau la baza schemei de asigurări publice.
Pe lângă aceste forme, plata directă a unor servicii (stomatologice, servicii de specialitate în
ambulatoriu etc.) sau co-plăţile altor servicii (medicamente) reprezintă metode de finanţare
prin care sistemul de îngrijiri de sănătate vehiculează sume importante.
La aceste plăţi directe, oficiale, se pot adăuga şi plăţile neoficiale (IMSS, 2001).
Totalul sumelor cheltuite în sistem în afara celor care finanţează direct schema de asigurări
obligatorii, variază de la un studiu la altul, în limite foarte mari, fiind cuprinse între 20 şi
50% din fondurile colectate de sistemul de asigurări obligatorii, ceea ce conduce spre o
pondere de 5-7% din PIB folosită pentru totalul îngrijirilor de sănătate.
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Ancheta integrată în gospodării realizată de Institutul Naţional de Statistică şi Studii
Economice în anul 1999 a estimat nivelul cheltuielilor private (cheltuieli directe plus plăţi
―informale‖) la 305 milioane dolari SUA, adică aproximativ 22% din totalul cheltuielilor,
sau 0,9% din PIB. Această pondere de 22% a cheltuielilor private este mai mare decât media
din ţările membre ale OECD, dar este mai mică decât în ţări, precum SUA sau Australia, şi
situează România la media din ţările Europei Centrale şi de Est (Vlădescu, 2001).
2. PLATA FURNIZORILOR DE SERVICII DE SĂNĂTATE
Plata furnizorilor reprezintă cel de-al doilea flux financiar într-un sistem care are la
bază un terţ plătitor. Separarea modului în care se colectează fondurile (sursele de finanţare)
de modul în care acestea se distribuie furnizorilor este o temă importantă a economiei
sanitare. Plata furnizorilor este unul din punctele cheie ale unui sistem de îngrijiri de
sănătate, ştiut fiind că aceasta stă la baza activităţii furnizorilor de servicii.
Criteriile de judecată a succesului unei metode de plată a furnizorilor sunt
următoarele (Witter, 2000):

costul administrării şi monitorizării,

controlul asupra costurilor totale,

efectul asupra calităţii îngrijirilor,

impactul asupra eficienţei tehnice,

efectul la nivelul eficienţei alocative.
Prezentarea principalelor metode de plată a furnizorilor, precum şi a stimulentelor pe
care acestea le implică din punct de vedere a tipului, volumului, costului şi calităţii
serviciilor furnizate se va face urmărind iniţial plata practicienilor individuali (în principiu,
medici generalişti), apoi plata instituţiilor sanitare (în principiu, spitale).
Plata practicienilor individuali se poate face prin:

capitaţie – reprezintă plata medicilor în concordanţă cu numărul pacienţilor
înregistraţi la cabinetul propriu (pe lista lor); plata se face indiferent de
volumul serviciilor furnizate în decursul unui an; este evident faptul că un
pacient nu se poate înregistra decât pe lista unui medic, dar alegerea
medicului este liberă; plata prin capitaţie este potrivită acolo unde scopul
este de a plăti medicul pentru a asigura acoperire cu servicii, mai degrabă,
decât a furniza multe tratamente;

plata per serviciu – adică plata fiecărei proceduri sau serviciu furnizate
pacientului; în această situaţie trebuie definită unitatea de plată şi preţul
acesteia; lunar medicul centralizează serviciile furnizate şi trimite o nota de
plată terţului plătitor; în general terţul plătitor foloseşte o schemă tarifară
unică de plată a furnizorilor; prin acest sistem, fiecare furnizor este plătit în
funcţie de munca depusă, iar medicii au stimulente de a furniza servicii
prompte, atractive şi de calitate; marea slăbiciune a acestei metode este
aceea că încurajează medicii la un exces de consultaţii şi proceduri, dintre
care unele nu sunt necesare (aici se manifestă specificul relaţiei de agenţie
prin care furnizorii cresc cererea de servicii – hazardul moral al furnizorilor), ceea ce duce la o escaladare a costurilor;
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plata în funcţie de realizarea unor obiective stabilite de comun acord cu
terţul plătitor; se foloseşte când se doreşte realizarea unui volum mare de
servicii prin care să se asigure succesul programului (ex: vaccinările);
salariu – metodă bine cunoscută, prin care anual se plăteşte o sumă fixă de
bani, indiferent de volumul de muncă sau de calitatea serviciilor furnizate;
pot exista şi contracte în care salariile să fie ajustate pe baza performanţelor
realizate (de exemplu, prime pentru realizarea unor nivele optime de
vaccinare); în cazul existenţei unei relaţii între nivelul salariului şi performanţa realizată, este foarte important de stabilit cine şi cum monitorizează
performanţa; această modalitate de plată se poate combina cu acordarea
unor bonusuri, de obicei pentru furnizarea de îngrijiri unui număr mare de
pacienţi („Economie sanitară şi management financiar‖, 2003).

Plata spitalelor se poate face prin:

plata per unitate furnizată – furnizorul acordă un serviciu pacientului, iar
plata se face în general după aceea, pe baza unei înţelegeri (tarif) între
furnizor şi terţul plătitor; în acest caz trebuie definită unitatea care stă la
baza plăţii; o unitate de îngrijiri se poate defini în diferite moduri:
- ziua de spitalizare; unităţile sunt plătite cu o sumă fixă sau variabilă
pentru fiecare zi pe care o petrece un pacient în spital; acest mod de
plată are un mare dezavantaj, deoarece stimulează menţinerea cât mai
îndelungată a pacienţilor în spital;
- serviciul sau procedura furnizată – mecanismul este identic cu cel de la
plata per serviciu a practicienilor individuali;
- costul mediu per pacient – furnizorii primesc o sumă de bani fixă pentru
fiecare pacient tratat, pe baza calculării unui cost mediu; această metodă
nu încurajează furnizarea cât mai eficientă a îngrijirilor, deoarece îi
răsplăteşte pe cei care au costuri mari;
- standarde medicale economice – furnizorii sunt plătiţi în funcţie de
diagnosticul de boală, pentru fiecare diagnostic pacientul fiind supus
unui protocol de tratament; necesită stabilirea anterioară a acestor
protocoale, precum şi un sistem foarte bun de monitorizare;
- costul per tip de pacient – furnizorii sunt plătiţi pentru fiecare pacient
externat, în funcţie de diagnosticul pus, diagnostic ajustat în funcţie de
severitate, vârstă, complicaţii, diagnosticele secundare etc.; cele mai
cunoscute metode de plată de acest fel sunt plata per DRG (Diagnosis
Related Groups - în S.U.A., Australia etc.) şi plata per HRG (Healthcare
Related Groups - în Anglia); acest mod de plată necesită stabilirea anterioară a preţului pentru fiecare grup de diagnostice, iar plata se face
prospectiv; spitalele ştiind cât vor încasa în avans, vor intra în competiţie pentru calitatea ser-viciilor, încercând să-şi reducă şi cheltuielile;
pentru spitalele care nu se află într-un mediu concurenţial, există riscul
de a apărea o diminuare a calităţii o dată cu reducerea cheltuielilor;

plata prin buget – adică furnizorul primeşte o sumă fixă pentru un an întreg;
pot exista mai multe tipuri bugetare:
- normativă, adică în concordanţă cu numărul de paturi sau de personal
etc.; permite creşterea autonomiei unităţilor sanitare şi a responsabilităţii
lor; nu are foarte multe stimulente de creştere a eficienţei,
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- istorică, în care bugetul alocat are la bază activitatea din anul precedent;
are stimulente perverse întrucât cei care cheltuiesc mult vor primi şi mai
mult, iar cei care economisesc vor primi şi mai puţin;
- per capitaţie, pentru fiecare locuitor deservit de unita-tea respectivă; în
acest caz spitalul îşi asumă riscul financiar al servirii populaţiei
respective;
- clinică, în care se împarte bugetul unităţii la nivelul fiecărei clinici
(secţii); implică o structură spitalicească diferită, cu o semiindependenţă
clinică.
Indiferent de mecanismul de plată ales la finanţarea spitalelor, este nevoie de stabilirea unui contract care are la bază detalierea unui contract general de funcţionare între furnizor şi terţul-plătitor. Din perspectiva mecanismului de plată a spitalelor, contractele pot fi:

contracte bloc, în care spitalul se angajează să furnizeze servicii pentru o
populaţie desemnată, urmând a fi plătit cu o sumă fixă pentru fiecare
membru al populaţiei respective; este un fel de capitaţie a spitalelor, dar în
care se specifică mai detaliat ce servicii se aşteaptă a fi furnizate de spitalul
respectiv; este o soluţie bună atunci când contractul este legat şi de
furnizorii de îngrijiri primare (ex: Health Maintenance Organisations HMO - în S.U.A);

contracte pe tipuri de servicii, în care se precizează ce servicii sunt furnizate
de spital şi modalitatea efectivă de plată pentru fiecare tip de servicii;
acesta este modelul folosit în acest moment în România, unde spitalele
contractează serviciile pe diferite mecanisme de plată (pe caz rezolvatDRG, pe zi de spitalizare, bugetare normativă etc. – conform Ordinului
CNAS/MS nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005);

contracte cost-volum, în care se precizează ce volum de servicii se vor plăti
şi care este preţul pentru fiecare dintre servicii; în cazul unei depăşiri a
numărului de servicii contractate, plata se face la un preţ diferit de cel plătit
iniţial (doar pentru cazurile peste cele contractate); se pretează pentru
servicii care se pot planifica şi care nu sunt urgente.
Fiecare mod de plată are avantajele şi dezavantajele sale, fiind greu de spus, la modul
general, care este mai bun. În introducerea unui nou sistem de plată a furnizorilor trebuie
avute în vedere specificul fiecărei categorii de furnizori în parte, precum şi capacitatea de
monitorizare a modalităţii de plată. Mai mult, experienţa a dovedit că, deşi modalitatea de
plată modifică implicit comportamentul furnizorilor, mai important în determinarea acestui
comportament este nivelul venitului, şi nu modul de obţinere a acestuia. Indiferent dacă sunt
simple sau complexe, metodele de plată a furnizorilor nu pot suplini o planificare,
cumpărare şi contractare eficace (Witter, 2000).
Plata furnizorilor de servicii de sănătate în România
Până la apariţia Legii asigurărilor sociale de sănătate şi a intrării sale în vigoare, plata
furnizorilor din sistemul sanitar românesc avea la bază o abordare normativă, plecând de la
resursele necesare funcţionării sistemului de sănătate. Furnizorii de servicii erau considerate
spitalele, care aveau în structura lor atât unităţile propriu-zis cu paturi, cât şi policlinicile şi
dispensarele. Funcţionând într-un sistem integrat finanţator-plătitor, spitalele erau consi56

derate ordonatori terţiari de credite, şi primeau resursele financiare defalcate pe articole
bugetare: salarii, medicamente şi materiale, hrană, cheltuieli de întreţinere, cheltuieli pentru
reparaţii etc. În funcţie de locul unde apăreau aceste cheltuieli, spitalele alocau aceste
resurse spre unităţile din structura lor. Personalul angajat în spitale era plătit printr-o singură
metodă, salariul, indiferent dacă activitatea se desfăşura în spital, policlinică sau dispensar.
O etapă intermediară, de la acest mod de plată a furnizorilor spre cel contractual din
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, a fost experimentat în cele 8 judeţe unde
s-a aplicat Hotărârea Guvernului nr. 370/1994 care schimba modul de organizare a asistenţei
primare. În aceste judeţe medicii din dispensare au fost scoşi de sub tutela spitalelor cărora
le aparţineau dispensarele unde lucrau şi au contractat serviciile furnizate populaţiei cu
direcţiile sanitare judeţene. Modul de plată a avut la bază capitaţia, dar şi plata unor anumite
servicii specifice (imunizări, controale periodice etc.) sau realizarea unor obiective sanitare.
În acest mod nu au fost acoperite însă toate cheltuielile dispensarelor, salariile personalul
angajat şi celelalte cheltuieli de funcţionare fiind acoperite de către direcţiile sanitare sau
bugetele locale, după caz. Deşi era prevăzut ca furnizorii din asistenţa primară să primească
bugete globale (având la bază capitaţia) pentru acoperirea întregii activităţi desfăşurate în
dispensare, acest lucru nu s-a reuşit în practică.
Introducerea Legii asigurărilor sociale de sănătate a impus o nouă concepţie privind
plata furnizorilor de îngrijiri de sănătate, prin necesitatea contractării între furnizorul de
îngrijiri şi plătitor. În noua organizare a sistemului sanitar, casele judeţene de asigurări de
sănătate sunt singurele care contractează îngrijiri de sănătate pentru asiguraţi, iar orice
entitate ce are un contract de furnizare de servicii cu casele de asigurări este numit furnizor
de servicii. În plus, sistemul contractării serviciilor a permis participarea pe piaţa furnizorilor de servicii şi a furnizorilor privaţi, pe lângă furnizorii publici. Adiţional, orice furnizor
de servicii de sănătate poate contracta servicii şi cu plata directă de către pacient sau de
către terţi (asigurători privaţi, angajator etc.). Baza contractuală a noilor relaţii între
finanţator şi furnizor a determinat folosirea unor noi metode de plată (conform Ordinului
CNAS/MS nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005):

pentru asistenţa primară, relaţia contractuală se stabileşte între casele de
asigurări judeţene şi cabinetele medicale organizate conform OG 124/1998,
cu modificările şi completările ulterioare; modul de plată a acestor furnizori
este prin capitaţie şi per serviciu; numărul punctelor aferente fiecărui asigurat, lista serviciilor plătite, modalităţile de decontare etc. sunt reglementate în Contractul Cadru şi normele de aplicare a acestuia; metoda de
stabilire a valorii de rambursare aferentă unui punct din asistenţa primară
este cea a punctului flotant, care ia în considerare nivelul fondurilor alocate
îngrijirilor primare şi totalul punctelor aferente îngrijirilor furnizate;
problemele principale care derivă însă din acest nou mod de plată sunt:
- reducerea la minim a timpului şi a numărului de consultaţii furnizate
asiguraţilor în condiţiile plăţii majoritar prin capitaţie;
- selecţia pacienţilor care au probleme reduse de sănătate mai ales acolo
unde sunt puţini furnizori, şi nu există competiţie între medici;

pentru asistenţa medicală din ambulatoriul de specialitate, relaţia contractuală se stabileşte între casele de asigurări judeţene şi cabinetele medicale
organizate conform OG 124/1998, cu modificările şi completările ulterioare
sau spitalele care au în structura lor unităţi de asistenţă medicală ambula57
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torie de specialitate; modalitatea de plată este per serviciu furnizat
(consultaţie sau tip de investigaţie), iar în vederea limitării efectului de
suprafurnizare de servicii, s-a stabilit un nivel maxim al numărului de
consultaţii admis la plată pentru fiecare zi de activitate, acest nivel fiind de
28 de consultaţii; numărul de puncte aferente fiecărei consultaţii, serviciu
medical sau tratament este reglementat în Contractul Cadru şi normele de
aplicare a acestuia, iar valoarea punctului are la bază acelaşi principiu ca în
asistenţa primară, adică este recalculat pe o bază trimestrială în funcţie de
sumele disponibile şi de numărul efectiv de puncte realizate; în cazul
investigaţiilor sunt stabilite tarife efective, dar se negociază volumul furnizat cu fiecare furnizor în parte; problemele care derivă din acest nou mod
de plată al furnizorilor din ambulatoriul de specialitate sunt:
- lipsa unui sistem informatic care să permită o evaluare rapidă a
serviciilor decontate, atât consultaţii cât şi investigaţii şi tratamente;
- insuficienta definire a condiţiilor în care se poate încheia un contract de
furnizare de servicii de către un furnizor privat cu casele judeţene de
asigurări de sănătate;
pentru asistenţa medicală spitalicească, modalitatea de plată este: tarif pe
caz rezolvat (DRG) pentru îngrijirile aferente afecţiunilor acute, tarif pe zi
de spitalizare pe tipuri de secţii şi spitale pentru îngrijirile aferente afecţiunilor cronice etc. Problemele de fond, încă nerezolvate, ale mecanismelor
actuale de finanţare a spitalelor sunt următoarele:
- faptul că finanţarea pe caz rezolvat nu a ajuns încă la utilizarea unui tarif
unic naţional (în lipsa unor costuri determinate local pe diferite tipuri de
pacienţi);
- lipsa unor sisteme de ajustare care să aibă în vedere diversitatea
furnizorilor de servicii spitaliceşti şi condiţiile obiective de funcţionare a
unora dintre aceştia (centre de excelenţă, servicii terţiare, zone izolate
etc.);
- insuficienta definire a serviciilor furnizate şi finanţate prin spitalizarea
de zi şi integrarea acestei spitalizări cu spitalizarea continuă.
pentru asistenţa medicală stomatologică, modalitatea de plată este per
serviciu, dar implică şi co-plată din partea asiguratului; prin Contractul
Cadru şi normele de aplicare ale acestuia sunt stabilite tarifele şi nivelul coplăţilor pentru serviciile stomatologice;
pentru asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească contractele de
furnizare de servicii prevăd ca modalitate de plată bugete negociate pe baza
mai multor indicatori: cost pe kilometru parcurs sau cost per solicitare, în
funcţie şi de alte elemente: timpul mediu de răspuns şi gradul de dotare a
mijlocului de transport;
pentru serviciile medicale de reabilitare a sănătăţii, plata furnizorilor prevede mai multe modalităţi, în funcţie de tipul furnizorului:
- tarif pe zi de spitalizare, în cazul când furnizorul este o unitate spitalicească, sau tarif per serviciu în cazul în care furnizorul este o unitate
ambulatorie de specialitate;
- negocierea unor bugete pe bază istorică, în cazul preventoriilor, sau
negocierea unor bugete pe bază istorică, la care se adaugă şi co-plată din

partea asiguratului la un nivel de 25-30% din costul unei zile de
spitalizare, în cazul sanatoriilor.
Anii viitori vor arăta gradul în care fiecare din noile modalităţi de plată (apărute
odată cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate) a furnizorilor şi-au atins scopul pentru
care au fost introduse.
3. CUMPĂRAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
Aşa cum s-a descris anterior, în majoritatea sistemelor de sănătate pacientul nu mai
este cel care cumpără direct serviciile de care are nevoie. Cumpărarea serviciilor se face de
către terţul plătitor, folosind în acest scop resursele colectate de la contribuabili.
Această idee de ―cumpărare a serviciilor de sănătate‖ este oarecum nouă, deoarece
iniţial sistemele care aveau la bază un terţ plătitor funcţionau pe principiul plăţii furnizorilor
în concordanţă cu serviciile acordate pacienţilor. Cu timpul, s-a observat însă, că datorită
specificului relaţiei de agenţie şi a cererii induse de ofertă, nivelul serviciilor cerute de
pacienţi depăşeşte posibilităţile de finanţare. De aici a apărut ideea de raţionalizare a
serviciilor care trebuie oferite pacienţilor în funcţie de nevoile de sănătate identificate la
nivel populaţional.
Până de curând, în majoritatea ţărilor, funcţia de evaluare a nevoilor de sănătate la
nivel populaţional şi de cumpărare a serviciilor în legătură cu nevoile identificate era
integrată în organizaţii care erau în acelaşi timp şi furnizoare de servicii de sănătate.
Exemplul cel mai la îndemnă este cel al ţării noastre unde Ministerul Sănătăţii şi direcţiile
sanitare judeţene aveau în acelaşi timp acest rol dublu: de a identifica nevoile populaţiei şi
de a cumpăra servicii, dar şi de a furniza servicii prin toate unităţile sanitare care le
aparţineau. Din această cauză funcţia de cumpărare se face de cele mai multe ori având în
vedere nu atât nevoile populaţiei, ci ale furnizorilor de servicii de sănătate.
Pentru a rezolva această situaţie, tendinţa actuală de reorganizare a acestor instituţii
este aceea de separare a celor care cumpără servicii în numele populaţiei de cei care
furnizează serviciile. Acest proces poartă denumirea de ―separare a cumpărătorului de
furnizor‖ (Witter, 2000).
Prin aplicarea Legii asigurărilor sociale de sănătate, casele judeţene de asigurări de
sănătate cumpără servicii, iar cât timp spitalele vor aparţine de direcţiile judeţene de
sănătate publică, acestea vor fi principalul furnizor de servicii. În momentul în care spitalele
vor aparţine comunităţilor, se poate spune că aceste comunităţi reprezintă principalul furnizor de servicii de sănătate. În plus, medicii din asistenţa primară, organizaţi ca practicieni
independenţi, contractează direct serviciile acordate pacienţilor cu casele de asigurări de
sănătate.
Ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori în practică (nu numai la noi) este faptul că
terţul plătitor se preocupă predominant de modul de plată a furnizorilor, şi mai puţin de
evaluarea nevoilor populaţiei. Chiar dacă au puterea financiară, cumpărătorii sunt frecvent
dominaţi de interesele profesioniştilor din interiorul organizaţiilor furnizoare de servicii, sau
practică metode de finanţare istorice fără a face vreo evaluare a cost-eficacităţii ser-viciilor
care sunt furnizate. Acesta este motivul pentru care trebuie accentuat rolul ―de gândire‖ în
cadrul unor astfel de organizaţii ale cumpărătorilor de servicii de sănătate.
Obiectivul general al cumpărătorilor este de a maximiza îmbunătăţirea stării de
sănătate a populaţiei din aria lor, iar acest lucru se face prin evaluarea nevoilor şi cumpă59

rarea de servicii eficace şi cost-eficace. Alte obiective mai pot include cumpărarea de
servicii care să răspundă unor criterii cum ar fi accesibilitatea, calitatea etc.
Rolurile şi activităţile principale ale unui cumpărător de servicii de sănătate sunt:

evaluarea nevoilor de servicii ale populaţiei;

identificarea strategiilor, programelor şi intervenţiilor cost-eficace de
soluţionare a acestor nevoi ale populaţiei;

evaluarea serviciilor de sănătate existente şi a modului în care acestea pot
răspunde strategiilor identificate;

consultarea medicilor/publicului/pacienţilor asupra valorilor sociale şi a
priorităţilor;

urmărirea politicilor naţionale şi locale în domeniul sănătăţii;

definirea cât mai exactă a serviciilor care se doreşte a fi cumpărate
(clarificarea pachetului de bază de servicii de sănătate care sunt acoperite
prin schemele de asigurări de sănătate);

stabilirea unor contracte cu furnizorii, cu specificarea cantităţii, calităţii şi
preţului serviciilor;

monitorizarea/evaluarea furnizorilor de servicii de sănătate, în vederea
aprecierii concordanţei între serviciile contractate şi cele furnizate pacienţilor (deoarece plătitorul de servicii de sănătate nu primeşte serviciile
respective, ci pacientul!);

folosirea informaţiilor obţinute pentru un nou ciclu de cumpărare /
contractare.
Evaluarea nevoilor populaţiei nu este uşor de realizat, mai ales în contextul unor
diferite definiţii ale nevoilor. În primele secţiuni ale acestui capitol au fost prezentate
definiţiile nevoii percepute, nevoii cerute, nevoii normative şi nevoii comparative. Un
termen ideal este acela al nevoii obiective, care reflectă nevoia reală de servicii de sănătate a
unui pacient.
Economiştii folosesc frecvent în evaluarea nevoilor termenul de ―capacitate de a
beneficia‖ care uneşte conceptul de nevoie obiectivă cu cel de disponibilitate a unui
tratament eficace care să răspundă acelei nevoi.
Toţi aceşti termeni diferă de priorităţi, care sunt definite ca modul de înţelegere a
nevoilor de către cei care fac politicile de sănătate, nevoi filtrate şi printr-o sită a consideraţiilor politice.
În evaluarea nevoilor necesare procesului decizional al cumpărării, este necesară o
viziune asupra întregii comunităţi (maximizarea îmbunătăţii stării de sănătate), ceea ce
uneori poate duce la conflicte de interese cu medicii clinicieni sau cu pacienţii individuali,
care doresc să beneficieze de cele mai bune tratamente disponibile. Argumentul în favoarea
unui ţel explicit de maximizare a îmbunătăţii stării de sănătate este acela că forţează
politicienii, managerii şi doctorii să precizeze clar care sunt priorităţile în domeniul
sănătăţii. Cealaltă soluţie este aceea a unor decizii bazate pe principii mai puţin explicite
cum ar fi: preferinţele furnizorilor, relaţii între decidenţi, sau ―primul venit-primul servit‖.
Pentru determinarea nevoilor sunt necesare trei tipuri de informaţii:

epidemiologice (prevalenţa şi incidenţa bolilor în popula-ţie); chiar având
aceste date legate de structura şi caracteristicile populaţiei nu putem stabili
imediat serviciile necesare, ştiut fiind că majoritatea factorilor care stau la
baza sănătăţii sunt situaţi în afara sectorului sanitar; de aceea este important
să fie identificate acele probleme care pot fi rezolvate efectiv de către
60




sectorul sanitar, şi apoi să se stabilească priorităţi în funcţie de resursele
disponibile;
medicale şi economice – eficacitatea şi cost-eficacitatea tratamentelor
disponibile;
instituţionale – ce servicii există pentru a răspunde acestor nevoi; în această
situaţie este vorba nu numai de aprecie-rea existenţei serviciilor, dar şi a
modului în care sunt utilizate şi dacă au o calitate adecvată.

Aşa cum am arătat, pasul următor în procesul cumpărării este acela al contractării
serviciilor necesare cu diferiţii furnizori. În acest context foarte importantă este poziţia pe
piaţă atât a cumpărătorului cât şi a furnizorului. Există situaţii când pe piaţă nu acţionează
doar un singur cumpărător, ci mai mulţi (grupurile de medicină primară din Marea Britanie);
riscul unei astfel de situaţii este acela că se pierde din vedere aspectul comunitar în favoarea
unuia orientat mai mult spre individ. O soluţie în acest caz o reprezintă gruparea acestor
cumpărători pentru a-şi coordona politicile privind cumpărarea anumitor servicii.
În oricare situaţie în care există o separare a cumpărătorilor de furnizori trebuie să
existe o formă de înţelegere între aceştia privind tipul, volumul, calitatea şi costul îngrijirilor
de sănătate care vor fi furnizate. Aceste înţelegeri iau de obicei forma unor contracte.
Indiferent de cine este cumpărătorul (autoritatea sanitară, casa de asigurări, medicii
generalişti, etc.) sau furnizorul, orice contract trebuie să conţină următoarele aspecte
(Witter, 2000):

natura muncii furnizate,

volumul şi calitatea muncii furnizate ,

preţul muncii furnizate şi modul de plată (în avans, în etape sau
retrospectiv),

unele informaţii referitoare la procesul muncii (dacă sunt relevante),

modul de monitorizare a contractului şi informaţiile care vor fi furnizate,

aspecte legale referitoare la nerespectarea contractului etc.
În practică, alegerea tipului de contract este determinată de mărimea cumpărătorului
şi a furnizorului de servicii, de volumul de servicii contractate, de abilitatea de a prevede cât
mai corect volumul de servicii de sănătate preconizat a fi furnizat, de modul în care
furnizorii îşi pot alege sau nu pacienţii etc.
Ceea ce este important de subliniat, din perspectiva furnizorilor de îngrijiri
spitaliceşti, este faptul că spitalele sunt furnizori cu o activitate complexă şi o varietate mare
de îngrijiri acordate. Acest lucru conduce la necesitatea ca, în momentul contractării unor
servicii, spitalul să-şi concentreze atenţia pe două direcţii principale:

definirea cât mai bună a gamei serviciilor care pot fi acoperite, pe baza
platformei tehnice şi a resurselor umane disponibile; în acest fel spitalul
poate avea în vedere nu doar contractarea de servicii prin spitalizare
continuă, dar şi prin spitalizare de zi, servicii de tip ambulatoriu, servicii
paraclinice, îngrijiri de urgenţă, îngrijiri pentru afecţiuni cronice sau
reabilitare etc.; diversificarea gamei serviciilor poate atrage resurse
suplimentare la nivelul spitalului (cu costuri variabile relativ reduse!), dar
necesită, nu doar identificarea nevoilor potenţiale la nivelul pieţei
serviciilor de sănătate, ci şi o cunoaştere cât mai bună a mecanismelor de
plată şi a stimulentelor induse de fiecare metodă de plată în sine; în acest
fel, spitalul poate aprecia care modalitate de plată îi este mai favorabilă, în
cazul când are posibilitatea utilizării unor îngrijiri de sănătate alternative
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pentru nevoile bolnavilor (de exemplu, să-l trateze la domiciliu în loc de
spitalizare continuă etc.);
identificarea unui număr cât mai mare de potenţiali clienţi (pacienţi şi
plătitori-asigurători) cu care să încerce să-şi contracteze serviciile pe care le
poate furniza; chiar dacă, la ora actuală, pentru majoritatea spitalelor din
România, casa judeţeană este cel mai mare cumpărător de îngrijiri
spitaliceşti, este necesar ca spitalele să devină mai active în căutarea unor
surse suplimentare de venituri (pentru servicii finanţate de Ministerul
Sănătăţii, pentru servicii acordate neasiguraţilor, străinilor, celor cu
asigurare facultativă de sănătate sau cu asigurare voluntară de sănătate etc.),
ceea ce le va face mai puţin vulnerabile la constrângerile costurilor din
sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate (unde cota de impozitare a
scăzut în ultimul an de la 14 la 13,5%, şi unde pot apărea noi scăderi).

Contractarea reprezintă încă ceva nou pentru multe sisteme de sănătate care abia au
trecut, de la un sistem integrat al cumpărătorilor şi furnizorilor, la un sistem unde apare
despărţirea între furnizori şi cumpărători. De aceea, contractarea, ca proces, evoluează odată
cu creşterea experienţei participanţilor. Pentru început însă este nevoie ca aceste contracte să
fie cât mai explicite, referitor la natura, volumul şi calitatea serviciilor, şi să implice un cost
rezonabil de monitorizare. Cu timpul, ele vor evolua spre acea balanţă în care cumpărătorul
doreşte servicii cât mai cost-eficace care să răspundă nevoilor populaţiei pentru care
plăteşte, iar furnizorul o planificare pe termen lung şi o piaţă stabilă pentru serviciile
furnizate.
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CAPITOLUL III
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Dr. Mona Moldovan
1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA
UMANE ÎN SĂNĂTATE

MANAGEMENTULUI

RESURSELOR

1.1 Ce este managementul resurselor umane?
Managementul resurselor umane (MRU) se referă la conducerea şi administrarea
personalului, având ca ţel creşterea performanţei organizaţionale prin îmbunătăţirea
performanţelor individuale ale membrilor organizaţiei. MRU include activităţi ca: recrutare,
selectare, dezvoltare, evaluarea performanţei, remunerare şi distribuire a recompenselor.
MRU cuprinde de asemenea strategiile dezvoltate de conducerea organizaţiei privitoare la personal, şi alinierea lor la strategiile globale de evoluţie a organizaţiei. Acestea
includ de exemplu planificarea personalului, îmbunătăţirea pregătirii profesionale, atragerea
şi reţinerea personalului valoros, siguranţa şi securitatea în muncă şi relaţiile de muncă.
1.2 Valoarea managementului resurselor umane pentru organizaţie
Cercetări efectuate în SUA şi Marea Britanie în anii '90 au demonstrat strânsa
legătură dintre tipul de management al resurselor umane practicat şi performanţa
organizaţiei. Printre cele mai recunoscute studii în domeniul MRU se înscriu cele ale lui
Pfeffer (Pfeffer 1994, 1998). El a identificat 7 caracteristici ale MRU, comune celor mai
multe dintre organizaţiile care aduc profit prin utilizarea judicioasă a resurselor umane.
Aceste caracteristici sunt:
 accent pe siguranţa locului de muncă,
 utilizarea de echipe autonome,
 descentralizarea luării deciziei,
 formare continuă,
 angajare selectivă a personalului,
 reducerea distincţiilor şi barierelor între tipurile de personal,
 remunerarea şi acordarea de beneficii în conformitate cu performanţa.
1.3 Managementul resurselor umane din sănătate
Managementul resurselor umane din sănătate se desfăşoară într-un sector cu
caracteristici unice. Forţa de muncă este mare, diversă şi cuprinde profesii specifice,
reprezentate deseori de asociaţii profesionale sau sindicale foarte puternice. Dintre aceste
profesii – unele au specificitate de sector sanitar, altele nu, putând fi regăsite şi în alte
sectoare sau domenii. Loialitatea profesioniştilor cu ocupaţii specifice sistemului sanitar
(medici, asistente medicale etc.) se îndreaptă în primul rând către pacient şi către profesia
lor şi abia după aceea şi către angajator.
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În multe ţări, accesul spre formarea şi profesarea în domeniul medical este
reglementat de standarde şi cerinţe specifice, care nu permit intrarea în acest domeniu a altor
profesionişti din alte sectoare.
Resursele umane din sănătate constituie una dintre cele mai importante şi mai
costisitoare resurse din acest sector, ele determinând utilizarea celorlalte resurse. De aceea
managementul resurselor umane este privit ca o componentă crucială pentru succesul
organizaţiilor din sănătate, de fapt pentru succesul întregului sistem sanitar.
Importanţa MRU pentru nivelul crescut sau scăzut al performanţei sistemului sanitar
a fost în general ignorată până în ultimii ani. Reformele sistemelor sanitare s-au axat mai
mult pe schimbări structurale, pe controlul costurilor, pe introducerea sau dezvoltarea
mecanismelor de piaţă şi pe creşterea satisfacţiei pacienţilor, decât pe aspecte de
management de resurse umane în cadrul lor. În ultimii ani, pe baza cercetărilor din domeniu
şi a experienţei din alte sectoare, s-a recunoscut faptul că promovarea unui MRU nou şi
progresist constituie soluţia îmbunătăţirii performanţei sistemului sanitar. O forţă de muncă
motivată şi adecvat pregătită este un element de bază pentru furnizarea de servicii de
sănătate de bună calitate, eficiente şi care să răspundă pe deplin aşteptărilor pacienţilor.
Metodele de MRU utilizate în sănătate pot constitui un factor stimulator sau de frânare în
atingerea obiectivelor reformei sistemului.
Principalele ţeluri ale managementului resurselor umane din sistemul sanitar privesc
mobilizarea, motivarea şi dezvoltarea capacităţilor personalului. În acest sens,
provocările ce apar în faţa managementului resurselor umane din sănătate la ora actuală (şi
sunt probleme care se regăsesc în mai toate sistemele sanitare din lume) sunt:
 lipsa de motivare a personalului,
 utilizarea ineficientă a personalului,
 productivitatea scăzută a personalului,
 pregătire inadecvată a personalului,
 proastă distribuţie a personalului atât în interiorul organizaţiei cât şi în cadrul
sistemului de sănătate.
Pentru a face faţă acestor provocări şi pentru a răspunde mai bine cerinţelor
sistemului de sănătate au fost propuse strategii de îmbunătăţire a managementului resurselor
umane, care cuprind: dezvoltarea infrastructurii de management, furnizarea de informaţii şi
efectuarea de cercetări în domeniul resurselor umane din sănătate, clarificarea elementelor
de management de resurse umane şi o mai bună formare a managerilor din sănătate.
1.4 Evaluarea performanţei MRU în sănătate
Importanţa măsurării performanţei în serviciile de sănătate a fost subliniată de
necesitatea cuantificării reformelor efectuate în sănătate, şi de evaluarea impactului acestora
asupra serviciilor oferite. Pentru obţinerea unei reforme reale în sistemul de sănătate este
important să se acţioneze şi asupra resurselor umane, în scopul îmbunătăţirii performanţei
acestora. Indicatorii de performanţă ai resurselor umane sunt desemnaţi să monitorizeze
nivelurile curente de performanţă a organizaţiei ca întreg şi ale personalului, precum şi
schimbările acestora apărute ca urmare a implementării obiectivelor reformei dorite.
Indicatorii de performanţă ai resurselor umane din sănătate combină, în mod obişnuit,
într-o singură statistică două aspecte ale organizaţiei, de exemplu numărul de pacienţi
îngrijiţi de către o asistentă medicală. Ei oferă o indicaţie asupra unei caracteristici a
organizaţiei şi constituie o măsură a eficacităţii, eficienţei sau calităţii. Utilizaţi singuri sau
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în grupuri ei subliniază diferenţele existente faţă de un standard al activităţii organizaţionale
şi identifică ariile unde este necesară o ajustare. Aceste diferenţe pot fi demonstrate prin:
a) compararea valorilor aceluiaşi indicator pentru organizaţii similare;
b) compararea valorilor aceluiaşi indicator, în timp, în cadrul aceleiaşi organizaţii;
c) compararea valorii indicatorului cu un standard naţional, cu o medie sau
oricare altă normă.
Există patru aspecte principale ale activităţii resurselor umane din sănătate pentru
care pot fi dezvoltaţi indicatori: intrările, procesele, ieşirile şi rezultatele. Fiecare dintre ei
răspunde unei probleme speciale de MRU, după cum se vede din Figura: III.1.
Figura III.1 Indicatorii de resurse umane şi performanţa organizaţională

Indicatori de MRU
în sănătate
Nevoi

Obiective
relevanţă

Intrări

Proces

Ieşiri

Rezultate

eficienţă

Accesibilitate
Eficacitate

Impact
După Hornby&Forte ―Guidelines for introducing Human Resources Indicators to monitor health services
performance

INTRĂRI – ce resurse umane sunt disponibile şi care sunt necesităţile din sistem?
Indicatori posibili:
 proporţiile relative ale diferitelor tipuri de personal,
 costurile de personal raportate la totalul cheltuielilor,
 numărul de personal raportat la caz sau la populaţia arondată.
PROCES – funcţionează serviciul de sănătate ca o organizaţie pentru resursele sale
umane? În privinţa resurselor umane din sănătate, procesul include atât mediul organizaţional în care acestea îşi desfăşoară activitatea, cât şi măsurile de eficienţă ale activităţii
acestora. Ca tipuri de indicatori posibili:
 ratele de fluctuaţie a personalului,
 personalul existent raportat la personalul necesar,
 proporţia de noi angajaţi din total personal,
 rata de ocupare a paturilor raportată la personalul angajat.
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IEŞIRI – se măsoară mai greu, şi dau doar estimări asupra performanţei reale a
organizaţiei. Exemple tipice de indicatori:
 număr de asistente medicale raportat la mia de pacienţi îngrijiţi,
 număr de asistente medicale /moaşe la mia de născuţi vii,
 număr de pacienţi îngrijiţi raportat la numărul personalului.
REZULTATE – care sunt produsele finale ale organizaţiei? Această arie a performanţei este dificil de măsurat, deoarece sunt destul de dificil de cuantificat modificările în
starea de sănătate a persoanelor. Exemple de indicatori:
 rata născuţilor vii raportată la numărul de moaşe,
 rata de mortalitate raportată la numărul personalului de îngrijire.
Aceşti indicatori pot fi utilizaţi şi în scop financiar pentru măsurarea costului
anumitor activităţi. Dar estimarea economiilor făcute în cazul unor servicii prin utilizarea
indicatorilor este un proces mai lung, întrucât efectele financiare ale unor măsuri
organizaţionale apar destul de lent.

2. PROCESUL DE PLANIFICARE A RESURSELOR UMANE
2.1 Definirea procesului de planificare a resurselor umane
Planificarea resurselor umane constituie una dintre activităţile de primă importanţă
pentru managementul resurselor umane. Dispunerea de angajaţi în număr suficient, cu
pregătire corespunzătoare, la locul şi timpul potrivit, este vitală pentru succesul organizaţiei
În procesul de formulare a obiectivelor organizaţiei trebuie să se determine şi ce
resurse umane vor fi necesare pentru atingerea obiectivelor, existând de altfel interacţiuni
complexe între procesul de decizie strategică organizaţională şi cel de planificare a
resurselor umane.
2.2 Etapele procesului de planificare a resurselor umane
Procesul de planificare a resurselor umane dintr-o organizaţie de sănătate cuprinde
cinci etape principale, prezentate în continuare:
1. Formularea obiectivelor stabilirea strategiei şi obiectivelor de dezvoltare ale
organizaţiei pentru viitor. Acest viitor poate fi pe termen lung (5-8 ani) sau pe termen mediu
(2-4 ani).
Obiectivele organizaţiei determină formularea obiectivelor care se referă la resursele
umane. Întrebările la care trebuie răspuns sunt: câte persoane sunt necesare, ce categorii de
persoane, când va fi nevoie de ele şi unde anume vor fi necesare.
2. Estimarea necesarului de resurse umane pentru atingerea obiectivelor
organizaţionale. În cazul instituţiilor din sănătate, pentru unele sectoare este destul de uşor,
pentru că există normative de personal, de care trebuie să se ţină seama atunci când se face
proiecţia de personal.
3. Analiza utilizării prezente a resurselor umane:
 enumerarea numărului de angajaţi pe diverse categorii;
 estimarea fluctuaţiei (numărul pierderilor/numărul mediu de angajaţi x 100)
pentru fiecare categorie de personal;
 analiza efectelor ratei turnoverului asupra performanţei organizaţiei;
 analiza orelor suplimentare lucrate;
 evaluarea performanţei şi potenţialului angajaţilor;
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 analiza nivelului salariilor personalului, comparativ cu alte organizaţii.
4. Analiza mediului extern al instituţiei
 analiza pieţei forţei de muncă;
 posibilitatea de recrutare a diferitelor categorii de personal;
 analiza efectului recrutării personalului de către alte organizaţii;
 cunoaşterea politicilor guvernamentale referitoare la formare, pensionare,
subvenţii;
 identificarea schimbărilor în legislaţie.
5. Planul de personal, care se referă la:
 posturile care se vor crea, vor dispărea, sau se vor transforma;
 măsura în care este posibilă redistribuirea sau reorientarea personalului;
 nevoile de pregătire;
 recrutarea, surplusul sau pensionarea;
 implicaţiile la nivelul relaţiilor intra-organizaţionale;
 metodele de rezolvare a situaţiilor neprevăzute care să ducă la surplus sau
deficit de personal (pensionare precoce, alte pierderi).
În procesul de planificare sunt descrise patru categorii importante de personal:
1. personal existent,
2. personal potenţial,
3. personal pierdut (pensionări, demisii, concedieri),
4. personal necesar.
Pentru acoperirea necesarului de personal, organizaţiile din sistemul sanitar pot apela
la două surse – internă şi externă.
Sursa internă – personal din cadrul organizaţiei care prin promovare sau transfer îşi
poate schimba locul de muncă, este cea mai avantajoasă pentru organizaţie. Angajatul nu
mai trece prin perioada de adaptare la cerinţele organizaţiei, este familiarizat cu aspectele
culturii organizaţionale şi se integrează mai uşor la locul de muncă, devenind productiv mai
repede.
Sursa externă – dinafara organizaţiei trebuie căutată în locurile predilecte pentru
tipul respectiv de angajat – şcoli, universităţi, asociaţii profesionale, forţele de muncă, etc.
Găsirea de potenţiali candidaţi pentru ocuparea posturilor disponibile este mai uşoară sau
mai dificilă, în funcţie de condiţiile de pe piaţa forţei de muncă. Astfel, disponibilitatea de
candidaţi pentru posturile dintr-o organizaţie este influenţată de anumiţi factori, dintre care
unii, numiţi externi, sunt datoraţi mediului social, iar alţii, numiţi interni, sunt datoraţi
oportunităţilor oferite de organizaţie.
2.3 Factorii care afectează oferta de forţă de muncă
Există mulţi factori care afectează oferta de forţă de muncă, dar, în general, ei pot fi
împărţiţi în două mari categorii: cei asupra cărora angajatorii au foarte puţin control (factori
externi) şi aceia pe care angajatorii îi pot influenţa în mod direct (factori interni).
2.3.1 Factorii externi includ:
a) forţa de muncă potenţială,
b) schimbările demografice,
c) tendinţele sociale,
d) mobilitatea forţei de muncă,
e) competiţia de pe piaţa forţei de muncă,
f) posibilităţile de transport.
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a. Forţa de muncă potenţială
Aceasta se referă la toate persoanele eligibile la un anumit moment pentru angajare
într-un anumit domeniu. Pentru personalul din sănătate, această forţă de muncă este
restrânsă la cei care posedă pregătirea necesară. Intrarea în forţa de muncă potenţială (de a
lucra în sănătate) se face la terminarea studiilor universitare sau de colegiu (pentru medici şi
asistente). Ieşirea din cadrul forţei de muncă disponibile se face prin pensionare, demisie,
schimbarea profilului activităţii sau deces. O potenţială sursă de creştere sau descreştere a
forţei de muncă disponibile pentru sănătate o constituie migraţia; în primul rând migraţia în
alte ţări, şi, în al doilea rând, migraţia către alte profesii mai bine plătite.
b. Schimbările demografice
Schimbările demografice pot să crească sau să descrească forţa de muncă disponibilă la
un anumit moment. De exemplu, o scădere dramatică a natalităţii va duce la scăderea forţei de
muncă disponibile peste 20-25 de ani, determinând o scădere a numărului de medici şi de
asistente. Aceasta, corelată cu o îmbătrânire accentuată a populaţiei (mare consumatoare de
servicii medicale), va duce la o suprasolicitare a personalului medical în acea perioadă.
c. Tendinţele sociale
Oferta de forţă de muncă este influenţată de tendinţele sociale manifestate la un
moment dat, cum ar fi perioadele de sarcină şi îngrijire a copilului, posibilităţi de pensionare
anticipată, creşterea numărului de doritori să lucreze jumătate de normă.
d. Mobilitatea forţei de muncă
Oferta de forţă de muncă este influenţată de mobilitatea acesteia astfel: poate exista
un excedent de forţă de muncă disponibilă într-o anumită zonă, dar aceasta să nu fie dispusă
să se mute sau să lucreze în altă zonă unde există un deficit al forţei de muncă în acel
domeniu.
e. Competiţia pe piaţa forţei de muncă
Într-o piaţă a forţei de muncă având o rată ridicată a şomajului competiţia pentru
ocuparea unui loc de muncă este mult mai mare decât într-una cu o rată scăzută a şomajului.
f. Posibilităţile de transport
Oferta de forţă de muncă este în general legată de o arie geografică. Cu cât specializarea
cerută pentru forţa de muncă este mai înaltă, cu atâta se lărgeşte aria geografică de căutare.
Posibilităţile unui transport rapid şi eficient din punctul de vedere al costului constituie factori
favorizanţi pentru găsirea unui personal specializat de la o distanţă mai mare.
2.3.2 Factorii interni includ:
a) nivelul de salarizare,
b) statutul oferit,
c) satisfacţia muncii,
d) condiţiile de muncă,
e) posibilităţile de dezvoltare ulterioară.
a. Nivelul de salarizare
Nivelul de salarizare este unul din factorii determinanţi ai cererii şi ofertei de forţă de
muncă. Acesta poate stimula şi competiţia pentru un anumit loc de muncă, deoarece este
normal ca un nivel crescut al salariilor să atragă mai mult personal sau solicitanţi pentru un
anumit post.
În sănătate, nivelul de salarizare este unul dintre cei mai importanţi factori ai
satisfacţiei sau insatisfacţiei legate de ocuparea unui post, fiind totodată cel mai flexibil
instrument competitiv disponibil pentru patronat. Herzberg subliniază că nivelul de sala-
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rizare este un instrument important doar pentru atragerea de personal, reţinerea personalului
făcându-se şi prin alte mijloace (Herzberg 1993).
b. Statutul oferit
Un factor important pentru ocuparea unui anumit post este statutul social oferit de o
anumită slujbă. Personalul din sănătate are un statut social ridicat, dat de importanţa
socială a muncii depuse, deşi programul deseori foarte încărcat şi nivelul de salarizare
scăzut constituie dezavantaje majore în calea alegerii profesiilor de medic sau asistentă
medicală pentru a face carieră.
c. Satisfacţia muncii
Satisfacţia muncii este foarte importantă pentru mulţi angajaţi; pentru anumite
categorii este mai importantă chiar decât banii sau statutul social, de exemplu pentru actori.
În sănătate, percepţia vocaţiei pentru meserie a compensat deseori nivelul scăzut al
salariului. În general, cu cât este mai mare satisfacţia în muncă, cu atât va fi aceasta mai
atractivă pentru angajaţi. Satisfacţia muncii este un concept subiectiv, fiind o percepţie
personală; indivizi diferiţi vor avea percepţii diferite asupra muncii efectuate în aceleaşi
condiţii şi, poate în acelaşi timp. De exemplu, doi medici lucrând în aceleaşi condiţii şi în
acelaşi loc pot percepe diferit gradul de mulţumire în legătură cu activitatea desfăşurată.
d. Condiţiile de muncă
Satisfacţia muncii este strâns legată de condiţiile de muncă. Este de aşteptat ca
oferirea de condiţii de muncă mai bune cu satisfacţie profesională crescută, să determine
apariţia mai multor doritori de angajare în organizaţia respectivă.
e. Posibilităţile de dezvoltare ulterioară
Cu cât posibilităţile de a face carieră într-un anumit post sunt mai mari, există mai
mulţi doritori de a ocupa acel post, comparativ cu unul similar fără posibilităţi de dezvoltare
profesională ulterioară.
2.3.3 Factorii care influenţează cererea de personal sanitar
Cererea de personal sanitar este în mare măsură influenţată de cererea de servicii de
sănătate, ambele depinzând de mai mulţi factori:
1. numărul şi structura populaţiei,
2. factori genetici, de mediu şi stilul de viaţă,
3. schimbările în practica medicală,
şi interrelaţia dintre ei.
1. Numărul şi structura populaţiei
O populaţie cu un număr crescut are, în general, o nevoie mai mare de servicii de
sănătate, deşi aceasta depinde şi de structura pe grupe de vârstă şi socială a populaţiei
respective. Există anumite grupuri de vârstă care au mai multă nevoie de îngrijiri de
sănătate: nou-născuţii, copiii mici, gravidele şi vârstnicii. Este evident că o populaţie în a
cărei structură predomină unul din grupurile enumerate mai sus are mai multă nevoie de
servicii de sănătate şi deci de personal medical.
2. Factori genetici, de mediu şi de stil de viaţă
Bolile genetice şi congenitale pot fi manifeste de la naştere, sau se pot manifesta mai
târziu. Datorită progreselor înregistrate în medicină, mare parte dintre cei care suferă de
aceste boli, şi care altădată mureau, astăzi sunt menţinuţi în viaţă, dar, au o nevoie continuă
de servicii medicale.
Factorii de mediu constituie determinanţi ai sănătăţii, prin mediu înţelegând atât
mediul natural (aer, apă, sol), cât şi mediul ocupaţional, social etc. Stilul de viaţă este un alt
element care, în funcţie de tipul lui, poate duce la păstrarea sau pierderea sănătăţii.
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Afecţiunile datorate mediului sau stilului de viaţă se traduc în final prin cerere de îngrijiri de
sănătate, deci de necesar de personal medical.
3. Schimbările în practica medicală
Schimbările în practica medicală modifică cererea de personal sanitar, în sensul unei
creşteri a pregătirii personalului, pentru a face faţă atât noilor tehnologii introduse, cât şi
noilor tendinţe în îngrijirile de sănătate – reducerea la minimum a duratei de spitalizare şi
creşterea rolului îngrijirilor la domiciliu.
3. RECRUTAREA ŞI SELECTAREA RESUSELOR UMANE
Recrutarea este procesul de atragere de candidaţi calificaţi pentru posturile libere din
cadrul organizaţiei.
Figura III.2. Diversitatea pieţelor de muncă de unde se poate face recrutarea
Pieţe de forţă de muncă

Geografică
Locală -Regională
Naţională Internaţională

Industrială sau
ocupaţională

Educaţională sau de
calificări tehnice

Sursa: după Charlie Cook - 2003 Southwestern College Publishing

Acest proces presupune atragerea de pe piaţa forţei de muncă sau din alte surse,
interne sau externe, de candidaţi care să aibă cunoştinţele, abilităţile şi competenţele
necesare pentru a ocupa posturile libere din cadrul organizaţiei de sănătate. În figura III.2
sunt specificate câteva din posibilele pieţe ale forţei de muncă de unde pot fi atraşi aceşti
candidaţi. Sistemul sanitar, fiind un sector cu o pondere însemnată de personal specializat,
cu o pregătire aparte, atragerea de pe piaţa locală sau regională a forţei de muncă se poate
face doar pentru personalul de suport; personalul specializat fiind în număr destul de
restrâns, nu există disponibil pe piaţa forţei de muncă; el poate fi recrutat din instituţiile de
învăţământ, din cadrul asociaţiilor profesionale, sau prin intermediul publicaţiilor
profesionale.
3.1 Etapele procesului de recrutare a resurselor umane
Procesul de recrutare cuprinde 4 stadii principale:
1. planificarea recrutării
 de câţi angajaţi este nevoie?
 când sunt necesari aceştia?
 ce cunoştinţe şi aptitudini sunt necesare?
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2. stabilirea responsabilităţilor organizaţionale
 stabilirea strategiilor de recrutare,
 stabilirea procesului de recrutare,
 stabilirea persoanelor implicate în recrutare, în afara departamentului de
resurse umane.
3. stabilirea deciziilor organizaţionale
 stabilirea surselor de recrutare – internă, externă, internet, etc.
 stabilirea tipului de personal – permanent, cu normă redusă, temporar, etc.
4. Stabilirea metodelor de recrutare
 anunţuri în publicaţii
 anunţ intern
 alte posibilităţi de atragere
După ce au fost parcurse aceste etape, un pas important este chiar redactarea
anunţului de recrutare, după modelul prezentat în figura III.3.
Figura III.3 Componentele principale ale unui anunţ de recrutare
Informaţii despre organizaţie
 Numele organizaţiei
 Câteva date despre profilul şi activitatea organizaţiei
 Adresa completă
Informaţii despre post
 Denumirea postului
 Locaţia postului în organizaţie
 Principalele responsabilităţi
 Date despre pregătirea şi experienţa solicitate de post
 Câteva date despre nivelul de salarizare a postului
Informaţii despre procesul de recrutare
 Documentele necesare
 Locul de depunere
 Termenul limită de depunere a cererilor
 Data concursului, interviului
 Persoana de contact – nume, telefon, email, birou, adresa
completă

După terminarea etapei de recrutare se trece la procesul de selecţie a celui mai
potrivit candidat pentru postul din organizaţie.
4. PROCESUL DE SELECŢIE A RESURSELOR UMANE
4.1 Importanţa procesului de selecţie a resurselor umane
Aproape toate funcţiile managementului resurselor umane se exercită asupra doar
asupra personalului din interiorul organizaţiei; în afară de două: recrutarea şi selectarea de
personal. Dacă recrutarea pune în valoare latura de "marketing" a managementului
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resurselor umane, funcţia de selectare este una dintre cele mai importante. Înseamnă a găsi
persoanele a căror competenţă, ale căror aspiraţii şi interese coincid cu nevoile şi obiectivele
organizaţiei. De aceea, un bun proces de selecţie nu începe doar prin evidenţierea nevoilor
de personal ale organizaţiei şi a posturilor libere existente, ci şi prin definirea foarte realistă
a calificărilor necesare pentru ocuparea acestor posturi. Este dăunătoare şi costisitoare atât
angajarea unor persoane subcalificate cât şi a unora supracalificate. Acestea din urmă se
consideră subutilizate, intervine sentimentul de plictiseală care generează mai departe o
întreagă serie de probleme, de la neatenţie în muncă la superficialitate, discuţii cu colegii,
conducând în final la deteriorarea climatului organizaţional.
4.2 Etapele procesului de selecţie a resurselor umane
Procesul de selecţie a resurselor umane cuprinde mai multe etape:
1. verificarea formularului (cerere) de solicitare a postului, curriculum vitae (CV);
2. trierea cererilor pe baza datelor personale cu redactarea listei prescurtate cu
candidaţii selectaţi (―shortlist‖);
3. intervievarea candidaţilor;
4. administrarea testelor;
5. luarea deciziei asupra alegerii candidaţilor;
6. înştiinţarea candidaţilor în legătură cu decizia luată;
7. încheierea contractului de angajare.
Figura III.4 Etapele procesului de selecţie a resurselor umane
Verificarea
formularelor

Shortlist

Angajare

Interviul

Înştiinţare
candidaţi

Teste

Decizie

Deşi au fost prezentate într-o formă cronologică, etapele 3 şi 4 se pot desfăşura şi
invers, în funcţie de reglementările în vigoare. După cum se poate observa, procesul de
selecţie are două puncte eliminatorii esenţiale şi anume interviul şi testarea. Dar, etapa care
determină o selecţie în adevăratul sens al cuvântului, este interviul. Acesta în condiţiile în
care este bine condus, din el se pot obţine date cu adevărat relevante.
După cum se observă din etapele procesului de selecţie, în cadrul acestuia intervin
câteva documente importante: formularele de solicitare a postului, CV-ul, recomandările şi
referinţele.
4.2.1 Formularele de solicitare a postului
Aceste formulare sunt standard şi dau managerului informaţii asupra educaţiei şi
experienţei candidatului, asupra evoluţiei anterioare în post, precum şi asupra stabilităţii
solicitantului în muncă. Ele dau o imagine deseori reală asupra solicitantului şi sunt utilizate
frecvent ca preinterviu. Formularele sunt de diferite tipuri, în funcţie de categoria de post.
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Se descriu: formulare ―închise‖, care solicită numai informaţii de rutină utilizate în
special pentru munci necalificate, şi formulare ―deschise‖, care solicită candidaţilor să îşi
exprime opiniile şi motivaţiile, şi să îşi prezinte aspiraţiile în legătură cu viitorul post.
Acestea permit o autoevaluare a candidatului, dau informaţii asupra capacităţii de
comunicare, şi îl încurajează să reflecteze la experienţa anterioară. Conţin multe detalii care
solicită timp intervievatorului, acesta reprezentând un dezavantaj.
4.2.1.1 Curriculum vitae
Curriculum vitae nu este preformulat şi reprezintă o ―descriere proprie a
candidatului asupra istoriei personale, în relaţie cu munca sa‖ (Cole, 1993). Prezintă
combinaţia dintre informaţiile de rutină (vârstă, statut marital, educaţie, calificare, relaţii
profesionale) şi informaţiile personalizate (evoluţia profesiei, interese personale, motivaţii,
experienţă anterioară), şi reprezintă un sprijin în interviul interactiv ulterior.
4.2.1.2 Recomandările
Recomandările ―sunt exprimări scurte asupra candidatului făcute de o terţă persoană, de obicei superiorul acestuia‖ (Cole, 1993). Au rolul de a confirma informaţiile
oferite de candidat.
4.2.1.3 Referinţele
Referinţele sunt solicitate pentru a furniza informaţii asupra perioadei de activitate a
candidatului în organizaţia anterioară, opinii în legătură cu caracterul candidatului
(onestitate, încredere şi, de asemenea, confirmă informaţiile prezentate de candidat).
4.3 Interviul de selecţie
Un interviu de selecţie constituie un schimb formal de păreri, impresii şi puncte de
vedere între un potenţial angajator şi un potenţial angajat cu privire la selecţia lor reciprocă.
Prin intermediul interviului nu numai intervievatorul află informaţii despre solicitantul
postului, ci are loc şi fenomenul invers: candidatul află informaţii despre organizaţia în care
vrea să intre, despre climatul organizaţional, despre tipul de conducere care există în
organizaţie, despre oamenii cu care eventual va lucra. Că acest proces are într-adevăr loc
este demonstrat de faptul că între 5 şi 7% dintre solicitanţii de post se retrag după interviu
(Zima, 1996). Importanţa interviului de angajare rezidă în faptul că există domenii în care
acesta nu poate fi întrecut de nici o altă metodă de selecţie (Derek Torrington, 1991).
Acestea sunt:
 potenţialul de a culege informaţii:. interviul constituie un mijloc rapid şi flexibil
pentru culegerea de informaţii; dacă este desfăşurat în mod corespunzător,
datorită faptului că ia în consideraţie o paletă largă de factori, poate deveni foarte
util; în plus, o serie întreagă de informaţii despre solicitant, provenite din diverse
surse cum ar fi curriculum vitae, referinţe, scrisori de intenţie etc., pot fi discutate
cu acesta şi înlăturate eventualele nelămuriri;
 potenţialul de a oferi informaţii: angajatorul are ocazia să ofere mai multe detalii
despre instituţia sa ca şi despre postul în sine; solicitantul are ocazia să pună întrebări
şi să-şi satisfacă nevoia de informaţii în privinţa organizaţiei în care intră;
 aspectele umane. în cursul interviului poate fi făcută o evaluare superficială a
compatibilităţii dintre oameni care vor lucra împreună; după cum sublinia şi
Lopez, din punctul de vedere al solicitantului, organizaţia care desfăşoară
interviuri îi face o impresie bună; nu este doar testat ca la şcoală, ci există nişte
persoane din organizaţie care îi consacră o parte din timpul lor; iar posibilitatea de
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a pune întrebări despre organizaţia în care doreşte să intre îi dă solicitantului
impresia că el este de fapt cel care face alegerea.
4.3.1 Funcţiile interviului de selecţie
După cum a fost deja subliniat, un interviu de selecţie bine condus îndeplineşte
următoarele trei funcţii:
 solicitarea de informaţii mai detaliate despre motivaţia şi comportamentul candidatului, în scopul evaluării personalităţii sale, pentru a vedea dacă este potrivit
pentru post;
 de verificare într-un anumit fel a informaţiilor pe care candidatul le-a dat despre
el însuşi în curriculum vitae, formularul de solicitare a postului etc. şi de a
examina prin întrebări bine ţintite, relevanţa calificărilor şi experienţei candidatului;
 de a oferi solicitantului informaţii despre post şi organizaţie; această parte a
interviului este deseori omisă, dar nu trebuie uitat niciodată faptul că selecţia este
reciprocă: solicitantul este selectat de către instituţie, dar şi instituţia este selectată
de către solicitant.
Acest aspect al selecţiei reciproce este foarte important şi trebuie ţinut cont
întotdeauna de el. Interviul constituie cel mai bun prilej pentru un solicitant de post de a-şi
forma o părere reală despre instituţia în care doreşte să lucreze. Informaţiile pe care le are
până la acel punct despre instituţia respectivă nu sunt pe deplin obiective şi reale. Sursele de
informaţii de care dispune solicitantul unui post până la acea oră pot fi de două categorii:
 scrise – pliante de reclamă, anunţul de angajări, reclame de la T.V., eventual
unele articole de ziar, care, în general, prezintă doar aspectele pozitive ale
instituţiei, cele negative fiind trecute sub tăcere;
 orale – de la alte persoane, care pot fi foşti angajaţi care prezintă instituţia în
termeni neelogioşi, sau persoane care cunosc alte persoane care au cunoştinţe
despre instituţie şi atunci intervin distorsiunile şi zvonurile.
Într-un singur caz, solicitantul unui post poate obţine unele informaţii de primă mână,
obiective despre instituţia în care doreşte să lucreze: dacă este vorba despre o instituţie
publică unde poate merge ca client. Doar în acest caz poate observa unele aspecte pozitive şi
negative despre acesta. Dar nici acestea nu sunt pe deplin relevante, pentru că în multe
instituţii există o diferenţă foarte mare între comportamentul în faţa clienţilor şi
comportamentul şi climatul intra-organizaţional.
4.3.2 Tipuri de interviuri de selecţie
Aşa cum organizaţiile diferă între ele, aşa cum posturile dintr-o organizaţie diferă
între ele, aşa cum membrii unei organizaţii diferă între ei, există diferite tipuri şi strategii de
interviu. Interviurile se pot clasifica în funcţie de mai multe criterii. Cele mai utilizate
clasificări sunt următoarele:
A) după gradul de structurare al interviului:
1. interviu structurat – cu întrebări prestabilite, care se aseamănă foarte mult cu un
chestionar la care solicitantul răspunde oral; este utilizat în special pentru posturile
care necesită puţină educaţie şi calificare, care nu cer în mod special anumite
caracteristici ale personalităţii;
2. interviu semi-structurat – în care sunt fixate dinainte unele întrebări de bază, ele
servind ca jaloane pentru fluxul discuţiei; oricum intervievatorul nu este încorsetat
de aceste întrebări ci poate purta şi o discuţie liberă cu solicitantul în alte arii de
interes;
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3. interviu nestructurat – decurge ca o discuţie liberă; în avans, intervievatorul îşi
fixează anumite puncte care trebuie atinse în timpul discuţiei fără a formula apriori
întrebări.
În general, tipul de interviu utilizat variază în funcţie de două aspecte:
 complexitatea postului solicitat – cu cât postul respectiv incumbă sarcini mai
complexe, abilităţi, aptitudini şi pregătire mai complexă, cu atât scade gradul de
structurare a interviului; aşa este şi normal pentru că anumite trăsături ale
personalităţii nu pot fi relevate prin întrebări şablon; un alt factor foarte important
de subliniat aici este responsabilitatea dată de postul respectiv; cu cât aceasta este
mai mare, cu atât este utilizat un tip de interviu mai puţin structurat, pentru a da
posibilitatea solicitantului de a-şi "releva" personalitatea într-o discuţie deschisă.
 experienţa intervievatorului – cu cât intervievatorul are mai multă experienţă în
acest domeniu, cu atât va conduce un interviu mai puţin structurat, pentru că are
abilitatea de a afla şi printr-o discuţie liberă aspecte care îl interesează; dacă este
un interviu cu mai mulţi intervievator (panel), unul dintre ei va conduce discuţia
şi interviul va fi structurat după gradul de experienţă a acestuia.
B) În funcţie de numărul intervievatorilor.
În acest sens se descriu două mari grupe, care la rândul lor au subdiviziuni.
 Interviul individual – este varianta de interviu în care candidatul discută cu un
singur intervievator. Avantajul major al acestui tip de interviu este că se poate
stabili foarte repede o atmosferă deschisă, raporturi de amabilitate şi de încredere.
Este foarte avantajos pentru candidat, care trebuie să-şi concentreze atenţia asupra
unui singur vorbitor, ceea ce este mai puţin stresant pentru el, decât a avea de-a
face cu mai mulţi intervievatori deodată. Principalul dezavantaj al acestui tip de
interviu este că organizaţia lasă pe seama unui singur om responsabilitatea
selecţiei candidaţilor în acest moment al procesului care, după cum am subliniat,
este unul foarte important. Un alt dezavantaj major al acestui tip de interviu este
suspiciunea permanentă care planează asupra intervievatorului, aceea de
favorizare a unuia dintre candidaţi – aşa-numitul nepotism. Pentru a exclude
aceste dezavantaje există o variantă a acestui tip de interviu – secvenţa de
interviuri. Aceasta constă dintr-o suită de interviuri cu un singur intervievator. În
companiile şi instituţiile mari din ţările vest-europene şi S.U.A, interviul, ca
metodă de selecţie a personalului, este format dintr-o secvenţă de interviuri:
interviul iniţial de triere (care este mai scurt, este bine structurat şi conţine de
obicei un set de întrebări standard) şi interviul propriu-zis care, la rândul lui,
poate îmbrăca mai multe aspecte.
 interviul cu un grup de intervievatori - acesta constă în intervievarea candidatului de către un grup (comisie) din cadrul organizaţiei. Există şi aici mai multe
variante şi anume interviul panel (intervievatorii sunt în număr de trei sau patru)
şi interviul de consiliu (board) în care intervievatorii sunt în număr de la opt în
sus (acest tip de interviu se utilizează în selectarea persoanelor pentru funcţiile
cele mai înalte ierarhic dintr-o mare companie). Ne vom referi aici la interviul
panel care este frecvent utilizat; din grupul de intervievatori fac parte de obicei:
reprezentantul departamentului de resurse umane, şeful direct al postului vizat,
şeful de departament etc. În acest tip de interviu se stabileşte un şef de comisie,
care va conduce discuţiile şi care va da pe rând cuvântul membrilor panelului.
Acest tip de interviu elimină toate dezavantajele tipului anterior şi are ca
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principale două avantaje posibilitatea de a se lua hotărâri rapide şi o creştere a
validităţii interviului prin confruntarea mai multor păreri în privinţa unui
candidat. Dezavantajul major îl constituie faptul că este mai stresant pentru
candidat şi, cu toate eforturile conducătorului panelului, atmosfera este mai rece,
mai rigidă şi mai formală decât la interviul cu o singură persoană.
4.4 Testarea
Testarea este o componentă importantă a procesului de selecţie, în care candidaţii
trebuie să facă proba cunoştinţelor şi abilităţilor lor. În gene-ral, cea mai utilizată metodă de
testare este cea practică, în care candidatul este pus să execute practic o activitate a postului
pentru care candidează. Testele scrise, de evaluare generală a cunoştinţelor, nu sunt foarte
relevante, pentru că relevă doar capacitatea de memorare a candidatului, nu şi abilitatea de a
transpune în practică cunoştinţele deţinute.
Pentru funcţiile de conducere sunt recomandate două categorii de teste, şi anume,
testarea psihologică şi studiul de caz. În cadrul acestuia din urmă, i se supune atenţiei
candidatului o situaţie reală din cadrul organizaţiei şi i se cere să o rezolve, apoi i se prezintă
rezolvarea reală, cerându-i-se să o comenteze.
5. ANALIZA POSTULUI
5.1 Definire
Analiza postului este procesul raţional de determinare a responsabilităţilor şi sarcinilor specifice unui anumit post, şi este considerată baza managementului resurselor umane.
Prin acest proces se examinează un post, în scopul identificării caracteristicilor sale
principale, în special a îndatoririlor care îi revin ocupantului acelui post, a rezultatelor
aşteptate din activitatea lui, cât şi a relaţiilor care se stabilesc între acel post şi celelalte
posturi din schemă.
5.2 Importanţa analizei postului
a) validează metodele utilizate în luarea deciziilor privind angajarea;
b) ajută atât managerul cât şi angajatul în definirea responsabilităţilor şi sarcinilor angajatului;
c) serveşte ca ghid de referinţă în deplasarea angajatului la locul potrivit;
d) apreciază timpul necesar efectuării unei activităţi de către angajat;
e) oferă celor ce doresc să se angajeze informaţii realiste în ceea ce priveşte:
sarcina de lucru, responsabilităţile, cerinţele privind postul;
f) oferă justificări existenţei postului şi locului acestuia în organizaţie;
g) identifică interrelaţiile dintre şefi şi subordonaţi precum şi conexiunile dintre
posturi cu responsabilităţi corelate;
h) oferă o ghidare schimbărilor ce survin în planul de muncă;
i) determină importanţa relativă a activităţilor care menţin echitatea internă şi
externă a retribuirii;
j) oferă informaţii selective privind procesul decizional al angajării;
k) serveşte ca bază de stabilire a unor programe de dezvoltare profesională
(career development);
l) identifică excesul de angajaţi în cazul modificării numărului de angajaţi (de
exemplu, când două instituţii se unesc);
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m) constituie un ghid de referinţă pentru şefii de compartimente, departamente,
secţii, sau specialiştii în resurse umane, pentru a identifica motivaţiile angajaţilor
care părăsesc un loc de muncă, sau în caz că aceştia ar dori să se angajeze în altă
parte.
5.3 Metode utilizate în analiza postului
Pentru realizarea acestui proces sunt utilizate mai multe metode:
1. observaţia directă
Dezavantajele principale ale acestei metode sunt:
 un lucrător experimentat poate face ca activitatea observată să pară mai
uşoară
 un lucrător lipsit de experienţă poate da impresia unei dificultăţi exagerate a
activităţii desfăşurate
 unele activităţi manuale se desfăşoară prea repede pentru a putea fi observate
 interviu cu deţinătorul postului
Dezavantajele acestei metode sunt:
 angajatul respectiv poate supraestima sau minimaliza importanţa activităţii
desfăşurate de el
 un lucrător experimentat poate din rutină, să uite anumite activităţi, sau
detalii despre anumite activităţi desfăşurate
 angajatul poate să nu fie în stare să îşi prezinte clar activităţile desfăşurate
2. interviu cu managerul imediat superior
Dezavantajele acestei metode sunt:
 acesta poate să nu fie întotdeauna la curent cu detaliile activităţii desfăşurate
 acesta este de multe ori influenţat în descrierea postului de impresia pe care o
are despre deţinătorul actual al postului
 acesta poate exagera importanţa şi responsabilităţile aferente unui post aflat
în subordinea sa, în scopul creşterii propriei importanţe
3. studierea echipamentelor şi uneltelor de lucru
Acestea pot da informaţii preţioase despre activitatea desfăşurată în acel loc de
muncă.
4. utilizarea de studii şi anchete anterioare pe această temă
Acestea sunt foarte utile întrucât oferă un cadru general, care se poate îmbogăţi cu
informaţii la zi despre activitatea desfăşurată.
5. utilizare de chestionare administrate deţinătorului postului
Dezavantajele acestei metode sunt:
 deţinătorul postului poate să nu înţeleagă sensul corect al întrebărilor, şi
atunci răspunsul nu este valid
 acesta poate să considere că întrebările nu reflectă realitatea privitor la
activitatea desfăşurată de el.
Pe baza informaţiilor culese, se întocmeşte fişa postului pentru fiecare categorie de
post.
5.4 Fişa postului
Este elementul cheie în managementul resurselor umane, fiecare activitate fiind
bazată pe aceasta.
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Elementele fişei postului:
Orice fişă trebuie sa conţină ca parte introductivă următoarele elemente:
1. instituţia/organizaţia (eventual Antetul organizaţiei);
2. secţia/departamentul;
3. denumirea postului;
4. scopul postului;
5. subordonare:
6. coordonare:
7. gradul postului (unde este cazul):
Urmează apoi detalierea următoarelor aspecte:
8. principalele sarcini ale postului şi standardele (dacă există asemenea standarde)
utilizate pentru îndeplinirea acestora; sarcinile se referă la responsabilităţi, iar acestea pot fi
clasificate în:
 responsabilităţi profesionale; atenţie mare trebuie acordată în cazul în care
există tehnologie în schimbare, ca urmare şi aceste responsabilităţi pot suferi
modificări;
 responsabilităţi administrative şi de personal
 responsabilităţi ce vizează calitatea muncii depuse.
 limitări la nivelul responsabilităţilor sau activităţilor (de exemplu dacă sunt
responsabilităţi de gestiune sau bugetare);
9. menţiuni speciale (confidenţialitate, calificări necesare);
10. termeni şi condiţii (salarizare, program de lucru, concediu de odihnă, dreptul de
concediu de boală etc.).
Ca atare, orice post dintr-o organizaţie va avea o asemenea fişă, care oferă atât managerului dar şi angajaţilor punct de sprijin în cunoaşterea responsabilităţilor înscrise în cadrul unui
post. În plus, după cum menţionam, această fişă este un suport pentru toate activităţile din
managementul resurselor umane de la planificare la evaluarea performanţei şi remunerare.

6. ANGAJAREA PERSONALULUI
6.1 Definire şi rol
Angajarea unei persoane trebuie să se facă respectând legislaţia în vigoare în acest
domeniu. Între organizaţie şi angajat se încheie un contract de muncă în care ţine seama şi
de elemente stabilite în timpul interviului. Orice modificare a condiţiilor prevăzute în contract trebuie aduse la cunoştinţa angajatului. Organizaţia are obligaţia de a asigura condiţii
de lucru corespunzătoare, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind noxele, echipamentul
de protecţie, ventilaţie, iluminat etc. Sancţionarea sau concedierea se fac în condiţiile
prevăzute în contractul de muncă.
În anumite situaţii se poate practica angajarea de probă, pe o durată cuprinsă între o
lună şi maximum şase luni.
Orice persoană care se angajează într-o organizaţie are un anumit tip de necesităţi
specifice care trebuie satisfăcute pentru a putea lucra în deplină siguranţă şi cu eficacitate.
Acest lucru este valabil, într-o oarecare măsură, şi pentru cei care se transferă dintr-un post
în altul în cadrul aceleiaşi organizaţii. Ca răspuns la existenţa acestui tip de necesităţi
indiscutabile, se apelează la aşa numita perioadă de instalare pe post.
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6.2 Instalarea pe post
Acţiunile de instalare într-un post cuprind mai multe elemente, pe care noii veniţi
trebuie să le cunoască:
a) prezentarea locurilor în care trebuie să se ducă şi a persoanelor pe care
trebuie să le cunoască (inclusiv colegii de muncă);
b) expunerea generală a activităţii pe care trebuie să o îndeplinească şi a
modului în care trebuie să înceapă;
c) prezentarea raporturilor dintre activitatea respectivă şi cele prevăzute de
alte posturi;
d) clauzele şi condiţiile de angajare;
e) este de asemenea necesară instruirea angajaţilor cu privire la siguranţa în
muncă. Acest lucru este important mai ales dacă angajaţii urmează să
lucreze cu un echipament.
Evident că există o sumedenie de informaţii pe care trebuie să le daţi noilor angajaţi,
chiar dacă nu din prima zi, dar măcar din prima săptămână. Printre acestea ar fi următoarele:
 prezentare sumară a valorilor şi activităţilor principale ale organizaţiei
 prezentare a structurii organizaţiei, a celor care deţin autoritatea şi a diferitelor
responsabilităţi care revin membrilor organizaţiei (departamentului)
 Prezentarea politicii de personal adoptate de organizaţie: clauzele şi condiţiile de
angajare, orarul de activitate, spaţiul de lucru, procedurile disciplinare şi de
soluţionare a reclamaţiilor şi revendicărilor, convenţiile colective (dacă există)
drepturile la concedii plătite, drepturile salariale şi sistemul de plată etc.
6.3 Metode de integrare profesională
Integrarea profesională la locul de muncă se poate realiza printr-un număr mare de
procedee şi metode care diferă de la o organizaţie la alta. Printre procedeele folosite în mod
frecvent se numără:
 manualul noului angajat,
 sesiunile de îndrumare,
 instructajele,
 scrisoarea de bun venit,
 filmele de îndrumare,
 lucrul sub tutelă.
Metodele de integrare utilizate diferă în funcţie de scopul angajării; astfel, o persoană
poate fi angajată pentru un anumit post (în special, în cazul executanţilor) sau pentru
potenţialul său (cunoştinţe, creativitate, mobilitate, adaptabilitate). În primul caz, se poate
folosi integrarea directă pe post şi îndrumarea directă, iar în cel de al doilea, descoperirea
organizaţiei şi încredinţarea unor misiuni.
 Integrarea directă pe post – conferă un sentiment de siguranţă, dar reuşita
metodei depinde în mare măsură de ajutorul primit de la colegi şi şeful direct.
 Îndrumarea directă – din prima zi noul angajat este preluat de un alt salariat
care este absolvent al aceleiaşi şcoli, face parte din acelaşi grup de muncă, dar se
află pe o poziţie ierarhică superioară.
 Descoperirea organizaţiei – presupune trecerea noului angajat într-o perioadă de
două luni prin toate compartimentele organizaţiei.
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 Încredinţarea unei misiuni – are ca scop stimularea iniţiativei noului angajat din
perioada programului de integrare.
7. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
7.1 Definire
Pregătirea profesională este un proces de instruire, pe parcursul căruia participanţii
dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice necesare desfăşurării activităţii lor prezente. Ea
este constituită de totalitatea acţiunilor de instruire în vederea exercitării în mod cât mai
eficient a profesiei.
Pregătirea profesională are o importanţă foarte mare în utilizarea şi motivarea
resurselor umane. În primul rând, prin îmbunătăţirea abilităţii angajaţilor de a-şi îndeplini
sarcinile de serviciu, pregătirea permite o mai bună utilizare a acestora; pe de altă parte dând
angajaţilor un sentiment de stăpânire mai mare asupra muncii lor, acestora le creşte
satisfacţia în muncă. În esenţă, câştigurile pe care pregătirea profesională le poate aduce
sunt următoarele:
 productivitate şi calitate sporită a activităţii,
 rebuturi reduse,
 adaptabilitate mai mare la noi tehnologii şi metode de lucru,
 scăderea necesităţii de supraveghere,
 scăderea numărului de accidente,
 satisfacţie crescută a muncii reflectată prin scăderea fluctuaţiei personalului şi a
absenteismului
Există şi argumente împotriva pregătirii profesionale efectuată în cadrul unei
organizaţii:
 este prea costisitoare (de obicei pe durata pregătirii participanţii nu sunt
productivi);
 manifestarea tendinţei de a părăsi organizaţia pentru un post mai bine plătit;
 existenţa firmelor care recrutează personal pregătit în afara lor.
7.2 Necesitatea de pregătire profesională
Pentru unele organizaţii pregătirea profesională este de rutină, adică noii angajaţi în
anumite posturi urmează automat cursuri de pregătire. Dar, deseori pregătirea este instituită
ca răspuns la anumite evenimente, ca de exemplu:
1. instalarea unui nou echipament sau a unei noi tehnici care necesită deprinderi noi;
2. schimbare în seria produselor sau serviciilor unei organizaţii;
3. performanţă scăzută din partea unuia sau mai multor angajaţi;
4. schimbare în metodele de lucru;
5. reduceri de personal (activitatea angajaţilor concediaţi este preluată de cei
rămaşi);
6. dorinţa de îmbunătăţire a calităţii şi de reducere a rebuturilor;
7. promovare sau transfer a unor angajaţi.
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7.3 Metode de planificare şi organizare a pregătirii profesionale
Ca oricare alt proces din sfera managementului, pregătirea poate fi inutilă dacă nu
este planificată şi supervizată suficient de atent. Fără o abordare sistematică a acestui
proces, pregătirea profesională poate fi prea multă sau prea puţină, sau efectuată fără a-şi
atinge scopul propus.
După efectuarea pregătirii, validarea acesteia va arăta dacă şi-a înde-plinit scopurile,
iar evaluarea va măsura costurile în raport cu beneficiile.
Abordarea sistematică a procesului de pregătire poate să urmeze următorul program:
a) analiza postului;
b) stabilirea standardelor de performanţă pentru postul respectiv;
c) studierea angajaţilor cu performanţe proaste (evaluare sub standarde);
d) luarea în considerare a diferenţelor dintre b) şi c), dacă acestea există, analiza lor
atentă pentru a vedea dacă nu au alte cauze: deficienţe organizatorice, materiale
de calitate proastă sau echipamente cu deficienţe;
e) proiectarea de programe de pregătire care să răspundă necesităţilor relevate la d);
f) organizarea şi desfăşurarea programului de pregătire;
g) evaluarea performanţei angajaţilor după efectuarea programului de pregătire;
pregătirea este considerată de succes dacă după programul de pregătire sunt atinse
standardele de performanţă stabilite la punctul b) (validare);
h) evaluarea va consta din compararea costurilor pregătirii cu câşti-gurile obţinute
prin creşterea performanţelor.
7.4 Evaluarea nevoilor de pregătire
Nevoia de pregătire profesională poate apărea în două situaţii:
1. pe plan individual, care se manifestă în principal prin apariţia diferenţelor în sens
negativ dintre standardele de performanţă stabilite pentru un post şi nivelul
performanţei individuale;
2. pe planul colectivului în general, la schimbarea profilului producţiei, la introducerea de noi tehnologii şi echipamente, la reducerea de personal sau schimbarea
metodelor de lucru ale instituţiei.
7.5 Metode generale de pregătire profesională a angajaţilor
1. Pregătirea profesională la locul de muncă, care se realizează prin instruire sau
ucenicie;
2. Pregătirea profesională în scopul îndeplinirii responsabilităţilor funcţiei:
 participarea în grup la elaborarea de proiecte, lucrări şi studii,
 delegarea sarcinilor,
 înlocuirea temporară a şefului ierarhic;
3. Rotaţia pe posturi;
4. Participarea în grupuri eterogene de lucru;
5. Participarea ca instructor la programe de pregătire;
6. Participarea la şedinţe;
7. Participarea la ―comitete junior‖.
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8. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
8.1 Definire
Dezvoltarea profesională, are, spre deosebire de pregătire, drept obiectiv însuşirea
de cunoştinţe utile atât în raport cu poziţia actuală, cât şi cu cea viitoare, şi, foarte important,
se bazează pe preexistenţa unor cunoştinţe de bază în domeniu.
Există mai multe metode prin care o organizaţie, un manager sau un angajat pot
contribui la dezvoltarea acestuia din urmă. Se poate face o clasificare în zece mijloace de
dezvoltare a angajaţilor, aceasta nefiind însă rigidă.
8.2 Metode de dezvoltare profesională
Cele mai cunoscute şi utilizate metode de dezvoltare profesională sunt:
1. proiectul organizaţional
2. informarea
3. participarea
4. valorizarea resurselor umane
5. un mediu care favorizează dezvoltarea
6. orientarea
7. menţinerea competenţelor
8. perfecţionarea
9. evaluarea performanţei
10. mobilitatea resurselor umane
8.2.1 Proiectul organizaţional
Prezenţa unui proiect organizaţional constituie punctul de canalizare a energiilor şi
furnizează tuturor ocazia de reafirmare a sensului muncii lor. Proiectul este în general global
şi are efect asupra tuturor entităţilor organizaţionale. Se adresează atât medicilor cât şi
celorlalte categorii de personal implicate. Poate cuprinde mai multe aspecte:
 planul strategic al organizaţiei,
 codul etic,
 filozofia managerială,
 filozofia de îngrijire a pacienţilor,
 obiective anuale,
 proiecte de calitate totală,
 servicii noi.
Proiectul organizaţional are un efect mobilizator dacă posedă următoarele cinci
caracteristici:
 suscită o reflecţie şi o afirmare a misiunii şi a valorilor fundamentale ale
organizaţiei;
 face loc participării unui număr mare de persoane implicate;
 este pilotat şi recunoscut de direcţia organizaţiei;
 este conceput de aşa manieră încât să permită fiecărui individ şi fiecărei unităţi să
se identifice cu acest proiect;
 prezintă scopuri stimulatoare.
8.2.2 Informaţia
Informaţia pertinentă şi la momentul potrivit constituie un mijloc privilegiat pentru
favorizarea angajării şi sentimentul de apartenenţă organizaţională. Fiecare angajat, fiecare
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manager, fiecare medic are nevoie de informaţii semnificative pentru realizarea muncii sale.
Cu cât un angajat se simte mai responsabil de munca sa, cu atât va fi mai receptiv la
informaţiile care i-ar putea fi utile. Există câteva caracteristici general recunoscute ale unei
informaţii de calitate:
 obiectivul informaţiei este transmis în acelaşi timp cu informaţia;
 vehicularea informaţiei se face ţinând cont de receptor;
 nu se supraîncarcă informaţia;
 variaţia în timp şi spaţiu a informaţiei;
 existenţa unor mijloace de feedback pentru a fi sigur că informaţia transmisă este
înţeleasă corect.
8.2.3 Participarea
Toţi angajaţii participă în viaţa unei organizaţii prin realizarea sarcinilor şi responsabilităţilor încredinţate pentru atingerea obiectivelor organizaţionale. Dar dacă facem
referire la un plan de participare, trebuie să facem referire la alte tipuri de participare:
 participare la orientare,
 participare la fixarea obiectivelor,
 participare la luarea deciziilor,
 participare la evaluare etc.
Putem distinge două modalităţi de participare: participarea directă a angajaţilor în
domenii care îi preocupă direct, şi participarea indirectă, prin reprezentanţi. Se pot distinge
în general patru nivele de participare:
 schimbul de informaţii,
 consultarea prealabilă luării unei decizii,
 participarea la luarea unei decizii între membrii unei echipe sau cu superiorul
imediat,
 delegarea unei responsabilităţi cu putere de decizie.
8.2.4 Valorizarea resurselor umane
A valoriza pe cineva înseamnă a acorda o valoare particulară unei persoane pentru
ceea ce face şi pentru rezultatul acţiunilor sale. Orice persoană doreşte să fie apreciată la
justa sa valoare de către anturajul său şi să se simtă recunoscută ca atare. Acest sentiment
contribuie puternic la menţinerea unei stime de sine pozitive şi incită la angajarea şi găsirea
de satisfacţii la locul de muncă. Este demonstrat faptul că cea mai mare importanţă o are
pentru un angajat părerea despre el a managerului său imediat. Dacă acesta îl devalorizează,
este foarte probabil ca angajatul să furnizeze o performanţă scăzută.. Este ceea ce se
numeşte efectul Pygmalion.
Conform definiţiei prezentate mai sus este posibil să se valorizeze trei aspecte
principale ale unei persoane:
 ceea ce este, ce reprezintă pentru mediul său, calităţile sale, caracteristicile
distinctive,
 ceea ce face sau maniera în care face un lucru,
 rezultatele obţinute în urma muncii sale sau a lucrului în echipă.
Principalele mijloace organizaţionale de valorizare sunt:
 Politici de promovare internă,
 Programe de recunoaştere a contribuţiilor excepţionale,
 Excursii ale personalului,
 Petreceri oferite la împlinirea de 25 de ani de serviciu,
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 Săptămâna asistentelor, personalului de birou etc.,
 Premii de excelenţă,
 Programe de evaluare a performanţei.
8.2.5 Un mediu care favorizează dezvoltarea
O slujbă, un loc de muncă, pot fi astfel definite încât să suscite dezvoltarea
indivizilor. Este vorba, pe de o parte, de conceperea acestuia astfel încât să satisfacă nevoile
clienţilor şi, pe de altă parte, să permită angajaţilor să se dezvolte şi să/şi pună în valoare
cunoştinţele şi aptitudinile. Un mediu care favorizează dezvoltarea este un mediu care:
 Comportă aşteptări şi obiective clare,
 Comportă responsabilităţi la latitudinea adecvată pentru a putea fi asumate,
 Este stimulant,
 Este supervizat de un lider mobilizator,
 Comportă un mediu şi instrumente de lucru adecvate,
 Valorizează educaţia continuă.
8.2.6 Orientarea
Orientarea corespunde etapei importante în care se realizează un mare grad de
formare, fie la angajare, fie mai târziu, în cazul unui transfer sau al unei promovări. Se
recunosc în general trei activităţi care sunt propice dezvoltării:
 primirea sau orientarea generală în organizaţie,
 orientarea specifică în departamentul sau secţia de lucru,
 orientarea specifică pe post.
8.2.7 Menţinerea competenţelor
Competenţa este un concept dinamic. Ea nu este dobândită pentru totdeauna. Cunoştinţele de referinţă evoluează continuu, mediul se modifică regulat în timp ce se integrează noile
progrese tehnologice şi schimbările organizaţionale. În plus, anumite competenţe tind să se uite
din lipsă de practică.
Există o distincţie clară între competenţă şi performanţă. În timp ce în performanţă
se includ noţiuni cantitative sau de comportament, competenţele se referă mai mult la
calitatea unui aspect, unui act şi la satisfacerea normelor general recunoscute în profesia
respectivă. Este important că un angajat este capabil (are cunoştinţe, aptitudini)să formuleze
un aspect, nu că îl şi pune în practică.
Înainte de a angaja acţiuni pentru menţinerea competenţelor, este esenţial să se
evalueze adecvat nevoile. Evaluarea constă în compararea atributelor individuale ale
angajaţilor cu cele ale profilului de competenţe. Această evaluare este o responsabilitate
strâns legată atât de angajat cât şi de manager. De fapt, toţi angajaţii, responsabilii, membri
sau nu ai unei asociaţii profesionale, trebuie să fie capabili de autocritică şi de luarea individuală de măsuri pentru menţinerea la zi a competenţelor de bază pentru slujba respectivă.
Pe de altă parte, managerul doritor să menţină standarde înalte de calitate a serviciilor
pentru clientela sa, adoptă un comportament pro-activ în materie de competenţe şi îşi ajută
angajaţii să se autoevalueze. Le furnizează activităţi de dezvoltare propice menţinerii
competenţei dacă nu şi dezvoltării ei.
8.2.8 Perfecţionarea
Perfecţionarea este un proces prin care un angajat îşi îmbunătăţeşte competenţa întrun domeniu de activitate propriu şi care este în relaţie directă cu nevoile organizaţionale.
Acest program se realizează de obicei prin activităţi interne sau externe organizaţiei, având
o durată variabilă în funcţie de nevoi.
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În orice caz, este vorba de activităţi planificate care fac obiectul unui diagnostic
specific şi care comportă obiective ce permit unui angajat să-şi depăşească competenţele
legate doar de executarea cu regularitate a sarcinilor. Individul poate astfel trece la un alt
nivel de dezvoltare şi implicare în muncă, sau la un nivel de polivalenţă crescută.
8.2.9 Evaluarea performanţei
Evaluarea performanţei constituie un mijloc de dezvoltare în măsura în care există
posibilitatea schimbării de feedback constructiv şi unde aceasta comportă o identificare a
pistelor de dezvoltare. Se consideră în general că evaluarea de performanţă corespunde
următoarelor trei niveluri de nevoi:
a) ale angajaţilor – nevoi de consolidare, de stimă şi de realizare a potenţialului
lor,
b) ale managerului imediat – nevoi de eficacitate şi eficienţă din partea angajaţilor,
c) ale organizaţiei:
 nevoi de informare asupra calităţii forţei de muncă,
 nevoi de planificare de programe pertinente de dezvoltare resurselor umane.

9. MOTIVAREA PERSONALULUI
9.1 Definire
Motivaţia este imboldul / motivul (psihologic) care influenţează atitudinile sau
acţiunile unei persoane (ghidul OMS). Să motivăm oamenii cu care lucrăm nu-i uşor şi nici
rapid, datorită nenumăratelor constrângeri:
 venituri scăzute;
 situaţie socio-economică dificilă;
 posibilităţi scăzute de dezvoltare a carierei;
 recompense bazate pe performanţă scăzute;
 supervizare punitivă, nu suportivă;
 centralism şi control;
 flexibilitate scăzută la nevoi;
 politici organizaţionale neadecvate;
 birocraţie administrativă accentuată;
 legislaţie.
Studiul motivaţiei se referă la studiul factorilor care determină comportamentul uman
– un capitol de bază în managementul resurselor umane. Factorii care determină
comportamentul uman au la bază studiul nevoilor oamenilor.
Nevoile – psihologii pornesc de la trei presupuneri de bază când interpretează
comportamentul uman:
 comportamentul are o cauză (consecinţă a efectelor combinate ale eredităţii şi
mediului);
 la baza comportamentului oricărui individ stau nevoi, aspiraţii şi dorinţe;
 comportamentul are un scop (oamenii încearcă să atingă obiective sau ţinte, care
când sunt îndeplinite le vor satisface nevoile).
Studiul motivaţiei personalului într-o organizaţie se realizează în jurul a două teorii
motivaţionale recunoscute.
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9.2 Teorii motivaţionale
9.2.1 Teoria ierarhiei nevoilor (Piramida nevoilor - Maslow)
Când interpretează comportamentul uman, psihologii pornesc de la următoarele
presupuneri de bază:
a) orice comportament uman are o cauză, care ea însăşi este consecinţa acţiunii
simultane şi combinate a eredităţii şi mediului;
b) la baza comportamentului uman stau nevoile, sau altfel spus dorinţele sau
motivele. Nevoi este un termen utilizat în acest sens;
c) comportamentul uman este un factor îndreptat spre îndeplinirea de ţeluri; când
ţelurile sunt atinse, sunt satisfăcute şi nevoile .De ex: foamea este o nevoie care cere hrană;
găsirea hranei este un ţel, care odată atins, satisface şi nevoia – potolirea foamei.
Psihologul american A.H.Maslow, a împărţit nevoile umane în următoarele clase:
A. nevoi de bază sau fiziologice – oamenii trebuie să-şi satisfacă aceste nevoi doar
pentru a rămâne în viaţă.; acestea includ de exemplu foamea, setea şi somnul; în
procesul de muncă, scopul fundamental al unui salariu este de a satisface aceste
nevoi de bază.
B. nevoi de securitate sau siguranţă – acestea se referă la autoprotecţie, la evitarea
oricărui pericol, şi într-un anumit sens, la asigurarea viitorului; exemple în acest
sens, ar fi: nevoia de adăpost, de căldură şi de apărare; în procesul de muncă,
nevoia resimţită de muncă, protejată prin anumite reglementări – protecţia
muncii, constituie un bun exemplu.
C. nevoi de afecţiune, de asociere, de apartenenţă (unui grup, de ex.), de prietenie
–acestea se referă la asocierile de diverse tipuri, profesionale, în scop recreaţional,
etc.; o observaţie care trebuie făcută aici se referă la faptul că oamenii se asociază,
pe de o parte din nevoia de tovărăşie şi, pe de altă parte, din nevoia de a se apăra
mai bine; în procesul de muncă, un bun exemplu pentru cele spuse mai sus sunt
asocierile sindicale;
D. nevoi de încredere şi de stimă – acestea includ nevoia de independenţă, de
realizare, de împlinire, de stimă şi recunoaştere a meritelor din partea celorlalţi;
dacă aceste nevoi se împlinesc prin activităţi sociale, aceste activităţi pot totodată
satisface şi nevoile anterioare; în procesul muncii, aceste nevoi sunt împlinite prin
mai multe mijloace, pornind de la afişarea pozei la panoul de onoare, primirea
unei prime, până la punerea la dispoziţie de către companie a unei maşini;
E. nevoi de dezvoltare continuă – acestea se referă la utilizarea la cel mai înalt nivel
a capacităţilor proprii şi la continua lor dezvoltare; în procesul muncii, puţine
persoane pot spune că îşi satisfac acest tip de nevoi; de exemplu, cercetătorii din
domeniul cercetării fundamentale, pun la dispoziţia omenirii noi descoperiri.
Maslow a sugerat că aceste clase de nevoi, în ordinea prezentată, formează o ierarhie;
oamenii au în general tendinţa de a-şi satisface nevoile într-o anumită ordine, aceasta fiind
de la nevoile de bază către cele superioare conform ierarhiei prezentate. În general, atunci
când sunt satisfăcute nevoile fiziologice şi de securitate, devin importante celelalte nevoi din
ierarhie. Teoria lui Maslow este larg acceptată, uşor de înţeles şi poate fi utilizată pentru a
explica unele comportamente umane, dar nu toate.
Teoria lui Maslow a fost şi este combătută, rămânând totuşi teoria cea mai utilizată
pentru a explica motivaţiile oamenilor, deci şi a comportamentului acestora într-o
organizaţie. Argumentele critice aduse teoriei lui Maslow se bazează pe faptul că există
diferenţe individuale în perceperea satisfacerii nevoilor, ce sunt:
 culturale (obiceiuri, legi);
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 perceptuale (oamenii percep lumea din punct de vedere al celor mai puţin
satisfăcute nevoi; ei tind să recunoască acele scopuri care le satisfac nevoile);
 individuale (oamenii au capacităţi intelectuale sau aptitudini diferite, personalităţi
diferite, o nevoie continuă de devenire).
Lipsa satisfacerii nevoilor individuale are consecinţe nefaste pentru organizaţie, ca de
exemplu apariţia frustrării. Frustrarea unei persoane din organizaţie poată să apară atunci
când scopul dorit de această persoană nu este atins. Există două reacţii posibile la frustrare,
deoarece prin natura noastră reacţionăm diferit:
 reacţia pozitivă, când încercăm să rezolvăm dificultăţile apărute, să ne atingem
scopul prin ocolirea obstacolului sau identificarea unui alt scop care ne
îndeplineşte nevoia (deprivare);
 reacţia negativă, dacă nu găsim alternative de împlinire a nevoilor prin atingerea
scopului propus. Reacţia negativă poate lua diferite forme: agresiune (violenţă),
regresie (întoarcerea la copilărie – plâns), resemnare sau fixaţie (când persistă în
ceea ce nu poate atinge).
Frustrarea profesională poate avea cauze diverse ce conduc la diverse reacţii:
1. cauze:
 munca impusă/controlul excesiv,
 sentimentul de muncă fără scop/în van,
 rezultatele nu sunt cunoscute, recunoscute,
 oamenii nu înţeleg deciziile,
2. reacţii:
 personalul nu se implică sau pleacă,
 oamenii muncesc fără eficienţă,
 nu-şi asumă responsabilităţi,
 se creează conflicte.
Există însă mijloace de a reduce frustrarea:
 cunoaşterea de către fiecare a rezultatelor muncii şi ―recunoaşterea‖ acestora;
 selectarea adecvată a personalului;
 îmbunătăţirea formării continue a personalului;
 recunoaşterea eforturilor şi a meritelor individuale şi de grup;
 îmbunătăţirea comunicării interpersonale şi organizaţionale;
 consultarea şi delegarea;
 negocierea la timp a conflictelor.
9.2.2 Teoria motivaţională Frederic Herzberg
Teoria lui Herzberg se exprimă ca şi cea a lui Maslow din punct de vedere al
satisfacţiei. Se porneşte de la presupunerea că un angajat satisfăcut este un angajat
productiv. Această teorie a fost dezvoltată pornind de la o anchetă efectuată pe 203
manageri şi angajaţi. Aceştia au fost rugaţi să indice evenimente de la locul de muncă care
le-au provocat fie satisfacţie, fie nemulţumire. Răspunsurile au fost împărţite în două:
evenimente pozitive (care au dus la satisfacţie), şi evenimente negative (care au dus la
nemulţumire). În experienţele pozitive, factorii intrinseci ca reuşita, aprecierea, munca
însăşi, responsabilitatea, avansarea şi dezvoltarea în carieră au fost nominalizaţi de patru ori
mai mult decât factorii extrinseci. În experienţele negative, factorii extrinseci cum ar fi
conducerea companiei, relaţiile cu superiorii, colegii şi subordonaţii, viaţa şi statutul
personal au fost nominalizate de trei ori mai mult. Aceasta l-a determinat pe Herzberg să
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împartă factorii în două categorii. El a denumit factorii extrinseci care produc mai multă
nemulţumire factori igienici, iar factorii intrinseci, care produc mai multă satisfacţie factori
motivatori .
Manipularea (în sensul pozitiv al termenului) acestor factori motivatori de către
manager poate creşte satisfacţia angajatului, iar diminuarea factorilor igienici poate scădea
motivele de nemulţumire şi creşte performanţa.
Criticii teoriei lui Herzberg spun că modul său de colectare a datelor este artificial,
pentru că este evident că o persoană va indica evenimentele nefavorabile ca fiind produse
din vina altora, iar evenimentele pozitive, ca fiind rezultatul acţiunii proprii. Toate aceste
teorii pornesc de la o premiză greşită, considerându-i pe toţi oamenii identici în modul de a
gândi.
9.3 Mijloace de creştere a motivaţiei resurselor umane într-o organizaţie
a) extensia muncii (îmbogăţirea muncii) ce poate fi orizontală (mai multe sarcini cu
acelaşi nivel de dificultate şi aceeaşi responsabilitate) sau verticală (mai multă
responsabilitate, utilizarea aptitudinilor nefolosite anterior);
b) rotaţia posturilor, prin implicarea mai profundă în procesul muncii a oamenilor,
după ce sunt formaţi adecvat în acest scop;
c) formarea periodică – în funcţie de nevoi, şi dezvoltarea personalului;
d) dezvoltarea participării în luarea deciziilor; îmbunătăţirea participării înseamnă
crearea sau dezvoltarea posibilităţilor pentru angajaţi de a-şi influenţa munca şi
contextul acesteia; creşterea participării duce la creşterea performanţei; ca
strategii de creştere a participării se pot menţiona:
 crearea de grupuri de lucru autonome,
 îmbogăţirea sarcinii de lucru,
 grupuri de lucru pe proiect,
 schimbări în stilul de management;
e) cultură organizaţională a "recunoaşterii", crearea accesului la inovaţie, dezvoltarea comunicării laterale (echipe pe sarcini), anularea straturilor ierarhice ce nu
sunt necesare (eliminarea barierelor de acces la resurse ca informaţia), acceptarea
delegării autorităţii şi diseminarea informaţiei, echilibrând obiectivele individuale
cu cele ale organizaţiei, recunoaşterea performanţei individuale şi creşterea
suportului pentru dezvoltarea individuală.
9.4 Creşterea motivaţiei în îndeplinirea unei funcţii
Pe baza celor spuse mai sus, putem identifica un număr de caracteristici ale unei
funcţii, cu proprietăţi motivaţionale, care fructificate corespunzător pot duce la creşterea
performanţei şi eficienţei. Aceste caracteristici sunt:
1. varietatea – este foarte importantă în locuri unde se desfăşoară o activitate
repetitivă, pentru a alunga monotonia şi plictiseala care duc la ineficienţă;
2. autonomia – în determinarea metodelor şi mijloacelor de lucru;
3. responsabilitatea – foarte legată de precedenta, poate merge până la deplina
delegare în rezolvarea unei probleme;
4. provocarea – rezolvarea problemei duce la apariţia simţământului de împlinire;
5. interacţiunea – contactul necesar, dar opţional cu ceilalţi
6. semnificaţia sarcinii – identificarea sarcinii îndeplinite în cadrul contextului
general;
7. feedback – primirea de feedback-uri pozitive măreşte încrederea în sine.
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10. EVALUAREA PERFORMANŢEI
10.1 Utilitatea evaluării performanţei
Utilitatea evaluării performanţei se referă la:
1. ameliorarea performanţei viitoare – efectul retroactiv al evaluării permite
angajaţilor, managerilor şi specialiştilor din departamentul de resurse umane
de a interveni în mod adecvat pentru ameliorarea performanţei;
2. modificări de remuneraţie şi alte beneficii – evaluarea performanţei permite
identificarea persoanelor care merită o creştere de salariu, o primă sau alte
facilităţi;
3. determină o viitoare utilizare a unui angajat – promovarea, transferul,
retrogradarea şi concedierea sunt în general bazate pe rezultatele anterioare şi
uneori pe cele prevăzute;
4. evidenţierea nevoilor de formare şi dezvoltare – o performanţă scăzută
poate indica o nevoie de formare; de asemenea, o performanţă excelentă poate
indica o subutilizare a persoanei respective;
5. planificarea dezvoltării carierelor – efectul retroactiv al evaluării determină
decizii de orientare profesională; un angajat foarte bun este considerat un
angajat de perspectivă şi este stimulat pentru dezvoltarea unei cariere în cadrul
organizaţiei;
6. lacune în procesul de dotare – performanţele slabe se pot datora nepriceperii
sau dotării reduse a serviciului de resurse umane;
7. inexactitatea informaţiilor – un rezultat slab al evaluării se poate datora unor
erori privind informaţiile despre post, privind informaţiile despre planificarea
resurselor umane sau în alte segmente ale managementului resurselor umane.
bazate pe informaţii inexacte, deciziile de selectare, angajare şi formare de
personal pot fi luate în mod eronat;
8. erori în definirea postului;
9. evidenţierea influenţelor externe – performanţa scăzută a unei persoane
poate fi influenţată de factori externi mediului de muncă cum ar fi: familia,
situaţia financiară, problemele de sănătate etc. când evaluarea relevă astfel de
influenţe, managerul direct sau serviciul de resurse umane sunt cei mai în
măsură să ofere sprijinul lor persoanelor care au nevoie;
Evaluarea performanţei trebuie să compună o imagine cât mai exactă posibil a
performanţei în activitatea individului. Pentru atingerea acestui ţel evaluarea performanţei
trebuie să fie orientată către post, să se dovedească practică, să cuprindă criterii şi să conţină
măsuri valide şi fiabile şi să fie administrate de persoane competente. Trebuie ca evaluarea
să insiste pe elementele critice ale activităţii, adică asupra acelora care influenţează succesul
în activitate; altfel evaluarea nu va fi validă.
10.2 Modalităţi de măsurare a performanţei
10.2.1 Criterii de evaluare
Se formulează în conformitate cu fişa postului;ele trebuie să fie:
 precis formulate,
 în număr limitat,
 clar enunţate,
 uşor de observat.
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10.2.2 Standarde de performanţă
Acestea determină nivelul dorit al performanţei pentru fiecare post. Ele stabilesc ce
trebuie să facă o persoană şi cât de bine. Ele permit evidenţierea gradului în care au fost
îndeplinite activităţile specifice fiecărui post. Aceste caracteristici se definesc prin următorii
indicatori:
 cantitate (cât de mult),
 calitate (cât de bine sau de competent),
 cost (cheltuială implicată),
 utilizare resurse (echipamente, materiale),
 mod de realizare.
10.2.3 Măsuri de performanţă
Pentru a fi utile, ele trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:
 să fie uşor de utilizat,
 să fie fiabile,
 să fie uşor de cuantificat.
Măsurile de performanţă pot fi subiective sau obiective. Măsurile obiective de
performanţă sunt cele care pot fi verificate şi de către alte persoane; acestea sunt în general
cuantificabile. Exemple de măsuri obiective:
 număr brut de unităţi produse,
 număr net de unităţi produse,
 numărul de rebuturi,
 numărul de erori de calcul,
 numărul de plângeri ale clienţilor.
Măsurile subiective nu pot fi verificate de către altcineva. Cea mai frecvent utilizată
măsură subiectivă este dată de opinia evaluatorului.
10.3 Erorile de evaluare
Principala problemă a măsurilor subiective de performanţă este că permit infiltrarea
erorilor biais (fr.). Biais constituie o eroare, de obicei sistematică, care apare într-o măsurătoare şi care este neintenţionată. Unele erori de evaluare sunt cauzate de lipsa de detaşare
emoţională a evaluatorilor, iar altele sunt datorate procesului cognitiv de tratament al
informaţiei. Erorile cele mai frecvente sunt:
1. efectul de halou – apare atunci când opinia evaluatorului asupra unui aspect al
persoanei influenţează măsura performanţei globale; această eroare apare în principal la
evaluarea persoanelor simpatice evaluatorului (prieteni) sau persoanelor antipatice
evaluatorului (duşmani);
2. efectul de tendinţă centrală – multor evaluatori le displac calificativele extreme:
excepţional sau nesatisfăcător; în consecinţă ei deformează evaluările astfel că toţi angajaţii
sunt medii;
3. clemenţa sau severitatea – apare atunci când evaluatorii au tendinţa de fi foarte
generoşi sa foarte severi; în primul caz tot personalul este evaluat cu foarte bine şi
excepţional, iar în al doilea caz cu nesatisfăcător sau satisfăcător;
4. prejudecăţile – antipatia unui evaluator pentru un anumit tip de persoane sau
pentru un grup îi pot deforma judecata; de exemplu, bărbaţii evaluatori cotează cu
performanţe slabe femeile care ocupă funcţii tradiţional masculine; această eroare de
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evaluare apare şi în judecarea performanţelor unor persoane aparţinând unor grupuri
minoritare, etnice, religioase, sexuale etc.;
5. eroarea interculturală – apare când o persoană având o anumită educaţie şi
provenind dintr-o anumită cultură evaluează o persoană cu educaţie şi cultură diferită; în
situaţia României această eroare apare foarte rar, ea devenind foarte importantă în ţări
multiculturale, ca de exemplu SUA;
6. influenţa informaţiei celei mai recente – în cazul utilizării măsurilor subiective
de performanţă, evaluarea este influenţată de acţiunile cele mai recente ale angajatului
(pozitive sau negative).
Cum pot fi eliminate aceste erori de evaluare
Dacă se utilizează măsuri subiective de performanţă, eliminarea acestor erori care
apar în procesul de evaluare pot fi eliminate prin pregătirea (formarea) de evaluatori. Acest
proces are loc în trei etape:
a) prima etapă constă în descrierea erorilor care pot apărea, explicarea cauzelor
lor, şi conştientizarea evaluatorilor pentru a se feri de ele;
b) a doua etapă constă în precizarea foarte clară a rolului pe care îl joacă
evaluarea performanţei în deciziile legate de personal, punându-se în evidenţă
nevoia de imparţialitate şi obiectivitate;
c) a treia etapă constă în utilizarea foarte intensă în procesul de formare a
măsurilor subiective – fie prin exerciţii, fie prin simulări, pentru ca evaluatorii
să fie foarte familiarizaţi cu utilizarea acestora; erorile descoperite în timpul
acestor exerciţii pot fi corijate printr-o pregătire suplimentară sau prin
consiliere.
10.4 Cine face evaluarea?
Evaluarea poate fi efectuată de către:
 persoana însăşi (autoevaluare),
 superiorul imediat,
 colegii.
10.5 Fişa de evaluare
În general, evaluarea performanţei se face pe baza fişei de evaluare şi a interviului de
evaluare. Fişa de evaluare a performanţelor utilizată în sistemul public este prezentată în
anexe . Acesta conţine patru criterii mari de evaluare şi anume:
 rezultatele obţinute,
 asumarea responsabilităţii,
 adecvarea la complexitatea muncii,
 iniţiativă şi creativitate.
Aceste criterii sunt subîmpărţite la rândul lor în subcriterii, şi fiecărui criteriu îi este
acordată o pondere în evaluare.
Mai există şi alte metode de evaluare a performanţelor, dintre care cele mai utilizate
sunt:
1. evaluarea liberă – este metoda cea mai simplă, dar şi cea mai puţin utilă; constă în
efectuarea unei judecăţi globale asupra randamentului unui individ; fără criterii bine
definite, fără măsuri, bazându-se pe o apreciere globală, ea permite apariţia tuturor erorilor
şi nu oferă angajatului nici un indiciu pentru a-şi modifica comportamentul;
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2. incidentele critice – metoda cere din partea evaluatorului notarea evenimentelor
notabile pe măsură ce ele se petrec; este de preferat ca incidentele să fie înregistrate în mod
continuu, şi nu retrospectiv; trebuie notate atât evenimentele pozitive cât şi cele negative. .
3. evaluarea de către specialişti – metodă foarte des utilizată în Franţa şi Canada;
echipe de specialişti în resurse umane vin în cadrul instituţiei şi efectuează evaluarea alături
de managerii direcţi; interpretările lor sunt mai puţin expuse erorilor decât cele ale şefilor
direcţi;
4. testele de evaluare a performanţei – acestea pot fi teste scrise de evaluare a
cunoştinţelor sau teste practice de abilităţi.
Evaluarea performanţelor angajaţilor se face semestrial, anual sau ori de câte ori
consideră angajatorul că este necesar. Evaluarea performanţelor se face prin fişa de
evaluare, utilizând una din metodele prezentate şi prin interviul de evaluare.
10.6 Interviul de evaluare
Acesta este de fapt o întâlnire între angajat şi managerul direct în care sunt examinate
randamentul trecut al angajatului şi potenţialul său viitor, posibilităţile de evoluţie,
necesităţile de formare, etc. Există trei tipuri de interviuri:
a) enunţ şi convingere – în care evaluatorul îşi spune părerea referitoare la
randamentul angajatului şi încearcă să-l convingă pe acesta de justeţea
deciziei sale;
b) enunţ şi ascultare – în care evaluatorul ascultă şi părerea angajatului
referitoare la motivele care au condus la această performanţă;
c) rezolvare de probleme – în care după parcurgerea etapelor de mai sus, se
încearcă şi rezolvarea problemelor care au condus la această performanţă.
Ce este de reţinut, este obligativitatea legală a evaluării performanţelor angajaţilor, şi
că ar fi recomandabil ca aceasta să fie făcută pe baza unor criterii şi standarde clare,
formulate pe baza fişei postului, care se constituie, de asemenea, într-o cerinţă legală.

93

BIBLIOGRAFIE:
1. Bach S. – “Human Resources and new approaches to public sector management:
improving HRM capacity‖, WHO, Department of Organization of Health Services
Delivery, 2001
2. Buchan J.– ―What difference does ("good") HRM make‖, Human Resources for
Health 2004, 2:6
3. Borrill C, West M, – ―Effective Human Resource Management & Lower Patient
Mortality‖, ASTON Business SCHOOL, 2003
4. Cole, G.A. – ―Personnel Management – Theory and Practice‖, DP Publications Ltd.,
London, 4-th edition, 1998
5. Decenzo D, Robbins S.– ― Human Resources Management‖, sixth edition, J WILEY
& SONS,1999
6. Fottler M, Hernandez R, Joiner C – „Strategic management of Human Resources în
health services ―,Wiley Medical Publication, New York, 1988
7. Graham, H.T., Bennet, R. –―Human Resources Management‖, Pitman Publishing,
London, 7-th edition, 1992
8. Hornby, P, Forte, P. – ―Guidelines for introducing Human Resources Indicators to
monitor health services performance‖, Centre for health planning and management,
Keele University, 2002.
9. Herzberg, F. – ―The motivation to work‖, Transaction Pub. 1993
10. Longest B., Rakich J, Darr K – ―Managing health services organizations and
systems” , 4-th edition, Health Professions Press, 2000
11. McKee M., Healy J.– ―Hospitals în a changing Europe‖, European Observatory on
Healthcare Systems, series, Open University Press, OMS, 2002
12. Ritchie J., Power C, Hughes J, – ―Using Individual Patients’ Needs for Nursing
Human Resources Planning‖, Canadian Health Services Foundation, 2003
13. Suriyawongpaisal P. – „Potential Implications of Hospital Autonomy on Human
Resources Management. A Thai Case Study‖, www.who.int/entity/hrh/en/HRDJ
14. Torrington, D, Hall, L – ―Personnel management – a new approach‖, Prentice Hall
International Ltd, Herfordshire, 2-th edition, 1991
15. Vlădescu, C. coord – „Managementul Serviciilor de Sănătate‖, Ed. Expert, Bucureşti,
2000
16. Zima J.P. – „Interviewing – key to effective management‖, Science Research
Associates Inc., Chicago, 1994

94

CAPITOLUL IV
CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE
Dr. Ingrid Laura Gheorghe
Dr. Cristina Pavel
1. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII
În sistemul de sănătate apar în mod continuu pierderi nepermise care induc costuri
mari pentru întreaga societate. Aceste pierderi sunt generate de mai multe cauze: tehnologii
medicale sau servicii de sănătate puţin eficace sau ineficiente, variaţii mari ale performanţei,
practicii şi rezultatelor între diversele spitale, acces inegal la serviciile de sănătate, insatisfacţia pacienţilor faţă de serviciile primite, creşterea timpului de aşteptare pentru primirea
serviciilor de sănătate. În aceste condiţii, calitatea serviciilor medicale devine o prioritate
pentru furnizorii de servicii de sănătate, manageri, pacienţi, terţul plătitor şi organele guvernamentale în aceeaşi măsură.
Furnizorii sunt doritori să îşi demonstreze competenţa în spitale bine dotate. Pacienţii
sunt interesaţi să primească îngrijirile necesare, cu respectarea integrală a drepturilor lor, în
cel mai scurt timp posibil, din partea furnizorului pe care l-au ales ei. Plătitorii sunt interesaţi să introducă standarde, indicatori şi criterii de calitate în spitale pentru a ţine sub control
costurile. Deasupra tuturor, guvernul este cel care trebuie să reglementeze sistemul sanitar
printr-o legislaţie care să favorizeze aplicarea managementului calităţii în unităţile sanitare,
facilitând munca furnizorului şi apărând pacientul de deficienţele din sistem.
De aceea, subiectul calităţii îngrijirilor de sănătate este unul extrem de controversat,
cu implicaţii atât la nivel economic, financiar, tehnologic, cât şi în domeniul resurselor
umane şi organizaţionale.
Modalitatea în care managerii spitalelor abordează calitatea diferă mult în funcţie de
experienţa şi pregătirea fiecăruia. Scopul revizuirii calităţii constă în îmbunătăţirea continuă
a calităţii serviciilor furnizate şi a modalităţilor de a produce aceste servicii. În acest sens,
un bun management al calităţii constă în planificarea, aplicarea practică, controlul şi revizuirea măsurilor necesare modelării serviciilor şi proceselor, astfel încât să se răspundă
permanent tuturor nevoilor principalilor actori implicaţi (clienţi, furnizori, finanţatori).
Conceptul de calitate este unul vast şi extrem de dezbătut în momentul de faţă, experţii
în domeniu evidenţiind însă trei dimensiuni fundamentale:
1. calitatea profesională – produsul/serviciul îndeplineşte toate condiţiile stabilite de
profesioniştii de top ai domeniului medical (standarde de practică);
2. calitatea din punctul de vedere al clientului (satisfacţia pacientului) – ce aşteaptă
pacientul să obţină de la un anumit serviciu;
3. calitatea totală – cea mai eficientă şi mai productivă modalitate de utilizare a
resurselor în cadrul limitelor stabilite de autorităţi / cumpărători (eficienţa).
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2. DEFINIŢII ALE CALITĂŢII
De-a lungul timpului au fost formulate mai multe definiţii ale calităţii în funcţie de
dimensiunile pe care autorii le-au avut în vedere.
Astfel, Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte ―Calitatea sistemului de sănătate‖
ca ‖nivelul atingerii scopurilor intrinseci ale sistemului de sănătate pentru îmbunătăţirea
sănătăţii şi capacităţii de răspuns la aşteptările generale ale populaţiei‖.
Pe de altă parte, părintele conceptului modern de calitate, Donabedian, descrie calitatea îngrijirilor de sănătate drept ―acele îngrijiri care se aşteaptă să maximizeze dimensiunea
bunăstării pacienţilor, luând în considerare echilibrul câştigurilor şi pierderilor aşteptate,
care apar în toate etapele procesului îngrijirilor de sănătate‖(Donabedian, 2003 ).
Atât pentru practica medicală, cât şi pentru managementul sanitar au fost definite
nouă dimensiuni ale calităţii, ce formează baza furnizării serviciilor medicale:
 competenţa profesională – cunoştinţele/abilităţile/performanţa echipei medicale,
ale managerilor şi ale echipei de suport;
 accesibilitatea – furnizarea serviciilor de sănătate nu este restricţionată de bariere
geografice, sociale, culturale, organizaţionale sau economice;
 eficacitatea – procedurile şi tratamentul aplicat conduc la obţinerea rezultatelor
dorite;
 eficienţa – acordarea îngrijirilor necesare, corespunzătoare, la costurile cele mai
mici;
 relaţiile interpersonale – interacţiunea dintre furnizori, dintre furnizori şi pacienţi
(clienţi), dintre manageri, furnizori şi plătitori, precum şi între echipa de îngrjiri şi
comunitate;
 continuitatea – pacientul beneficiază de un set complet de servicii de sănătate de care
are nevoie, într-o ordine bine determinată, fără întrerupere, sau repetarea procedurilor
de diagnostic şi tratament;
 siguranţa – risc minim pentru pacient de complicaţii sau efecte adverse ale
tratamentului ori alte pericole legate de furnizarea serviciilor de sănătate;
 infrastructura fizică şi confortul – curăţenie, confort, intimitate şi alte aspecte
importante pentru pacienţi;
 alegerea – pe cât este posibil, clientul alege furnizorul, tipul de asigurare sau
tratamentul.
3. COMPONENTELE CALITĂŢII
Având în vedere cele trei dimensiuni fundamentale ale conceptului de calitate prezentate în capitolul de introducere, calitatea îngrijirilor medicale are următoarele componente: calitatea profesională, satisfacţia pacientului şi managementul calităţii totale.
Calitatea tehnică/profesională
Calitatea tehnică a îngrijirilor medicale este raportată de obicei la competenţa
tehnică, respectarea protocoalelor clinice şi a ghidurilor de practică, folosirea măsurilor de
control al infecţiilor, informare şi consiliere, integrarea serviciilor de sănătate, management
eficient. Existenţa acesteia conduce către un mediu de muncă eficace şi eficient, rezultate
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pozitive ale tratamentului, urmate de satisfacţia pacientului şi, nu în ultimul rând, de
satisfacţia furnizorului.
Gradul satisfacţiei practicianului este legat de calitatea actului medical, dar derivă şi
din condiţiile în care îşi desfăşoară munca, iar existenţa satisfacţiei duce la creşterea
performanţei. În concluzie, acesta este un factor cauzal al nivelului calităţii îngrijirilor de
sănătate, deci poate fi folosit drept criteriu de evaluare a calităţii acestora.
Calitatea interpersonală/percepută de pacient/client
În mod obişnuit, pacienţii nu posedă abilitatea sau cunoştinţele necesare evaluării
competenţei tehnice a furnizorului sau a felului în care au fost folosite măsurile de control al
infecţiilor, dar ştiu cum se simt, cum au fost trataţi şi dacă nevoile, aşteptările le-au fost
îndeplinite. Ei se raportează adeseori la posibilitatea de a pune întrebări, şi pot aprecia un
serviciu medical ca fiind convenabil sau nu.
Existenţa acestei dimensiuni a calităţii conduce către: comportamente pozitive din
partea pacientului (acceptarea recomandărilor, complianţă crescută la tratament, continuitatea tratamentului, scăderea ratei abandonării tratamentului etc.), imagine pozitivă a
serviciului de îngrijire şi, cel mai important, satisfacţia clientului/pacientului. Uneori,
clientul aşteaptă de la medic mai mult decât acesta poate da. Alteori, clientul are o vedere
rigidă şi tinde să opună rezistenţă la ceea ce el consideră drept o imixtiune în probleme
personale. De aceea, percepţia pacientului asupra sănătăţii este mai degrabă o consecinţă
decât un atribut al îngrijirilor de sănătate.
Privită de specialişti, satisfacţia pacientului este un element al sănătăţii psihologice care
influenţează rezultatele îngrijirilor şi impactul lor. Un pacient satisfăcut tinde să coopereze cu
medicul şi să accepte mai uşor recomandările acestuia. Satisfacţia pacientului influenţează
accesul la serviciile medicale – un client satisfăcut va reveni la medicul respectiv sau la unitatea
sanitară respectivă. Ne putem aştepta însă ca rezultatele evaluării satisfacţiei pacientului să fie
diferite de cele ale evaluării profesioniştilor. Aceasta se întâmplă deoarece pacientul se axează
în special pe relaţiile interpersonale pe care le percepe şi le poate evalua mai uşor, deşi sunt
subiective, spre deosebire de aspectele tehnice sau de specialitate pe care le poate evalua mai
greu.
În concluzie, evaluarea satisfacţiei pacientului reprezintă felul în care furnizorul vine
în întâmpinarea valorilor şi aşteptărilor pacienţilor.
Calitatea totală
Managementul Calităţii Totale (MCT), a treia dimensiune a calităţii, nu este un
concept nou, dar nu a fost încă pe deplin dezvoltat în sfera serviciilor medicale. Prin
„calitate totală‖ se înţelege atât calitatea serviciilor cât şi calitatea sistemului.
Managementul calităţii totale extinde conceptul managementului calităţii, înglobând atât
participarea cât şi motivarea tuturor membrilor organizaţiei.
Managementul calităţii totale este un model organizaţional care implică participare
generală în vederea planificării şi implementării unui proces de îmbunătăţire continuă a
calităţii ce depăşeşte aşteptările clienţilor. Acest model pleacă de la premisa că 90% din
probleme sunt probleme legate de proces, nu de personal.
Cele trei principii ale calităţii totale sunt:
- focalizarea pe client,
- îmbunătăţirea continuă a calităţii,
- lucrul în echipă.
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Modelul Donabedian al calităţii
Primul care a subliniat natura complexă a calităţii îngrijirilor medicale a fost
Donabedian, care însă a indicat existenţa a două componente: tehnică şi interpersonală
(Donabedian, 1980). Ulterior, căutând să identifice modalităţi de măsurare a calităţii,
Donabedian a descris un nou model tridimensional al calităţii – modelul structură-procesrezultat (Figura VI.1). Aceste trei măsuri ale calităţii au fost definite astfel:
- „structură‖− caracteristicile relativ stabile ale furnizorului de îngrijiri, ale tehnicilor,
instrumentelor şi resurselor pe care le are la dispoziţie, caracteristicile organizaţiei şi
infrastructurii unde munceşte. Ea este relevantă pentru măsurarea calităţii întrucât
poate creşte sau descreşte probabilitatea obţinerii performanţei;
- „proces‖– un set de activităţi care au loc în cadrul stabilit şi între furnizor şi pacient;
elementele proceselor de îngrijiri de sănătate presupun calitate doar în momentul în
care a fost stabilită o relaţie cu starea de sănătate dorită;
- „rezultat‖– schimbarea în starea sănătăţii prezente şi viitoare a pacientului, care
poate fi atribuită îngrijirilor de sănătate acordate.
Figura IV.1. Modelul Donabedian „structură-proces-rezultat”
STRUCTURĂ
(INPUT)
 structura fizică
 tehnologie
 informaţii
 resurse umane
 resurse de capital
 structura organizaţională
 pacienţi
 alocare resurse în
timp, spaţiu şi responsabilitate
 echitate

PROCES
 serviciile de prevenţie,
diagnostic, tratament,
urmărire adecvate,
continue şi în siguranţă
 complianţa pacient şi
furnizor: alegere,
transparenţă
 suport: management,
planificare, formare,
supervizare,
management financiar:
eficienţă, economie

REZULTAT/
OUTPUT,
OUTCOME
 morbiditate
 mortalitate
 status funcţional
 durere şi suferinţă
 satisfacţia pacientului
 schimbări comportamentale
 satisfacţia furnizorului
 câştiguri financiare/
cost beneficiu
 câştig moral

Sursa: după Donabedian, 2003

O problemă în calitatea serviciilor poate fi definită ca diferenţa între ceea ce există şi
ceea ce se doreşte. În cazurile în care nu există diferenţe majore între performanţa obţinută
şi rezultatele aşteptate, se poate spune că nu există probleme sau că procesul de furnizare a
serviciului se desfăşoară fără deficienţe majore.
Modelul tridimensional al calităţii descris de Donabedian permite identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a calităţii la orice nivel al sistemului de sănătate. Însă, rezolvarea
problemei şi îmbunătăţirea procesului funcţionează cel mai bine atunci când metodologia
este parte a unui program de asigurare a calităţii, în care se dezvoltă standarde şi se
monitorizează indicatori de calitate.
La baza procesului de îmbunătăţire a calităţii stau patru principii importante,
rezumate în:
1. focalizarea pe necesităţile/aşteptările pacientului (clientului) – îmbunătăţirea
calităţii începe cu definirea noţiunii de client şi înţelegerea necesităţilor/ aşteptă98

rilor acestuia; în cadrul noţiunii de ―client‖, fiecare angajat joacă roluri
complementare, în servirea clienţilor şi în rolul de client pe care el însuşi îl are în
cadrul organizaţiei;
2. focalizarea pe sisteme şi procese – problemele apărute în domeniul calităţii se
datorează adeseori deficienţelor existente în cadrul proceselor derulate în cadrul
sistemului, sau eşecului în coordonarea proceselor aflate în interrelaţie; dacă
procesele sunt deficitare, rezultatele vor fi pe măsură; îmbunătăţirea calităţii
necesită înţelegerea proceselor relevante şi a nivelurilor accepta-bile de variaţie în
cadrul acestora;
3. focalizarea pe crearea unui sistem de date care să stea la baza luării deciziei –
îmbunătăţirea proceselor necesită existenţa informaţiei privitoare la modul de
funcţionare; trebuie stabilit un sistem obiectiv de colectare a datelor relevante
pentru realizarea analizei;
4. focalizarea pe participare şi lucrul în echipă în îmbunătăţirea calităţii – pentru
îmbunătăţirea calităţii, angajaţii trebuie să participe în procesele de schimbare
iniţiate la nivelul sistemelor şi al proceselor.
Pentru a susţine la nivel de sistem procesul de îmbunătăţire a calităţii, trebuie
identificate problemele specifice pentru tipurile de unităţi sanitare, elementele şi indicatorii
adecvaţi, trebuie subliniate problemele calităţii îngrijirilor la nivel de politică de sănătate,
toate acestea reunite într-un program de asigurare a calităţii.
Un program de asigurare a calităţii reprezintă un set de activităţi desfăşurate pentru
monitorizarea şi îmbunătăţirea performanţei, în aşa fel ca îngrijirile furnizate să fie cât se
poate de sigure şi de eficiente (Quality Assurance Project, 1993).
Asigurarea calităţii într-o unitate de servicii medicale se va baza pe următoarele
 misiune, viziune şi valori bine stabilite,
 program solid de îmbunătăţire a calităţii,
 evaluarea externă a calităţii,
 reglementări guvernamentale,
 standarde profesionale,
Astfel, asigurarea calităţii implică eliminarea defectelor, în scopul oferirii unor servicii de sănătate de calitate (ex. reducerea timpului de aşteptare, scăderea numărului erorilor
de laborator).
Îmbunătăţirea continuă a calităţii ca parte integrantă a unui program de asigurare a
calităţii este un proces ciclic, care nu se finalizează niciodată, datorită faptului că rezolvarea
unei probleme implică focalizarea pe altă problemă şi începerea altui ciclu de îmbunătăţire.
4. INSTRUMENTELE CALITĂŢII
Îmbunătăţirea continuă a calităţii se poate face printr-o abordare secvenţială sau
integrală fie a problemelor, fie a proceselor, cu ajutorul tehnicilor care constituie aşa
numitele instrumente ale calităţii.
Pentru diferitele modele de îmbunătăţire a calităţii au fost concepute instrumente
specifice care să realizeze o anumită acţiune în mod eficace.
Clasificarea instrumentelor este următoarea:
- instrumente de bază ale calităţii cunoscute şi ca cele 7 instrumente ale calităţii, (foi
de verificare a datelor, diagrama Paretto, diagrama cauză-efect, histograma şi alte grafice,
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fluxuri de proces, brainstorming, instrumentul QQUQCQQ) – sunt instrumente de rezolvare
a problemelor detectate în procesul de îmbunătăţire a calităţii;
- instrumente ale managementului calităţii sau aşa-numitele „noile instrumente ale
calităţii‖ (diagrama afinităţilor, diagrama de relaţii, diagrama matricială, diagrama în arbore,
diagrama decizională, diagrama sagitală, analiza factorială a datelor), dezvoltate în Japonia
ca instrumente complementare celor 7 instrumente de bază. Acestea oferă mijloacele de
înţelegere a situaţiilor complexe şi de elaborare a unui plan pertinent de îmbunătăţire a
calităţii. În plus primele 6 instrumente iau în considerare ideile membrilor unui grup în
vederea obţinerii consensului. Ajută de asemenea la descoperirea cauzelor, focalizarea
eforturilor asupra aspectelor esenţiale şi pregătirea măsurilor de acţiune.
În continuare vom prezenta doar o parte din instrumentele utilizate.
4.1 Foaia de verificare a datelor
Este un document structurat care permite culegerea metodică a informaţiilor şi este
unul dintre cele 7 instrumente de bază ale calităţii.
Permite cuantificarea evenimentelor şi caracteristicilor problemelor, înregistrarea
datelor pentru elaborarea informaţiilor necesare luării deciziilor. Foaia de verificare a
datelor se utilizează după ce în prealabil au fost identificate de către echipa de calitate
posibilele cauze ale problemei.
Instrumentul este folosit la măsurarea fenomenelor, identificarea legăturii dintre cauze şi
efecte şi măsurarea eficacităţii soluţiilor.
Condiţii de reuşită:
 sintetizarea diverselor informaţii prin cuvinte-cheie, simple şi clare,
 alocarea unui spaţiu pentru datele neprevăzute.
Organizare:
 listarea informaţiilor şi criteriilor de clasament,
 definirea locului unde se efectuează strângerea datelor,
 definirea eşantioanelor,
 informare,
 pretestare.
4.2 Diagrama Paretto
Diagrama Paretto este o histogramă clasificantă a cauzelor unei probleme în ordine
descrescătoare, cu scopul evidenţierii cauzelor principale. Porneşte de la principiul empiric
al lui Paretto care afirmă că circa 20% din cauze explică 80% dintre probleme.
Diagrama Paretto reprezintă importanţa diverselor cauze ale unei probleme. Ea
presupune existenţa unor date culese anterior şi se foloseşte pentru clasificarea şi vizualizarea ansamblului de cauze potenţiale pentru o anumită problemă. Condiţia de bază este
independenţa cauzelor unele faţă de altele. Se foloseşte în special prospectiv şi are
următoarele caracteristici:
 lungimea primelor coloane este mare şi ghidează echipa spre cauzele cele mai
importante ale problemei care trebuie rezolvate cu prioritate.
 este cea mai buna metodă de comunicare a rezultatelor către ceilalţi membri ai
organizaţiei care au fost implicaţi în culegerea datelor.
 arată aprofundarea problemei.
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 indică procesele care sunt potrivite îmbunătăţirilor şi poate fi utilizată în
compararea datelor similare obţinute după implementarea unor idei noi.
 este un mecanism de stabilire a scopurilor.
4.3 Diagrama cauză-efect (“os de peşte”), a celor 5M, Ishikawa
Permite echipei de calitate să identifice, să exploreze şi să prezinte grafic la nivel de
detaliu, toate cauzele posibile legate de apariţia unei probleme, pentru a identifica în final
cauzele esenţiale ale acesteia. Tehnica de bază prin care se realizează această diagramă este
adresarea repetată a întrebării ―De ce are loc acest fenomen?‖.
Figura IV.3 Diagrama cauză-efect Ishikawa
Money/
bani

Metode
Problema

Mediu

Materiale

Men/Oameni

Sursa: IMSS, 2000

4.4 Histograma
Histograma este reprezentarea grafică simplă a distribuţiei unei variabile continue.
Permite vizualizarea repartiţiei acestor valori în diverse clase. Pe abscisa graficului se
înscriu clasele de valori iar pe ordonată, frecvenţa acestora.
Este unul dintre cele 7 instrumente de bază ale calităţii şi se utilizează în momentul în
care se doreşte efectuarea unui studiu cantitativ al unui procedeu continuu (ex: durata
tratamentului, monitorizarea temperaturii, a diurezei), vizualizarea centrajului şi a dispersiei
observaţiilor în raport cu toleranţele fixate.
Histograma se foloseşte pentru reprezentarea grafică a distribuţiei unui ansamblu de
date sau măsuri. Variabilele trebuie să fie continue.
4.5 Brainstorming
Brainstorming-ul este o tehnică care foloseşte puterea de gândire colectivă a unui
grup alcătuit din 5-11 persoane pentru a obţine idei la care nici unul din membrii grupului
nu s-ar fi gândit singur.
Brainstorming-ul
 este eficace în special în activităţile desfăşurate de grupuri mici,
 foloseşte adeseori tehnica "de ce-pentru că",
 este folosit pentru:
- identificarea problemelor,
- analiza cauzelor,
- evidenţierea posibilelor soluţii,
 ajută la evitarea conflictelor generate de divergenţa ideilor.
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4.6 Instrumentul QQUQCQQ (Quis, quid, ubi, quibus auxilis, quomodo,
quando - cine, ce, unde, când, cum, de ce)
Este o tehnică de structurare a informaţiei asupra unui subiect pe baza următoarelor
întrebări ‖Cine, ce, unde, când, cum, de ce?‖. Se foloseşte pentru investigarea proceselor şi
cercetarea sistematică a informaţiilor despre o problemă care trebuie cunoscută mai bine.
 Problema de analizat trebuie identificată în prealabil.
 Face apel la tehnica brainstorming-ului.
 Argumentează fiecare pas în identificarea şi implementarea soluţiilor.
4.7 Fluxul de proces (process flow)
Acest instrument permite echipei să identifice fluxul real sau secvenţa evenimentelor
din cadrul unui proces. Diagramele de flux se aplică oricărui proces şi sunt utile pentru
evidenţierea complexităţii, zonelor cu probleme sau redundanţe, permiţând simplificarea şi
îmbunătăţirea activităţii în punctele unde este posibil.
În acest grafic se pot nota începutul şi sfârşitul procesului (figurate printr-un cerc),
paşii intermediari ai procesului (figuraţi prin dreptunghiuri), elementele decizionale (romb),
punctele în care apare întârzierea procesului (semnul D, de la delay–întârziere), precum şi
sensul în care se derulează procesul (prin săgeţi) - Vezi anexa IV.1.
4.8 Diagrama afinităţilor
Acest instrument al managementului calităţii clarifică probleme aparent mai puţin
precise în absenţa datelor obiective, reasamblează şi structurează ideile pentru evidenţierea
apartenenţei lor logice la problemă.
Se foloseşte după ce în prealabil grupul a explorat situaţia cu instrumente clasice, se
utilizează pentru crearea strategiei pentru un nou serviciu, rezolvarea în grup a problemelor
complicate şi a celor de management. Tema se pune sub formă de întrebare deschisă.
Printr-o tehnică de grup se generează mai multe idei, de regulă 40-60 uneori şi 100.
Între acestea se stabilesc corelaţii, fără a fi în relaţie cauză-efect (Vezi anexa IV.3.).
4.9 Diagrama de relaţii
Diagrama de relaţii permite identificarea tuturor parametrilor subiectului tratat, a
factorilor care îl influenţează şi stabileşte punctele fundamentale care trebuie abordate.
Descrie legăturile logice dintre factori. Prin săgeţi sunt figurate relaţiile cauză-consecinţă.
Se aplică pentru:
 desfăşurarea unei politici de asigurare şi control al calităţii,
 investigarea modurilor şi cauzelor posibile de defectare a elementelor,
 analiza reclamaţiilor,
 aplicarea măsurilor de protecţie,
 elaborarea planurilor de comunicare,
 analiza proceselor,
 analiza problemelor (Vezi anexa IV.5.).
4.10 Matricea de prioritizare a problemelor/matricea multicriterială
Această matrice este un instrument folosit pentru evaluare bazat pe un set explicit de
criterii determinate de grupul de lucru, criterii legate de obicei de importanţa problemei
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pentru pacient şi pentru organizaţie, controlul organizaţiei asupra schimbării, fezabilitatea
acesteia, datele şi resursele disponibile, vizibilitatea asupra schimbării şi măsura în care
aceasta este recomandabilă. Grupul de lucru acordă scoruri de la 1 (cel mai mic) la n, unde n
este rangul ultimei probleme (de exemplu 10, pentru 10 probleme identificate). Problema
care întruneşte scorul cel mai mare este cea mai importantă şi asupra ei se va concentra mai
departe echipa de calitate (Vezi anexa IV.2.).
4.11 Diagrama arbore
Această diagramă se utilizează pentru a se stabili ―cum‖ apare o anumită problemă,
pentru a se căuta mijloacele cele mai eficiente necesare atingerii unui scop fixat. Ea permite
divizarea unui element în sub-elemente şi se foloseşte:
 în clarificarea punctelor cheie privind activităţile,
 reluarea diagramei afinităţilor,
 pregătirea politicilor de calitate,
 clarificarea rolurilor şi responsabilităţilor,
 reorganizarea diagramei cauză-efect (Vezi anexa IV.4.).
4.12 Cercurile calităţii
Cercurile calităţii sunt echipe formate din 5-12 persoane, ideal 8 persoane, din
aceeaşi unitate sanitară, cu activitate similară. Rolul acestor echipe este ca în cadrul
întâlnirilor săptămânale să identifice şi izoleze probleme de calitate, să le analizeze, să
identifice soluţii pe care ulterior să le implementeze.
4.13 Benchmarking
Benchmarking-ul este un instrument important în îmbunătăţirea continuă a calităţii.
Benchmarking-ul este procesul de identificare a celor mai bune practici de oriunde din lume
pentru a obţine informaţii care vor ajuta organizaţia să ia măsuri care să îi îmbunătăţească
performanţele.
Metodologie
 Selectarea procesului care se doreşte îmbunătăţit, de obicei acele procese
cunoscute ca fiind cu probleme sau în legătură cu care se ştie că alte
organizaţii au procese mai bune. În primul rând trebuie avuţi în vedere aşanumiţii factori critici pentru succes (caracteristici, condiţii sau variabile care
au un impact direct asupra satisfacţiei clienţilor organizaţiei). Exemple din
domeniul medical ar putea fi: rulajul bolnavilor într-o secţie de spital,
curăţenia în saloane.
 Selectarea echipei. Liderul acesteia ar trebui să fie persoana care este
responsabilă de acel proces în cadrul organizaţiei (şeful de secţie, asistenta
medicală responsabilă etc.).
 Studierea şi documentarea în detaliu a procesului respectiv. Se realizează
diagrame ale procesului, se analizează costurile şi rezultatele.
 Stabilirea unităţilor de măsurare a procesului pentru a putea fi comparat cu
cel al altor organizaţii (număr de medici, număr de paturi de spital etc.).
 Identificarea organizaţiei cu care se va face benchmarking. Aceasta poate
fi o unitate distinctă a aceleiaşi organizaţii (clinică), un alt spital.
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 Colaborarea cu organizaţia selectată pentru benchmarking cu condiţia
împărtăşirii rezultatelor şi a confidenţialităţii.
 Vizita la organizaţia aleasă, precedată de trimiterea în avans a unei liste
cuprinzătoare de întrebări la care se urmăreşte răspunsul.
 Identificarea diferenţelor de performanţă, utilizând unităţile de măsură
stabilite la început.
 Comunicarea rezultatelor obţinute.
 Elaborarea unui plan de acţiune.
 Implementarea schimbării.
5. MĂSURAREA CALITĂŢII
Măsurarea calităţii reprezintă identificarea sistematică a nivelului actual al calităţii
realizat de o unitate sau un sistem, şi constă în cuantificarea nivelului de performanţă
conform standardelor prevăzute.
Primul pas în procesul de măsurare a calităţii constă din identificarea ariilor de
îmbunătăţire. Activităţile de asigurare a calităţii incluse în măsurarea calităţii sunt:
 evaluarea internă a calităţii,
 monitorizarea calităţii,
 evaluarea externă a calităţii.
Evaluarea calităţii este un pas al asigurării calităţii care include furnizarea
feedbackului, formarea şi motivarea personalului şi crearea de soluţii de îmbunătăţire a
calităţii.
Evaluarea se poate realiza prin mai multe metode cum ar fi:
 observarea serviciilor (de către observatori experţi, supervizori, tehnică peer
review),
 evaluarea satisfacţiei pacientului,
 tehnica pacientului anonim (evaluatorul joacă pentru o zi rolul de pacient),
 revederea datelor înregistrate,
 testări ale personalului medical,
 ancheta personalului medical,
 ancheta la externarea pacientului.
Distorsiunile induse de aceste metode tind fie către supraestimarea performanţei, fie
către nerealizarea ei sub observaţie directă. De asemenea, performanţa individuală poate
varia de la o zi la alta datorită factorilor de natură personală, ai medicului şi pacientului.
5.1 Evaluarea internă a calităţii
Aceasta reprezintă o măsură a calităţii serviciilor de sănătate, prin relevarea diferenţei dintre performanţa reală şi cea aşteptată. Performanţa aşteptată măsurată prin
standarde, se referă cel mai frecvent la competenţa tehnică, eficienţă, eficacitate, siguranţă şi
acoperirea cu servicii.
Pentru evaluarea internă a calităţii au fost dezvoltate mai multe modele ce pot fi
utilizate în funcţie de aspectele ce doresc a fi evaluate.
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5.1.1 Auditul calităţii
Este un examen metodic şi independent cu scopul de a stabili dacă activităţile şi
rezultatele referitoare la calitate respectă dispoziţiile şi standardele prestabilite, dacă acestea
sunt aplicate eficient şi sunt apte să conducă la realizarea obiectivelor.
Auditul calităţii reprezintă o succesiune de activităţi bazate pe documente scrise ce
constau în investigaţii, verificări, examinări, evaluări ale planurilor, programelor, sistemelor
calităţii, pentru a stabili măsura în care acestea au fost corect elaborate şi implementate, în
concordanţă cu cerinţele specificate în domeniu.
Obiectivele auditului calităţii:
1. verifică existenţa unor proceduri şi sisteme de lucru care să asigure realizarea
calităţii;
2. verifică dacă procedurile de lucru corespund standardelor existente în domeniu;
3. verifică aplicarea corectă a acestor proceduri;
4. verifică măsura în care realizările efective corespund măsurilor prestabilite.
Această metodă poate fi utilizată atât pentru evaluarea internă a calităţii într-o
organizaţie cât şi la evaluarea externă. Astfel, există două tipuri de audit:
1. audit intern,
2. audit extern – este realizat către organisme neutre specializate.
Auditul intern
 este realizat de specialişti din cadrul organizaţiei;
 prin el se verifică măsura în care procedurile, tehnicile de lucru au fost corect
implementate, însuşite şi aplicate;
 urmăreşte obţinerea unor dovezi privind realizarea activităţilor în concordanţă
cu cerinţele specificate;
 se face după introducerea şi aplicarea oricărui program, plan, sistem de
calitate nou;
 se reia cu o anumită periodicitate.
Auditul extern
 este realizat de către organisme neutre specializate;
 urmăreşte obţinerea dovezilor care garantează capacitatea furnizorilor de a
furniza calitatea cerută şi, în final, certificarea produsului sau a furnizorilor
respectivi.
Auditul extern este de două feluri:
a. efectuat de un ―beneficiar‖ al organizaţiei respective (second-part audit) –
prin care acesta analizează sistemul calităţii pentru a se convinge că va putea
obţine serviciile sau produsele cu nivelul de calitate dorit; este eficient în cazul
unui furnizor strategic, cu care se încheie acorduri pe termen lung (în
sistemele de sănătate, de exemplu, de către CAS);
b. efectuat de un organism neutru, la solicitare organizaţiei auditate, a
beneficiarilor sau a unor organizaţii neutre (third-part audit); garantează şi
verifică posibilităţile organizaţiei auditate de a realiza produse sau servicii
care răspund unor cerinţe sau specificaţii.
Succesiunea şi conţinutul etapelor pot diferi în funcţie de elementele auditate:
produse, servicii, procese, sisteme ale calităţii.
Auditul calităţii este un instrument de prim rang în evaluarea performanţei.
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5.1.2 Peer Review
Acest mecanism de evaluare este folosit în ţările vestice şi în SUA pentru a evalua
calitatea totală a îngrijirilor. Evaluarea arată cât de bine sunt furnizate serviciile de către
personalul medical şi cât de bine acoperă nevoile pacienţilor. Evaluarea se face de către
personal medical cu pregătire similară (peers).
Decizia luată de un medic va fi evaluată de alt medic egal în pregătire. Este totuşi o
metodă controversată, datorită reţinerii unor medici de a fi evaluaţi de alţi medici, prin
telefon sau prin înregistrări scrise. Pe de altă parte, adeseori şi furnizorul şi cel ce evaluează
pot avea stimulente financiare care să modifice calitatea îngrijirilor. Este un instrument de
rang secund în evaluarea performanţei îngrijirilor.
5.2 Monitorizarea calităţii
Implementarea unui sistem de monitorizare este esenţială pentru realizarea unui
program de îmbunătăţire a calităţii. Chiar şi în cazul resurselor limitate se pot folosi
metodele sistematice pentru a monitoriza în mod regulat calitatea îngrijirilor. Monitorizarea
calităţii îngrijirilor este procesul colectării regulate şi analizei unui set de indicatori de
calitate, şi se axează mai degrabă pe măsurarea şi analiza proceselor. Acest proces permite
furnizorilor de sănătate să evalueze măsura în care sunt atinse obiectivele unui program sau
performanţa globală.
Indicatorii de calitate
Monitorizarea implică selectarea indicatorilor care vor permite evaluarea performanţei, în raport, sau nu, cu standarde definite.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte indicatorii ca ―variabile care ne ajută la
măsurarea schimbării‖. Un bun sistem de monitorizare trebuie să se adapteze situaţiei
existente în organizaţia în care se implementează programul; el trebuie să pornească de la
definirea celor mai importanţi indicatori pentru a ajunge treptat la stabilirea unui set cât mai
complet. Este foarte important ca datele colectate să fie complete, clare şi să nu dea naştere
unor interpretări greşite.
Indicatorul trebuie să îndeplinească câteva atribute fundamentale (OMS):
 să fie valid – să măsoare ceea ce trebuie să măsoare;
 să fie relevant – pentru necesităţile comunităţii sau pentru problema definită;
 să fie reproductibil – să măsoare de fiecare dată ceea ce trebuie să măsoare;
 să fie realist, aplicabil, fezabil şi uşor de utilizat în practică;
 să fie măsurabil şi observabil – sub formă de frecvenţe, medii, rate;
 să fie cunoscut şi agreat de echipa a cărei performanţă se măsoară;
 să fie folosit în evaluare în mod continuu în timp.
Descrierea mai amplă a elaborării, selectării şi utilizării indicatorilor de calitate va fi
realizată în capitolul următor (capitolul 6).
5.3 Evaluarea externă a calităţii
În procesul de îmbunătăţire a calităţii într-o organizaţie, o etapă importantă o reprezintă evaluarea externă a calităţii, care furnizează informaţii asupra percepţiei pe care
clienţii (pacienţii), terţul plătitor sau alţi furnizori de servicii o au asupra respectivei
organizaţii. Metodele utilizate mai frecvent sunt auditul extern, evaluarea satisfacţiei
pacienţilor şi benchmarking-ul.
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5.3.1 Auditul extern
Aşa cum a fost prezentat modelul la secţiunea 5.1, Evaluarea internă a calităţii,
auditul extern se realizează de către organisme neutre specializate. Cel mai frecvent, această
metodă este utilizată în vederea acreditării organizaţiei furnizoare de servicii de sănătate.
Organismul de acreditare recunoaşte oficial, în scris, în urma unei analize
specifice, solicitată de o organizaţie, competenţa acesteia în realizarea unor activităţi –
bunuri sau servicii – în funcţie de conformitatea cu un referenţial acceptat - standarde,
norme (FRPC, 2006). Obţinerea acreditării conferă organizaţiei credibilitate pe piaţă în faţa
celorlalţi actori (clienţi, organizaţii partenere sau concurente, finanţatori, organisme
guvernamentale, consultanţi/evaluatori).
În sănătate, acreditarea răspunde nevoii de evaluare şi de informare obiectivă oficială
în privinţa calităţii serviciilor şi performanţelor furnizorilor de servicii. În sistemul sanitar,
spitalele implică cel mai amplu şi minuţios proces de acreditare. Prin acesta se investighează
gradul de complexitate a activităţii spitalului în relaţie cu nivelul resurselor şi dotărilor
disponibile, nivelul calităţii serviciilor şi performanţele spitalului în raport cu un set de
standarde agreate – la nivel naţional sau internaţional. Totodată, spitalul dezvoltă activităţi
de autoevaluare, utilizând tehnici şi instrumente specifice pe parcursul procesului de
acreditare.
Standardele utilizate pentru evaluarea performanţelor prezintă cea mai bună succesiune a acţiunilor în cadrul actului medical, stau la baza creării ghidurilor de practică
medicală şi sunt concepute de către comisii de experţi. În mod normal, standardele
reprezintă aşteptările pacienţilor, furnizorilor, managerilor, terţului plătitor şi organismelor
guvernamentale, precizând nivelele de structură şi performanţă aşteptate din partea
furnizorilor.
Pentru buna funcţionare a unui spital este nevoie de un set minim de standarde care
să definească un nivel minim acceptabil al furnizării de servicii de sănătate. De aceea, ele
capătă valoare doar puse în practică. Standardele ajută la stabilirea reperului unde se află
organizaţia din punctul de vedere al calităţii şi al îmbunătăţirii acesteia, şi la atingerea
scopului propus utilizând resursele existente.
Pentru realizarea şi măsurarea standardelor se elaborează criterii care reprezintă
elemente descriptive ale performanţei, comportamentului, circumstanţelor sau stării clinice
(Joint Commission of Accreditation of Health Care Organization). Criteriul poate fi o
variabilă sau un număr stabilit drept indicator al calităţii.
Conform modelului Donabedian, criteriile se clasifică în criterii de:
 structură (legate de clădiri, mediu, infrastructură, organizaţie, servicii de suport,
farmacie, laborator, tehnologie, resurse umane, expertiză, abilităţi ale personalului, proceduri informaţionale);
 proces (legate de proceduri de prevenţie, diagnostic şi tratament, documentare,
relaţie medic-pacient etc.);
 rezultat (rate infecţii nozocomiale, mortalitate, fatalitate, raportate la o anumită
procedură etc.).
Măsurarea standardelor şi stabilirea faptului că au fost atinse, sau nu, se face prin mai
multe metode, stabilite tot de experţii care au creat standardele, cele mai frecvente metode
fiind controlul înregistrărilor, observarea directă, ancheta pacienţilor. În anexa IV.6 sunt
prezentate standardele stabilite în România pentru spitale.
Ghidurile de practică medicală reprezintă şi ele un set de standarde a căror aplicare
la nivelul spitalului permit identificarea nivelului de calitate a serviciilor furnizate de acea
organizaţie. În procesul de acreditare al spitalului existenţa şi aplicarea acestora pe de o
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parte creează un fundament etic pentru personalul medical, iar pe de altă parte permit
îmbunătăţirea continuă a calităţii.
Prin definiţie, ghidurile de practică medicală sunt: ―specificaţii standardizate pentru
îngrijirea medicală, dezvoltate printr-un proces oficial, care încorporează cele mai bune
dovezi ştiinţifice ale eficacităţii cu opinia experţilor‖. Dezvoltarea lor se bazează nu numai
pe opiniile experţilor din domeniu, dar şi pe studiile existente în literatura de specialitate, de
obicei fiind bazate pe dovezi.
Există mai multe modalităţi de utilizare a ghidurilor de practică printre care:
- utilizarea voluntară de către personalul medical — ei pot să decidă asupra
utilizării ghidurilor de practică; standardele conţinute de ghidurile de practică
sunt aşa numitele standarde ―soft‖, pe care medicul sau unitatea sanitară pot să
le urmeze, dar nu sunt obligatorii sau nu sunt de impus pentru acreditare;
- utilizarea ghidurilor de practică ca standarde pentru asigurarea calităţii,
necesare certificării sau acreditării - s-a dovedit că duc la rezultate mai bune,
în condiţiile în care standardele ―soft‖ se transformă în standarde ―hard‖,
obligatorii.
- rambursarea serviciilor în funcţie de utilizarea ghidurilor de practică — ar fi
cea mai eficientă metodă de eliminare a îngrijirilor necorespunzătoare, dacă
aceste servicii necorespunzătoare nu ar fi rambursate; unele case de asigurări
din alte ţări folosesc forme ale ghidurilor de practică pentru pre atestare, dar
nu în România.
Dincolo de avantajele evidente, acreditarea are însă şi limitări în sensul că:
 nu produce un efect direct asupra procesului de îngrijire, practicii medicale şi
rezultatelor îngrijirilor (starea de sănătate şi calitatea vieţii pacienţilor);
 pentru asigurarea unui caracter obiectiv al evaluării spitalului este necesară şi
monitorizarea unor indicatori clinici şi benchmarking;
 pentru rezultate mai bune sunt necesare măsuri specifice pentru asigurarea
îmbunătăţirii continue a calităţii;
 diferenţele dintre principiile, seturile de standarde şi programele naţionale de
acreditare a spitalelor fac dificile comparaţiile dintre ţări.
Dincolo de acreditare, este util ca spitalele să utilizeze instrumente potrivite pentru
măsurarea satisfacţiei pacienţilor, aspect care, în viziunea OMS, reprezintă responsabilitatea
managerilor spitalului, nu doar a medicilor curanţi.
Spre deosebire de conformitatea cu standardele ISO privind asigurarea calităţii şi
sistemul managementului calităţii, care conferă valoare de piaţă (Olaru, 2004), acreditarea
prezintă mai multe avantaje: este mai puţin formală, mai specifică şi detaliată, mai flexibilă
şi chiar mai creativă, orientată spre pacient.
5.3.2 Evaluarea satisfacţiei pacientului
Satisfacţia pacientului este o componentă a evaluării calităţii îngrijirilor. După OMS,
‖Evaluarea calităţii este un demers care permite fiecărui pacient garantarea actului
diagnostic şi terapeutic cu cel mai bun rezultat din punctul de vedere al sănătăţii conform
stării prezente şi dezvoltării actuale a ştiinţei medicale, la cele mai bune costuri pentru cel
mai bun rezultat, cu cel mai mic risc iatrogen şi pentru satisfacţia sa cea mai mare din
punctul de vedere al procedurilor, al rezultatelor şi al contactelor interumane în interiorul
sistemului de îngrijiri‖.
Satisfacţia pacientului poate fi considerată drept un rezultat al îngrijirilor şi chiar un
element de sănătate prin ea însăşi.
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Deşi deseori folosit, rareori termenul de satisfacţie este definit şi presupune suprapunerea domeniului cognitiv (al cunoştinţelor) peste cel afectiv (reacţia personală faţă de
îngrijiri).
Noţiunea de satisfacţie este subiectivă şi predominant calitativă. Ea trebuie să fie
interpretată şi asumată ca atare, fără a fi transmutată în domeniul cantitativ.
După teoria aşteptărilor, satisfacţia reprezintă diferenţa dintre ce se aşteaptă şi ce este
perceput.
Ancheta de satisfacţie trebuie să surprindă reacţia pacienţilor în faţa acestei diferenţe,
dar pentru aceasta este necesar să se cunoască bine ce doresc pacienţii. Aşteptările pacienţilor variază în funcţie de multe variabile precum: vârstă, patologie, caracteristici socioculturale, demografice şi profesionale.
Există cel puţin trei mari categorii de aşteptări:
 legate de dotarea tehnico-materială – corespund nevoilor organice primare de
securitate, deoarece pacientul, atins la nivel somatic sau psihic, aşteaptă o
rezolvare a suferinţei sale şi o restabilire parţială sau totală a funcţiei normale a
organismului său;
 psihosociologice – cele ale contactului social cu noul mediu; pacientul este
neliniştit datorită rupturii de mediul său şi aşteaptă informaţii şi relaţii care să îi
permită familiarizarea şi integrarea în noul mediu;
 materiale şi intelectuale – dorinţa de a nu fi devalorizat şi lipsit de stimă, chiar şi,
sau mai ales în prezenţa bolii.
Cele nouă elemente ale performanţei îngrijirilor de sănătate, cel mai frecvent
citate de pacienţi sunt:
1. eficacitatea îngrijirilor,
2. caracterul adecvat al îngrijirilor,
3. disponibilitatea furnizorului,
4. oportunitatea îngrijirilor,
5. calitatea îngrijirilor,
6. continuitatea îngrijirilor,
7. siguranţa îngrijirilor,
8. eficienţa îngrijirilor,
9. respect şi bunăvoinţă din partea furnizorului.
Aspecte ale satisfacţiei pacientului care trebuie luate în considerare:
 îngrijirile medicale şi informaţia,
 facilităţile de hrană şi cazare,
 atmosfera,
 îngrijirile asistentelor,
 cantitatea de hrană,
 organizarea vizitelor.
Componente ale aspectelor satisfacţiei: umanismul, informaţia, calitatea globală,
competenţa, satisfacţia globală, administrarea tratamentului, accesul la îngrijiri, costurile,
facilităţile, rezultatele, continuitatea îngrijirilor, atenţia la problemele sociale ale pacientului.
Caracteristicile chestionarului de satisfacţie a pacientului sunt:
1. determinarea precisă a eşantionului,
2. stabilirea datelor indispensabile analizei,
3. selecţia surselor de informare,
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4. forma fiecărei întrebări,
5. concizia,
6. alternanţa întrebărilor,
7. existenţa unei introduceri,
8. instrucţiuni precise,
9. plic, acolo unde e cazul,
10. facilitarea birotică,
11. testare.
În general, rezultatele anchetelor de satisfacţie arată că aspectele considerate de către
pacienţi ca fiind satisfăcătoare sunt:
 îngrijirile asistentelor,
 îngrijirile medicale,
 relaţia cu alţi membri din serviciul medical,
 relaţia cu alţi pacienţi,
 îngrijirile paramedicale.
Domeniile care mai suferă ameliorări sunt: informarea, curăţenia, hrana, ocupaţia în
timpul spitalizării, temperatura din spital, facilităţi, somnul, zgomotul, ambientul, timpul de
aşteptare, tratament uneori incorect, prestaţia îngrijitorilor.
Întreg personalul care lucrează în serviciile de sănătate vizează satisfacerea nevoilor
pacientului. Serviciile de sănătate îşi datorează existenţa pacienţilor, şi este logic să încerce
satisfacerea în totalitate a nevoilor de sănătate ale acestora. Cunoaşterea nevoilor pacientului
este esenţială pentru a-l satisface. Există trei tipuri de nevoi:
1. nevoi existente dar care nu sunt recunoscute de către pacient,
2. nevoi resimţite care nu produc cerere,
3. nevoi care produc cerere.
Pacientul va alege serviciile care îi satisfac cel mai bine nevoile, şi va profita de
contactul cu furnizorul de îngrijiri de sănătate pentru a ‖cere‖ şi „consuma‖ şi alte servicii
care îi satisfac nevoi care nu produc cerere, sau care nu sunt resimţite.
În ciuda multitudinii de servicii, rămâne întotdeauna o parte de nevoi nesatisfăcute,
fie datorită faptului că oferta nu corespunde cererii, fie lipsei calităţii serviciilor. În aceste
cazuri, sistemul informal (familia, rudele, prietenii, vindecătorii etc.) va prelua această
cerere şi o va satisface în afara sistemului.
Costul renunţării la continua creştere a satisfacţiei pacienţilor înseamnă pacienţi
pierduţi şi eşec pe piaţa serviciilor: 65-70% din clienţii nesatisfăcuţi nu vor mai alege
serviciul din nou dacă au posibilitatea să aleagă; fiecare pacient nesatisfăcut va influenţa în
medie 12-25 de alţi potenţiali clienţi prin împărtăşirea experienţei neplăcute avute.
Prin Ordinul comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al
Ministrului Sănătăţii şi Familiei şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România
nr.559/874/ 4017 /2001 s-au înfiinţat nucleele de calitate, în unele unităţi spitaliceşti din
ţară. Acestea asigură constant şi permanent monitorizarea internă a calităţii.
Obiectivele nucleelor de calitate sunt:
 pe termen scurt:
– autoevaluarea activităţii din punctul de vedere al calităţii serviciilor
medicale furnizate;
– eficientizarea activităţii, urmărind îmbunătăţirea continuă a calităţii;
– modificarea comportamentului personalului unităţii spitaliceşti, prin
creşterea atenţiei acordate pacientului;
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– evaluarea satisfacţiei pacienţilor;
 pe termen mediu:
- selectarea şi definitivarea unor standarde şi criterii de calitate aplicabile şi
acceptabile la nivel naţional;
- realizarea unui clasament al spitalelor cuprinse în studiu după criteriile de
calitate, pe baza punctajelor acceptate de comun acord de toate părţile;
 pe termen lung:
- proiectarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii conform
ISO 9001:2000 în unităţile spitaliceşti;
- plata serviciilor medicale în mod diferenţiat, ţinând cont şi de standardele de
calitate atinse de spitalul respectiv.
Deşi rolul nucleelor de calitate era de a evalua satisfacţia pacienţilor, pe baza chestionarelor create de către CNAS, practica a dovedit, în anumite cazuri, pe de o parte, tratarea
cu superficialitate a acestui aspect (chestionarele sunt completate nu de către pacienţi, ci de
către personalul medical mediu, acordându-se calificative maxime, ceea ce duce la
distorsiuni foarte mari în momentul analizei datelor), pe de altă parte, nevoia îmbunătăţirii
acestui chestionar şi adaptării lui la diversele tipuri de secţii spitaliceşti. Chestionarul de
satisfacţie a pacienţilor aplicat în spitalele din România poate fi vizualizat în Anexa IV.7.
5.3.3 Benchmarking
În domeniul sanitar, cel mai adesea se realizează benchmarking în ceea ce priveşte
condiţiile hoteliere: cazarea bolnavilor, curăţenia, alimentaţia. Din acest considerent
benchmarking-ul este considerat un instrument de rang secund în evaluarea performanţei
îngrijirilor. Totuşi, în ultimii ani, în Statele Unite, s-a încercat o ierarhizare a spitalelor pe
baza unor indicatorilor de calitate cu semnificaţie clinică. Rezultatul a fost criticat de marea
majoritate a specialiştilor deoarece diferenţele între spitale erau extrem de mici, nesemnificative statistic, un spital putând fi în fruntea listei la anumiţi indicatori şi la mijlocul sau la
coada listei pentru alţi indicatori.
Metoda benchmarking-ului a fost descrisă mai pe larg în capitolul 4, Instrumentele
calităţii, secţiunea 4.13.

6. INDICATORI DE CALITATE
În procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii, atât managerii cât şi personalul din
subordine vor fi confruntaţi cu numeroase probleme. Pentru rezolvarea problemelor, aceştia
pot utiliza diferite tehnici şi instrumente, dar înainte de toate trebuie ierarhizate problemele şi
apoi foarte bine definite cele stabilite spre rezolvare. Pentru definirea problemelor este
necesară înţelegerea modului în care aceasta afectează desfăşurarea procesului. (IMSS, 2000)
6.1 Ce sunt indicatorii de calitate?
Indicatorii reprezintă instrumente ce pot furniza informaţii despre frecvenţa, nivelul,
amploarea, gravitatea etc. unei probleme. Un indicator este expresia unei caracteristici sau a
unei variabile specifice pentru o anumită problemă; este operaţionalizarea variabilei/
variabilelor care definesc problema.
Cel mai frecvent, indicatorii sunt utilizaţi pentru a diagnostica o situaţie, a compara
două populaţii sau procese având aceeaşi caracteristică, a evalua comparativ variaţiile în
timp şi spaţiu a două sau mai multe caracteristici (IMSS, 2000).
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Indicatorul se defineşte printr-un raport numărător-numitor. Numărătorul reprezintă
fenomenele observate, iar numitorul reprezintă valoarea cu care se doreşte compararea
(standardul, populaţia generală, valoarea de referinţă). De exemplu: proporţia de cazuri de
explorări radiologice la pacienţii cu diabet, într-o lună de zile, în spitalul X:
a = număr explorări radiologice la pacienţi diabetici, în spitalul X,
b = număr pacienţi diabetici, în spitalul X,
P = proporţia/indicatorul.
Numărător: a
______
=P
Numitor:
b
Fenomenul este măsurat în timp şi spaţiu şi permite cuantificarea unor nevoi pentru
îmbunătăţirea calităţii unui serviciu (în cazul prezentat, indicatorul poate ajuta la planificarea serviciului de radiologie, pentru evitarea prelungirii timpului de aşteptare, achiziţia de
materiale etc.).
6.2 Cum se construieşte un indicator de calitate?
Pentru construirea unui indicator sunt necesari următorii paşi:
- descrierea cât mai exactă a fenomenului ce se doreşte măsurat;
- identificarea aspectelor măsurabile în fenomenul descris;
- descrierea indicatorului;
- stabilirea formulei de calcul;
- determinarea sursei de informaţii pentru numărător şi numitor;
- definirea limitelor superioară şi inferioară pentru indicatorul construit.
După descrierea fenomenului, indicatorii ce urmează a fi construiţi trebuie să răspundă
la întrebări de tipul: cât de frecvent este fenomenul, când, unde se produce şi pe cine afectează. Astfel, indicatorii de calitate pot măsura aspecte ale procesului, structurii sau rezultatelor. În cazul serviciilor de sănătate, indicatorii de calitate oferă informaţii asupra accesului,
rezultatelor, experienţei pacienţilor şi procesului de acordare a îngrijirilor de sănătate.
Odată clarificat ce anume măsurăm, indicatorii pot fi compuşi şi calculaţi stabilind
modul de exprimare (număr, proporţie, rată, incidenţă, prevalenţă etc.). Pentru a utiliza
indicatorii, trebuie ulterior identificate sursele din care pot fi culese datele (surse directe,
documente, informaţii, statistici, observaţia directă, cercetarea consensului). Informaţia
obţinută trebuie prelucrată matematic (rapoarte, proporţii, medii, tendinţe etc.) şi exprimată
în manieră grafică prin tabele, histograme, grafice. Cele mai frecvente utilizări ale diferitelor
grafice sunt schematizate în Tabelul VI.1.:
Tabelul IV.1 – Tipuri de grafice, date şi utilizările lor
GRAFIC
HISTOGRAMA

TIP DE DATE
O singură variabilă
cantitativă
continuă

UTILIZĂRI
- compararea eşantioanelor
- distribuţia valorilor pentru o variabilă
- analiza variabilităţii unui proces

DIAGRAMA CU
COLOANE

Variabile calitative
sau cantitative cu o
scală nominală
(enumerare de
evenimente)

- identificarea problemelor
- analiza datelor pe grupuri
- ierarhizarea problemelor
- selecţia de strategie
- măsurarea schimbării, înainte şi după
implementarea unui program
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GRAFICUL DE
TENDINŢĂ

O variabilă
cantitativă discretă

GRAFICUL DE
DISPERSIE

Două variabile
cantitative
continue
O variabilă
cantitativă
continuă

DIAGRAMA DE
FLUX

- evoluţia problemei sau procesului în timp
(variaţii sezoniere)
- monitorizarea producţiei
- relaţie între două variabile cantitative
- testarea relaţiei cauză-efect sau relaţiilor de
asociere
- identificarea problemei
- descrierea procesului

Sursa: IMSS, 2000

Pentru ca un indicator construit să-şi demonstreze utilitatea, este nevoie să fie
comparat cu un termen de referinţă sau cu un nivel de calitate standard. Acest standard
poate fi: o normă tehnică, performanţa istorică a unei activităţi, nivel minim sau maxim,
funcţie de posibilităţile de intervenţie.
6.3 Ce tipuri de indicatori de calitate se pot construi?
Indicatorii de acces evaluează măsura în care pacienţii primesc în-grijiri de sănătate
corespunzătoare şi la timp (de ex: internări posibil evitabile, de exemplu, prin imunizare
etc.). Astfel de indicatori pot genera informaţii distorsionate fiind limitaţi de existenţa bazei
materiale necesare acordării de îngrijiri medicale adecvate situaţiei medicale şi de variaţiile
de practică medicală.
Indicatorii de rezultat se referă la starea de sănătate a unui pacient căruia i-au fost
acordate îngrijiri de sănătate (ex: procent de pacienţi cu infecţii postoperatorii, procent de
pacienţi cu recidive etc.). Aceşti indicatori pot sugera ce servicii necesită îmbunătăţiri, dar
pentru focalizarea adecvată a intervenţiilor, este necesară determinarea unor indicatori de
structură şi de proces. Pentru acest tip de indicatori, distorsionarea rezultatelor poate apărea
ca urmare a numărului mic de cazuri ce nu permit generalizarea. De asemenea, sunt sensibili
la aspecte externe, cum ar fi, modalitatea de internare, statutul social, terenul genetic al
pacienţilor etc. Acest tip de indicatori sunt cel mai greu acceptaţi de profesioniştii din
sănătate.
Experienţa pacienţilor poate fi cuantificată în urma chestionării acestora sau a
observaţiei directe. De multe ori rezultatele depind de regiunea geografică, aspecte
culturale.
Indicatorii de proces evaluează un serviciu de sănătate furnizat unui pacient. De
obicei se referă la complianţa pacienţilor la medicaţie sau recomandări, putând identifica şi
mai bine nivelul la care sunt necesare intervenţiile (de ex: procent de pacienţi satisfăcuţi de
tratament, procent de pacienţi ce au necesitat schimbarea tratamentului, naşteri prin
cezariană fără indicaţie etc.).
Indicatorii de rezultat şi de proces au fost foarte mult diversificaţi prin introducerea
sistemului de clasificare în grupe de diagnostice şi a clasificării procedurilor. Datele
administrative obţinute astfel relativ uşor, prin raportări obligatorii lunare, pe un număr
mare de cazuri, au permis dezvoltarea unor indicatori de calitate cu costuri mici, aplicabili la
populaţia generală. Aceşti indicatori pot furniza informaţii screening privind potenţiale
probleme de siguranţa pacienţilor, efecte adverse, evaluarea riscului de erori medicale, în
special la nivel de spital, structurile cele mai mari consumatoare de resurse în orice sistem
de sănătate din lume. Pe baza lor se pot dezvolta analize mai detaliate ale calităţii la nivelul
unor spitale cu rate scăzute de rezultate. De exemplu, un spital la care se determină rate
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crescute de utilizare a anumitor proceduri costisitoare poate ridica suspiciuni de utilizare
inadecvată a acestor proceduri.
Printre criticile aduse acestor indicatori sunt:
 datele administrative nu iau în considerare toate complicaţiile unui caz
 definirea în sine a unor diagnostice/proceduri este vagă şi poate genera gruparea
mai multor cazuri eterogene
 raportarea incompletă cauzată fie de greşeli, fie de teama de consecinţe, oprobriu
public, generează suspiciuni în legătură cu acurateţea datelor.
6.4 Cum se selectează un indicator de calitate?
Realizarea unei analize a calităţii serviciilor de sănătate furnizate de o organizaţie
presupune selectarea unui set de indicatori specifici. În ultimii ani, a fost dezvoltat un număr
impresionant de indicatori de calitate, în principal din cauza lipsei unor definiţii standard a
conceptelor. Totuşi, indiferent de scopul analizei, preluarea unor indicatori deja dezvoltaţi
sau generarea unora noi trebuie să ţină cont de următoarele criterii de selecţie:
 colectarea de date trebuie să fie uşoară;
 datele trebuie să fie reprezentative pentru populaţie;
 datele trebuie să fie disponibile lunar/anual;
 datele să fie din sursă sigură, verificabilă, recunoscută;
 să aibă capacitate de avertizare asupra existenţei unei probleme;
 să fie uşor de interpretat;
 să fie sensibili la modificări mici ale datelor;
 să fie micşorată la maxim posibilitatea de distorsionare a rezultatelor;
 să fie aplicabili la populaţia generală;
 să poată fi aplicaţi diferitelor grupuri populaţionale (rase, sexe, grupuri sociale,
grupuri etnice etc.), fără să aibă nevoie de modificări, ajustări;
 să poată fi integraţi în alte seturi de indicatori dezvoltaţi;
 să aibă utilitate pentru dezvoltarea de politici de sănătate;
 să permită modificări.
6.5 Cum se utilizează indicatorii de calitate?
În general indicatorii de calitate sunt utilizaţi pentru îmbunătăţirea calităţii, în scop de
evaluare şi pentru cercetare.
6.5.1 Îmbunătăţirea calităţii
Indicatorii de calitate pot servi la îmbunătăţirea calităţii atât la nivelul unei organizaţii cât
şi la nivelul unui sistem furnizor de îngrijiri de sănătate.
Pentru a îmbunătăţi calitatea într-o organizaţie sunt necesari următorii paşi:
identificarea problemelor ce pot fi îmbunătăţite, selectarea măsurilor adecvate şi utilizarea
lor în vederea obţinerii unei evaluări de bază a practicii medicale, utilizarea măsurilor
adoptate pentru monitorizarea efectelor şi eforturilor de îmbunătăţire a performanţei.
Rezultatele unui indicator de calitate de bază pot fi utilizate pentru mai buna înţelegere a
unei probleme de calitate, furnizează motivaţia pentru schimbare şi stabilesc o bază pentru
comparaţii între organizaţii sau în timp. Rezultatele de bază permit utilizatorului să
prioritizeze ariile ce necesită îmbunătăţiri. Rezultatele obţinute în urma măsurătorilor
repetate ale performanţelor clinice pot fi utilizate în programele de îmbunătăţire internă a
calităţii şi evaluarea îmbunătăţirii performanţei în urma eforturilor de schimbare.
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Indicatorii de calitate pot fi utilizaţi şi în evaluări externe, la nivel naţional sau
regional, pentru stimularea organizaţiilor ce furnizează servicii de sănătate de a adopta
măsuri interne de creştere a calităţii. De obicei, beneficiarii unor astfel de evaluări externe
sunt chiar organizaţiile participante sau instituţii finanţatoare. Astfel de evaluări sunt
realizate de instituţii care colectează date periodic, le verifică validitatea şi întocmesc
rapoarte privind calitatea serviciilor de sănătate furnizate, în formate ce permit, pe de o
parte, comparaţii directe între furnizori, dar şi clasificări ale acestora.
6.5.2 Evaluarea performanţelor
Utilizarea indicatorilor de calitate în scopul evaluării performanţelor include luarea
deciziilor de către cumpărător sau consumator, acreditare şi evaluare externă a calităţii. De
asemenea, utilizarea indicatorilor pentru evaluarea performanţelor poate fi similară cazului
îmbunătăţirii externe a calităţii, aceeaşi organizaţie putând să utilizeze măsurarea calităţii în
ambele scopuri, dar, în acest caz, validitatea şi recunoaşterea generală a indicatorilor trebuie
să fie foarte mare. Aceasta permite asigurarea unor comparaţii corecte şi asigură realizarea
indicatorilor de performanţă predefiniţi.
Beneficiarii unor astfel de evaluări ale performanţei sunt de obicei, cumpărătorii de
servicii de sănătate (finanţatorii sau pacienţii). Interesul lor principal este de a folosi astfel
de date pentru selectarea furnizorilor sau acordarea de beneficii financiare în vederea
recunoaşterii performanţelor. Compararea grupurilor de furnizori pe baza datelor de performanţă permite clasificarea acestora pe arii clinice, servicii furnizate etc. Unii furnizori de
servicii de sănătate obişnuiesc să transmită la intervale regulate astfel de evaluări ale
performanţelor pentru beneficiari. În ultimii ani, există numeroase exemple de încercări de
plată a furnizorilor de servicii de sănătate pe baza analizelor de calitate.
Uneori, furnizorii de servicii de sănătate pot fi ei înşişi beneficiarii unor astfel de
evaluări pentru implementarea unor programe de îmbunătăţire internă a calităţii în vederea
acreditării.
6.5.3 Cercetare
Indicatorii de calitate sunt utilizaţi în cercetare pentru dezvoltarea sau producerea de
noi informaţii privind sistemul de sănătate ce pot fi generalizate la un număr mare de
organizaţii şi determină baza de dezvoltare a politicilor de sănătate. Cercetarea calităţii este
adesea necesară în evaluarea programelor, a impactului schimbărilor generate de diferitele
politici de sănătate asupra calităţii îngrijirilor de sănătate. Utilizarea indicatorilor de calitate
în scop de cercetare, în comparaţie cu utilizarea lor în alte scopuri, necesită obţinerea de
date pe loturi mari şi analize complexe. Totuşi, utilizarea indicatorilor de calitate şi pentru
alte scopuri devine extrem de utilă şi pentru cercetare.
7. DISCUŢII
Este nevoie ca şi în spitale să se creeze şi implementeze sisteme de management al
calităţii. Deşi actul medical propriu-zis nu este inclus în acest sistem al calităţii, ci ţine de
activitatea de evaluare a personalului şi acreditarea unităţii, sistemul calităţii are în vedere
tot ce ţine de infrastructură, mediu de îngrijire, logistică, tehnologie, servicii de suport.
Sistemul de management al calităţii va fi însoţit de manualul calităţii care va descrie
activităţile şi procesele din organizaţie, alocarea responsabilităţilor şi documentaţia însoţitoare.
Principiile sistemelor de management al calităţii
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Standardele din seria ISO 9000:2000 reprezintă o oportunitate de a face organizaţia
mai eficientă prin cele 8 principii de management al calităţii ce reflectă cele mai bune
practici de management. Aceste principii sunt:
a) orientarea către client,
b) leadership participativ,
c) implicarea angajaţilor,
d) abordarea bazată pe proces,
e) abordarea managerială bazată pe sistem,
f) îmbunătăţirea continuă,
g) abordarea luării deciziilor pe baza de dovezi,
h) relaţii reciproc avantajoase între clienţi-furnizori-plătitori.
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1. INTRODUCERE
Infecţia nosocomială ( „infecţie intraspitalicească‖) poate fi definită ca:
O infecţie contactată în spital de către un pacient care a fost internat dintr-un alt
motiv decât cel infecţios. O infecţie apărută la un pacient din cadrul unui spital sau al unei
alte unităţi medicalei, la care infecţia nu era prezentă sau nu se afla în perioada de
incubaţie la momentul internării. Aceasta include şi infecţiile contactate în spital dar care
apar după externare, şi de asemenea infecţiile ocupaţionale din rândul personalului
unităţii.
În ciuda progreselor înregistrate în domeniul sănătăţii publice şi al asistenţei
spitaliceşti, infecţiile continuă să apară. Exista o multitudine de factori care contribuie la
apariţia infecţiilor în rândul pacienţilor internaţi: scăderea imunităţii acestora; creşterea
numărului de procedee medicale şi tehnici invazive prin care se creează noi căi potenţiale de
răspândire a infecţiilor; transmiterea bacteriilor rezistente la antibiotice în rândul ocupanţilor
spitalelor aglomerate, în care activităţile de control al infecţiilor sunt reduse.
1.1 Frecvenţa infecţiilor
Infecţiile nosocomiale apar pe tot cuprinsul globului, şi afectează atât statele
dezvoltate cât şi pe cele subdezvoltate. Infecţiile contactate în unităţile de asistenţă medicală
reprezintă unele dintre principalele cauze ale decesului şi morbidităţii dezvoltate în rândul
pacienţilor internaţi. Ele reprezintă o problemă majoră pentru sistemul de sănătate publică.
Un studiu de prevalenţă executat sub îndrumarea OMS în 55 spitale din 14 state
reprezentând 4 Regiuni OMS (Europa, Mediteraneana Estică, Asia de Sud-Est şi Pacificul
de Vest) a ilustrat faptul că în medie 8.7% dintre pacienţii internaţi suferă infecţii
nosocomiale. În orice moment, 1.4 milioane de oameni de pe tot cuprinsul globului suferă
complicaţii infecţioase dobândite în spitale. Cea mai mare frecvenţă a infecţiilor
nosocomiale a fost raportată la spitalele din regiunea mediteraneana de Est şi Sud-Estul
Asiei (11.8% şi respectiv 10.0%), cu o prevalenţă de 7.7 şi respectiv 9.0% în Europa şi
Pacificul de Vest (4).
Cele mai frecvente tipuri de infecţii nosocomiale sunt infecţiile plăgilor operate,
infecţiile tractului urinar şi infecţiile tractului respirator inferior. Studii OMS, alături de alte
studii, au ilustrat de asemenea că prevalenţa cea mai mare a infecţiilor nosocomiale este în
unităţile de terapie intensivă urmate de chirurgie şi ortopedie.
O susceptibilitate crescută datorată vârstei, altor boli asociate, chemoterapiei,
determină o creştere a incidenţei acestui tip de infecţie.
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1.2 Impactul infecţiilor nosocomiale
Infecţiile intraspitaliceşti cresc stresul emoţional al pacientului, şi pot, în anumite
cazuri, să conducă la o stare care afectează grav calitatea vieţii. Infecţiile nosocomiale
reprezintă de asemenea unul dintre factorii ce conduc la deces, Costurile economice sunt
semnificative, datorate timpului mai îndelungat de spitalizare. (durata de spitalizare
suplimentară medie pentru pacienţii cu infecţii ale plăgii operate a fost de 8.2 zile, variind
între 3 zile pentru ginecologie, la 9.9 zile pentru chirurgie generală şi 19.8 zile pentru
chirurgie ortopedică). Aceasta perioada suplimentară de spitalizare nu se reflecta numai în
majorări ale costurilor directe suportate de pacienţi sau de finanţatori, ci şi costuri indirecte
datorate muncii suplimentare. Utilizarea excesiva de medicamente, materiale de laborator, a
altor examene suplimentare de diagnostic, necesităţile de izolare, contribuie de asemenea la
creşterea costurilor. Infecţiile intraspitaliceşti determina un dezechilibru între resursele alocate asistenţei medicale primare şi secundare, prin devierea unor fonduri şi aşa insuficiente
în scopul rezolvării unei situaţii ce putea fi prevenită.
Există factori care creează o presiune continuă asupra controlului şi prevenirii
infecţiilor nosocomiale şi anume:
 vârsta înaintată a pacienţilor internaţi în unităţile de asistenţă medicală,
 o prevalenţă mare a bolilor cronice în rândul pacienţilor internaţi,
 utilizarea unor proceduri de diagnostic şi terapeutic care afectează sistemul
imunitar al gazdei,
 transmiterea agenţilor patogeni ai infecţiilor nosocomiale către comunitate prin
intermediul pacienţilor externaţi, a personalului, a vizitatorilor. În cazul în care
acestea sunt chimio-multirezistente, pot determina boli foarte grave în cadrul
comunităţii.
1.3 Factorii care influenţează dezvoltarea infecţiilor nosocomiale
1.3.1 Agentul patogen
Pacientul este expus, în timpul internării, la o varietate de microorganisme. Contactul
între pacienţi şi microorganisme nu are neapărat ca rezultat dezvoltarea unei boli clinice –
alţi factori sunt cei care influenţează natura şi frecvenţa infecţiilor nosocomiale.
Posibilitatea ca expunerea să conducă la infecţie depinde parţial de caracteristice
microorganismelor, virulenţa intrinsecă, şi cantitatea de material infectant.
Multe bacterii, virusuri, fungi şi paraziţi pot cauza infecţii nosocomiale. Infecţiile pot
fi cauzate de microorganisme contactate de la o altă persoană din spital sau poate fi cauzată
de propria floră a pacientului (infecţie endogenă). Anumite organisme pot fi contactate de
pe obiecte sau substanţe recent contaminate de o sursă umană (infecţie de mediu).
Înainte de introducerea practicilor igienice şi a tratamentului cu antibiotice în practica
medicală, majoritatea infecţiilor intraspitaliceşti se datorau agenţilor patogeni de origine
externă (boli cu transmitere alimentară şi pe calea aerului, gangrenă gazoasă, tetanos, etc.),
sau erau cauzate de microorganisme care nu sunt prezente în flora obişnuită (de ex. difteria,
tuberculoza). Progresul tratamentului antibiotic al infecţiilor bacteriene a redus considerabil
mortalitatea cauzată de multe dintre bolile infecţioase. Majoritatea infecţiilor intraspitaliceşti de astăzi sunt cauzate de microorganisme comune întregii populaţii, care în general nu
determina infecţii, sau cel mult infecţii minore, spre deosebire de populaţia internată (ex.
Staphylococcus aureus, stafilococi coagulazo - negativi, enterococi, Enterobacteriaceae),
microrganisme cunoscute şi ca oportunişti.
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1.3.2 Susceptibilitatea pacienţilor
Factorii principali sunt: prezenţa altor boli, intervenţiile de diagnostic şi terapeutice.
Alţi factori sunt:
 vârsta: perioadele de la extremităţile vieţii (copilăria şi bătrâneţea) sunt asociate
cu o rezistenţă redusă la infecţii;
 gradul de imunitate: pacienţii care suferă de o boală cronică (tumorile maligne,
leucemia, diabetul, insuficienţa renală sau sindromul imunodeficienţei dobândite
(SIDA)) prezintă o susceptibilitate crescută la infecţiile cu agenţi patogeni
oportunişti;
 medicamentele imuno-supresive/ iradiaţiile pot reduce rezistenţa la infecţii;
 vătămările pieii / ale membranelor mucoase, neutralizează mecanismele naturale
de protecţie;
 malnutriţia reprezintă de asemenea un risc;
 multe din procedeele moderne de diagnostic (biopsiile, examinările endoscopice,
cateterizarea, intubarea / ventilarea, sucţiunea) şi procedeele terapeutice (ex. cele
chirurgicale) măresc riscul infecţiei prin posibilitatea introducerii direct în
ţesuturi/ locaţii sterile, a unor obiecte / substanţe contaminate (ex. infecţii
nosocomiale ale tractului urinar, tractului respirator inferior.).
1.3.3 Factori de mediu
Unităţile de asistenţă medicală reprezintă un mediu în care alături de persoane
infectate, se regăsesc persoane cu un mare risc de infecţie. Pacienţii cu infecţii sau
purtătoare de microorganisme patogene internate în spitale reprezintă potenţiale surse de
infecţie pentru alţi pacienţi şi pentru personal. Pacienţii care contactează infecţii în spital
devin la rândul lor surse de infecţie. Aglomerările din spitale, transferurile frecvente de
pacienţi dintr-o unitate în alta, şi concentrările de pacienţi cu o susceptibilitate sporită la
infecţie într-un singur spaţiu (de ex. nou-născuţii, pacienţii cu arsuri, cei din terapie intensivă), contribuie la dezvoltarea infecţiilor nosocomiale.
Flora microbiană poate contamina obiecte, dispozitive şi materiale care ulterior pot
intra în contact cu locaţii susceptibile ale corpului pacienţilor.
1.3.4 Rezistenţa bacteriană
Antibioticele utilizate excesiv determina apariţia unor tulpini ale bacteriilor rezistente
la multe chimioterapice; în acest fel tulpinile rezistente persistă putând deveni endemice în
cadrul spitalului. Utilizarea larga a antimicrobienelor pentru terapie / profilaxie, reprezintă
determinatul principal al rezistenţei. De exemplu multe tulpini de pneumococi, stafilococi,
enterococi şi bacili Koch sunt în prezent rezistente la toate sau la majoritatea agenţilor
antimicrobieni care erau odată eficienţi. Klebsiela şi Pseudomonas aeruginosa multirezistente sunt prevalente în multe spitale.
Infecţiile nosocomiale sunt răspândite pe scară largă. Ele reprezintă factori importanţi
ai mortalităţii şi morbidităţii. Ele vor deveni o şi mai importantă problemă a sănătăţii
publice, cu un sporit efect economic şi social datorită:
 numărului crescător al populaţiei şi aglomerările acesteia,
 frecvenţei sporite a imunităţii deficitare (vârstă, boală, tratament),
 noilor microorganisme,
 sporirii rezistenţei bacteriene la antibiotice.
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2. EPIDEMIOLOGIA INFECŢIILOR NOSOCOMIALE
Studii efectuate în toată lumea reflectă faptul că infecţiile nosocomiale reprezintă o
cauză importantă a mortalităţii şi morbidităţii. O mare frecvenţă a infecţiilor nosocomiale
reflectă o slabă calitate a prestării serviciilor medicale, şi implică costuri evitabile.
Caracteristicile actuale ale infecţiilor nosocomiale:
 o prevalenţă crescută a agenţilor patogeni,
 un număr crescut de gazde cu imunitate scăzută în acelaşi loc/ porţi de intrare
adecvate (susceptibilitatea gazdei),
 mecanisme ―eficiente‖ de transmitere între pacienţi.
Aceşti factori duc nu numai la o transmitere crescută a agenţilor patogeni în spital,
dar şi la o intensificare a potenţialului infecţios al agenţilor patogeni.
Agenţii patogeni răspunzători de infecţiile nososcomiale au tendinţa de a dezvolta
rezistenţă a antibiotice.
Aceşti agenţi patogeni au tendinţa de a se incorpora în flora normala a celor care
lucrează în spital, în felul acesta infecţiile nosocomiale cu agenţi etiologici oportunişti devin
disponibili pentru transmitere, iar pacienţii greu de tratat.
Infecţiile nosocomiale recunosc următoarele căi de transmitere:
- directă de la persoană la persoană prin intermediul unui pacient infectat,
membru al personalului medical şi de îngrijire, vizitator şi pacienţi neinfectaţi;
- indirectă prin intermediul echipamentului, alimentelor şi procedurilor medicale.
Cele 3 verigi asupra cărora se poate acţiona pentru controlul infecţiilor nosocomiale
sunt: pacientul, personalul medical şi mediul.
Figura V.1. – Verigile controlului infecţiilor nosocomiale
PACIENT

ÎN
PERSONAL
MEDICAL /
ÎNGRIJIRE

MEDIU

Prin măsuri specifice care se adresează celor trei verigi infecţia nosocomială poate fi
controlată. Este important de menţionat aici că:
Personalul de îngrijire medical include în afară de personalul medical din spital şi
personalul medical care lucrează în afara spitalului, ex. urgenţe, cabinete, acasă la
pacient.
Expunerea se referă la întregul personal medical care poate veni în contact cu
materiale contaminate, sânge, fluide ale organismului, materiale şi echipament medical
contaminat, suprafeţe sau chiar aer contaminat.
Cele mai importante practici de control sunt implementarea precauţiilor universale,
un set de precauţii recomandate de către CDC, elaborate în vederea prevenirii transmiterii
HIV, virusului hepatitei B, precum şi altor patogeni care se transmit prin sânge în momentul
acordării îngrijirilor sau tratamentelor medicale.
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În 1996 CDC extinde aceste metode de control la toate fluidele corpului, secreţii şi
excreţii (exceptând transpiraţia), tegumente cu soluţii de continuitate şi pentru mucoase. În
felul acesta aceste precauţii standard reduc riscul de transmitere a microorganismelor
indiferent de tipul de sursă (cunoscută sau necunoscută).
Precauţiunile universale reprezintă un ansamblu de activităţi şi procedee adecvate de
protecţie bazate pe un grad anticipat de expunere la sânge şi fluide ale organismului, care au în
vedere prevenirea transmiterii unei game largi de agenţi patogeni; proceduri care se aplică
tuturor pacienţilor indiferent statusul lor infecţios (cunoscut sau necunoscut) sau de diagnostic.
Se utilizează la toate persoanele în momentul în care se vin în contact/ există riscul
de contact cu una din următoarele: sânge, toate fluidele proprii organismului, secreţii şi
excreţii (excepţie sudoarea), piele neintactă sau mucoase.
Precauţiunile universale sunt măsuri fundamentale şi standard care se referă la:
 măsuri aplicate de personalul medico sanitar în practica medicala;
- spălarea mâinilor,
- utilizarea echipamentului de protecţie adecvat şi complet.
 măsuri care se aplică pacienţilor;
- echipamentele şi articolele de îngrijire a pacientului,
- transportul pacienţilor,
- ustensilele pentru alimentaţia pacientului.
 igiena mediului.
Infecţiile nosocomiale pot fi considerate fie epidemice, fie endemice. Infecţiile
endemice sunt cele mai comune, cele epidemice fiind definite ca o creştere peste limita
obişnuită a frecvenţei unei anumite infecţii sau a unui organism infectant.
Schimbările survenite în serviciile de asistenţă medicală au avut ca rezultat reducerea
perioadei de spitalizare şi o amploare sporită a serviciilor ambulatorii. S-a sugerat ca termenul
de infecţie nosocomială să cuprindă infecţiile apărute la pacienţii care sunt trataţi în orice
unitate de asistenţă medicală. Infecţiile contactate de personal sau de vizitatorii spitalului sau
ai altei unităţi de asistenţă medicală pot fi de asemenea considerate infecţii nosocomiale.
Criteriile simplificate pentru depistarea infecţiilor nosocomiale se pot regăsi în
tabelul V.1.
Tabelul V.1. Criteriile de identificare a infecţiilor nosocomiale
Tipul infecţiei
nosocomiale
Infecţia plăgii
operate
Infecţia urinară

Criteriul simplificat

Orice scurgere purulentă, abces sau scurgeri de la plaga operată
apărută în decurs de o lună după operaţie
Cultură urinară pozitivă (1 sau două specii) cu cel puţin 105
bacterii / ml, cu sau fără simptome clinice
Infecţia respiratorie Simptome respiratorii cu cel puţin două dintre următoarele semne
apărute în timpul spitalizării:
- tuse
- spută purulentă
- infiltrat descoperit la radiografie, relevant pentru infecţie
Infecţia de cateter Inflamare, limfangită sau scurgere purulentă la locul inserării
vascular
cateterului
Septicemia
Febră şi cel puţin o cultură sanguină pozitivă
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Locaţiile infecţiilor nosocomiale sunt ilustrate în figura V.2.
Figura V.2 – Locaţiile infecţiilor nosocomiale
Localizările cele mai comune ale infecţiilor nosocomiale: distribuţie prezentată de un
studiu naţional efectuat în Franţa, 1996

alte
cateter
tract urinar
bacteriemie

tegumente
tract respirator
palgă chirurgicală

În ceea ce priveşte transmiterea, bacteriile care cauzează infecţii nosocomiale se
contactează în următoarele moduri:
1. Flora permanentă sau tranzitorie a pacientului (infecţie endogenă). Bacteria
prezentă în flora normală provoacă infecţii datorită transmiterii ei în alte locaţii decât
habitatul obişnuit (tractul urinar), deteriorării ţesuturilor (răni) sau în cazul tratamentului
antibiotic inadecvat care permite dezvoltarea excesivă a florei.
De exemplu, bacteriile Gram-negative din tractul digestiv provoacă frecvent infecţii
ale plăgii operate în chirurgia abdominala, sau ale tractului urinar în cazul pacienţilor
cateterizaţi
2. Flora unui alt pacient sau a unui membru al personalului (infecţie exogenă).
Bacteriile sunt transmise pacienţilor prin:
 contact direct între aceştia (mâini, picături de salivă sau alte lichide ale
corpului),
 prin aer (picături sau praf contaminat),
 prin personalul care nu respectă precauţiunile universale şi care este
contaminat în timpul îngrijirii pacienţilor (mâini, îmbrăcăminte, nas şi gât) sau
cei care devin purtători permanenţi/ temporari, transmiterea făcându-se
ulterior prin contactul direct cu pacientul în timpul îngrijirii,
 prin obiecte contaminate de către pacienţi (inclusiv echipa-ment), mâinile
membrilor personalului, ale vizitatorilor, sau alte surse de mediu (de ex. apă,
alte lichide, alimente).
3. Flora din mediul de asistenţă medicală (infecţii de mediu exogene endemice sau
epidemice). Există anumite tipuri de microorganisme care supravieţuiesc bine în mediul
spitalicesc:
 în apă, locuri umede, şi ocazional în produse sterile sau dezinfectanţi
(Pseudomonas, Acinetobacter, Mycobacterium),
 în obiecte ca ţesături, echipament şi provizii utilizate în asistenţă; o îngrijire
adecvată a mediului reduce de obicei riscul supravieţuirii bacteriilor, întrucât
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majoritatea microorganismelor necesită umiditate, căldură şi nutrienţi pentru a
supravieţui,
 în hrană,
 în particule de praf şi stropi generaţi prin tuse sau vorbire (bacteriile cu un
diametru mai mic de 10μm rămân în aer timp de mai multe ore şi pot fi
inhalate în acelaşi fel ca particulele de praf).
Oamenii se află în centrul fenomenului:
 ca principali purtători şi surse de microorganisme,
 ca principali transmiţători, în special în timpul tratamentului,
 ca receptori pentru microorganisme, devenind astfel noi purtători.
3. PROGRAMELE DE CONTROL A INFECŢIILOR
Prevenirea infecţiilor nosocomiale este responsabilitatea tuturor persoanelor şi
serviciilor implicate în asistenţa medicală. Toată lumea trebuie să coopereze pentru a
reduce riscul infecţiilor pentru pacienţi şi personal. Acesta include persoanele care
furnizează direct servicii de asistenţă medicală, management, echipament fizic, procurarea
materialelor şi produselor şi pregătirea lucrătorilor din cadrul asistenţei medicale. Programele de control a infecţiilor sunt eficiente doar dacă sunt comprehensive şi dacă includ
activităţi de supraveghere şi prevenire şi de pregătire a personalului. Ele trebuie de
asemenea sprijinite în mod eficient la nivel naţional şi regional.
3.1 Programele naţionale sau regionale
Autoritatea responsabilă de sănătate trebuie să întocmească un program naţional (sau
regional) pentru a sprijini spitalele în reducerea riscului infecţiilor nosocomiale. Aceste
programe trebuie să:
 stabilească obiective naţionale relevante în conformitate cu alte obiective ale
asistenţei medicale naţionale;
 întocmească şi să actualizeze în permanenţă reguli pentru supravegherea,
prevenirea şi practicile din domeniul asistenţei medicale;
 alcătuiască un sistem naţional de monitorizare a infecţiilor selectate şi care să evalueze eficienţa intervenţiilor;
 armonizeze programele iniţiale şi continue de pregătire a profesioniştilor din
domeniul asistenţei medicale;
 faciliteze accesul la materialele şi produsele esenţiale pentru igienă şi siguranţă
 încurajeze unităţile de asistenţă medicală să monitorizeze infecţiile nosocomiale,
cu feedback pentru profesioniştii implicaţi.
Autoritatea de sănătate trebuie să desemneze o agenţie care să revizuiască programul
(un departament ministerial, instituţie sau alt organism), şi care să planifice activitatea
naţională cu ajutorul unui comitet naţional al experţilor. În acest program trebuie implicate
de asemenea şi organizaţiile academice şi profesionale.
3.2 Programele spitaliceşti
Eforturile majore de prevenire trebuie îndreptate asupra spitalelor şi a altor unităţi de
asistenţă medicală. Prevenirea riscului pentru pacienţi şi personal reprezintă o preocupare
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pentru toţi cei din unitatea respectivă, şi trebuie sprijinită la nivelul superior al administraţiei. Trebuie întocmit un plan de lucru anual pentru evaluarea şi promovarea asistenţei
medicale de calitate, a pregătirii personalului, şi a supravegherii epidemiologice. Spitalele
trebuie dotate cu resurse suficiente pentru a realiza acest program.
3.2.1 Comitetul pentru Controlul Infecţiilor
Un Comitet pentru Controlul Infecţiilor va reprezenta un forum pentru cooperarea
multidisciplinară şi pentru schimbul de informaţii. Acest comitet trebuie să cuprindă reprezentanţi ai programelor relevante: de ex. management, medici, alţi lucrători din domeniul
asistenţei medicale, microbiologiei clinice, farmaciei, aprovizionării, întreţinerii, al serviciilor de curăţenie, al pregătirii. Comitetul trebuie să comunice direct fie cu condu-cerea, fie
cu personalul medical, pentru a se asigura transparenţa şi eficienţa. În cazuri de urgenţă
(cum ar fi cazul unei epidemii), acest comitet trebuie să aibă disponibilitatea de a se întruni
imediat. El are următoarele sarcini:
 să revizuiască şi să aprobe programul anual pentru activităţile de supraveghere şi
prevenire;
 să treacă în revistă informaţiile furnizate prin supraveghere şi să identifice zonele
de intervenţie;
 să identifice şi să promoveze practici îmbunătăţite la toate nivelele unităţii de
asistenţă medicală;
 să asigure pregătirea adecvată a personalului în controlul şi siguranţa injecţiilor;
 să treacă în revistă riscurile asociate tehnologiilor noi, şi să monitorizeze riscurile
de infecţie ale noilor echipamente şi produse, înainte de a le aproba utilizarea;
 să revizuiască şi să furnizeze datele pentru investigarea epidemiilor;
 să comunice şi să coopereze cu alte comitete ale spitalului în probleme de interes
comun, cum ar fi Comitetul Farmaceutic şi Terapeutic sau de Utilizare a
Antibioticelor, Comitetele de Biosiguranţă sau Sănătate şi Siguranţă, şi Comitetul
pentru Transfuziile de Sânge.
3.2.2 Profesioniştii din domeniul controlului infecţiilor (personalul de control al
infecţiilor)
Unităţile de asistenţă medicală trebuie să aibă acces la specialişti din domeniul
controlului infecţiilor, al epidemiologiei şi al bolilor infecţioase, etc. Echipa de control a
infecţiilor sau membrii săi sunt responsabili pentru funcţiile zilnice ale controlului
infecţiilor, ca şi pentru pregătirea pentru revizuire a planului anual de activitate de către
comitetul şi administraţia pentru controlul infecţiilor. Aceste persoane au un rol de asistenţă
tehnică şi ştiinţifică: de ex. supraveghere şi cercetare, dezvoltarea şi identificarea politicilor
şi supervizării practice, evaluarea materialelor şi produselor, controlul sterilizării şi
dezinfecţiei, implementarea programelor de pregătire. Ei trebuie de asemenea să asiste şi să
participe la cercetarea şi evaluarea programelor la nivel naţional şi regional.
3.2.3 Manualul pentru controlul infecţiilor
Un manual pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale, care trebuie să cuprindă
instrucţiunile şi practicile recomandate pentru îngrijirea pacienţilor, reprezintă un instrument
important. Manualul individualizat în funcţie de profilul unităţii sanitare trebuie întocmit şi
actualizat de către echipa de control al infecţiilor şi revizuit şi aprobat de către comitet. El
trebuie pus imediat la dispoziţia personalului care se ocupă de îngrijirea pacienţilor şi
actualizat la timp.
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3.3 Responsabilitatea controlului infecţiilor
3.3.1 Rolul conducerii spitalului
Administraţia şi/sau conducerea medicală a spitalului trebuie să sprijine programul de
control al infecţiilor. Acestea sunt responsabile pentru:
 alcătuirea unui Comitet multidisciplinar pentru Controlul Infecţiilor;
 identificarea resurselor necesare unui program de monitorizare a infecţiilor şi
aplicarea metodelor cele mai adecvate pentru prevenirea infecţiilor;
 asigurarea educaţiei şi pregătirii întregului personal prin sprijinirea programelor
legate de prevenirea infecţiilor în domeniul tehnicilor de dezinfecţie şi sterilizare;
 delegarea aspectelor tehnice ale igienei spitaliceşti unui personal calificat, cum ar fi:
- asistenţii medicali,
- serviciul de curăţenie,
- serviciul întreţinere,
- laboratorul de microbiologie clinică,
 revizuirea periodică a situaţiei infecţiilor nosocomiale şi a eficienţei intervenţiilor
pentru izolarea acestora;
 revizuirea, aprobarea, şi implementarea politicilor aprobate de către Comitetul
pentru Controlul Infecţiilor;
 asigurarea pentru echipa de control al infecţiilor a autorităţii necesare pentru a
facilita funcţionarea adecvată a programului;
 participarea la investigarea epidemiilor.
3.3.2 Rolul medicului
Medicii au responsabilităţi unice pentru prevenirea şi controlul infecţiilor
intraspitaliceşti:
 oferă în mod direct îngrijire pacientului utilizând practici care minimalizează
infecţia;
 folosesc practici adecvate de igienă (de ex. spălatul pe mâini, izolarea);
 asistă Comitetul pentru Controlul Infecţiilor;
 sprijină echipa de control a infecţiilor.
Mai exact, medicii sunt responsabili pentru:
 protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul ce
poate fi infectat;
 aplicarea practicilor aprobate de către Comitetul pentru Controlul Infecţiilor;
 obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este
prezentă sau suspectă;
 raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei, şi internarea pacienţilor
infectaţi;
 consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de
prevenire a transmiterii infecţiilor;
 instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi, şi luarea
de măsuri pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special
pacienţilor.
3.3.3 Rolul microbiologului
Microbiologul este responsabil pentru:
 prelucrarea specimenelor recoltate de la pacienţi sau de la personalul spitalului
astfel încât să sporească precizia diagnosticului;
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 întocmirea regulamentelor pentru recoltarea, transportul şi manevrarea specimenelor;
 asigurarea respectării standardelor practicilor de laborator;
 asigurarea siguranţei practicilor astfel încât să se prevină infectarea personalului;
 efectuarea testelor de susceptibilitate conform metodelor recunoscute pe plan
internaţional, şi întocmirea rapoartelor sumare referitoare la prevalenţa
rezistenţei;
 comunicarea în timp util a rezultatelor către Comitetul de Control al Infecţiilor
sau responsabilului cu igiena;
 monitorizarea sterilizării, a dezinfecţiei şi a mediului, unde este necesar;
 catalogarea epidemiologică a microorganismelor, unde este necesar.
3.3.4 Rolul farmacistului din cadrul spitalului
Farmacistul din cadrul spitalului este responsabil cu:
 obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice utilizând practici
care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi;
 distribuirea medicamentelor antiinfecţioase şi ţinerea unei evidenţe adecvate
(potenţă, incompatibilitate, condiţii de depozitare şi deteriorare);
 obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau serurilor, şi distribuirea lor în mod
adecvat;
 păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale;
 înaintarea către Comitetul pentru Uzul Antibioticelor şi Comitetul pentru
Controlul Infecţiilor a sumarului rapoartelor şi tendinţelor utilizării antibioticelor;
 păstrarea la dispoziţie a următoarelor informaţii legate de dezinfectante, antiseptice, şi de alţi agenţi anti-infecţioşi:
- proprietăţi active în funcţie de concentraţie, temperatură, durata acţiunii, spectrul antibiotic;
- proprietăţi toxice inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii şi mucoasei;
- substanţe care sunt incompatibile cu antibioticele sau care le reduc
potenţa;
- condiţii fizice care afectează în mod negativ potenţa pe durata depozitării: temperatura, lumina, umiditatea;
- efectul dăunător asupra materialelor.
Farmacistul din cadrul spitalului poate de asemenea participa la procesele de
sterilizare şi dezinfecţie din spital prin:
 participarea la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanţi, şi produse
utilizate la spălarea şi dezinfectarea mâinilor;
 participarea la întocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului şi materialelor pacienţilor;
 participarea la controlul calităţii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului în spital, inclusiv selectarea echipamentului de sterilizare (tipul
dispozitivelor) şi monitorizarea.
3.3.5 Rolul asistenţilor medicali/moaşelor
Rolul asistentelor medicale este acela de a implementa practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor. Asistenţii medicali/ moaşele trebuie să fie
familiarizaţi cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor, şi aplicarea
practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor.
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Directorul de îngrijiri medicale este responsabil cu:
 participarea în cadrul Comitetului pentru Controlul Infecţiilor;
 promovarea dezvoltării şi îmbunătăţirii tehnicilor de îngrijire, şi revizuirea
politicilor curente de îngrijire a pacienţilor, cu aprobarea Comitetului pentru
Controlul Infecţiilor;
 dezvoltarea programelor de pregătire pentru membrii personalului medical cu
pregătire medie;
 supervizarea implementării tehnicilor pentru prevenirea infecţii-lor din categorii
specifice cum ar fi cele din sala de operaţii, din unitatea de terapie intensivă, din
unitatea de maternitate şi nou născuţi;
 monitorizarea respectării politicilor de către surorile medicale.
Asistenta medicală/moaşa responsabilă cu un salon are următoarele atribuţii:
 menţinerea igienei, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire
adecvate din salon;
 monitorizarea tehnicilor aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;
 informarea cu promptitudine a medicului de gardă în legătură cu apariţia
semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
 iniţierea izolării pacientului şi comandarea obţinerii specimenelor de la toţi
pacienţii care prezintă semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu
este momentan disponibil;
 limitarea expunerii pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul
spitalului, alţi pacienţi, sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
 menţinerea unei rezerve asigurate şi adecvate de materiale pentru salonul
respectiv, medicamente şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului.
Asistenta medicală responsabilă cu controlul infecţiilor face parte din echipa pentru
controlul infecţiilor şi are următoarele atribuţii:
 identificarea infecţiilor nosocomiale,
 investigarea tipului de infecţie şi a sursei,
 participarea la pregătirea personalului,
 supravegherea infecţiilor din cadrul spitalului,
 participarea la investigarea epidemiilor,
 întocmirea politicilor de control al infecţiilor şi revizuirea şi aprobarea politicilor
pentru îngrijirea pacienţilor legate de controlul infecţiilor,
 asigurarea respectării regulamentelor regionale şi naţionale,
 asigurare comunicării cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde
este cazul,
 furnizarea de consiliere specializată legată de sănătatea personalului şi de alte
programe spitaliceşti, în probleme legate de transmiterea infecţiilor.
3.3.6 Rolul serviciului central de sterilizare
Întregul spital este deservit de un departament central de sterilizare, inclusiv sălile de
operaţii. Trebuie să existe o persoană responsabilă pentru managementul programului.
Responsabilitatea pentru managementul de fiecare zi poate fi delegată unei asistente medicale sau unui alte persoane cu calificarea, experienţa şi cunoştinţele necesare din domeniul
dispozitivelor medicale.
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Responsabilităţile serviciului central de sterilizare sunt curăţarea, decontaminarea,
testarea, pregătirea pentru utilizare, sterilizarea şi depozitarea aseptică a tuturor echipamentelor sterile spitaliceşti. El îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu Comitetul pentru
Controlul Infecţiilor şi alte programe spitaliceşti în vederea întocmirii şi monitorizării
politicilor de decontaminare a:
 echipamentului reutilizabil,
 echipamentului contaminat.
Inclusiv:
- procedurile de ambalare, conform tipului de sterilizare,
- metodele de sterilizare, conform tipului de echipament,
- condiţiile de sterilizare (de ex. temperatura, durata, presiunea, umiditatea.
Directorul acestui serviciu trebuie să:
 supravegheze utilizarea diferitelor metode (fizice, chimice şi bacteriologice – la
monitorizarea procesului de sterilizare);
 asigure întreţinerea tehnică a echipamentului în conformitate cu standardele
naţionale şi recomandările producătorului;
 raporteze orice problemă administraţiei, serviciului de întreţinere, de control al
infecţiilor şi altui personal adecvat;
 ţină evidenţa completă a fiecărei utilizări a autoclavelor şi să asigure oricând
disponibilitatea acestor evidenţe;
 colecteze sau să comande colectarea, la intervale regulate, a tuturor echipamentelor sterile a căror perioadă de utilizare a fost depăşită;
 asigure, conform necesităţilor, comunicarea cu Comitetul pentru Controlul
Infecţiilor, cu serviciul de îngrijire, sala de operaţie, serviciul de transport al
spitalului, serviciul farmaceutic, de întreţinere, şi toate serviciile necesare.
3.3.7 Rolul serviciului alimentar
Şeful serviciului alimentar trebuie să fie bine familiarizat cu problemele legate de
siguranţa alimentelor, pregătirea personalului, depozitarea, pregătirea alimentelor şi
utilizarea echipamentului.
Şeful serviciului de catering este responsabil pentru:
 definirea criteriului pentru achiziţionarea alimentelor, utilizarea echipamentului,
şi procedurile de curăţare în vederea menţinerii unui înalt grad de siguranţă a
alimentelor;
 asigurarea curăţeniei echipamentului utilizat şi a tuturor spaţiilor de lucru şi de
depozitare;
 întocmirea în scris a politicilor şi instrucţiunilor pentru spălarea mâinilor,
îmbrăcatul, responsabilităţile personalului şi sarcinile zilnice de dezinfectare;
 asigurarea metodelor utilizate pentru depozitarea, prepararea şi distribuţia alimentelor împotriva contaminării cu microorganisme;
 întocmirea în scris a instrucţiunilor pentru curăţarea vaselor după utilizare,
inclusiv observaţii speciale pentru pacienţii contaminaţi sau izolaţi, după caz;
 asigurarea manevrării şi eliminării adecvate a deşeurilor;
 întocmirea programelor pentru pregătirea personalului în prepararea alimentelor,
curăţenie şi siguranţa alimentaţiei;
 întocmirea unui program de Analiză a Riscului Punctelor Critice de Control
(Hazard Analysis of Critical Control Points - HACCP), dacă este cazul.
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3.3.8 Rolul Serviciului Spălătorie
Serviciul spălătorie este responsabil cu:
 selectarea materialelor ce vor fi utilizate în diverse zone ale spitalului, întocmind
proceduri pentru hainele de lucru utilizate în fiecare zonă şi de către fiecare grupă
de personal, şi asigurarea proviziilor necesare;
 distribuirea hainelor de lucru şi, dacă este necesar, îngrijirea vestiarelor;
 întocmirea procedurilor pentru colectarea şi transportul schimburilor murdare;
 determinarea, unde este cazul, a metodei de dezinfectare a schimburilor infectate,
fie înainte ca acestea să ajungă la spălătorie, fie în interiorul spălătoriei;
 întocmirea normelor pentru protejarea schimburilor curate împotriva contaminării, pe parcursul transportului acestora de la spălătorie la locul utilizării;
 determinarea criteriilor pentru alegerea zonei în care va fi amplasată spălătoria:
- asigurarea fluxului adecvat a schimburilor, separarea zonelor „murdare‖ şi
„curate‖,
- recomandări pentru condiţiile de spălare (de ex. temperatură, durată),
- luarea măsurilor pentru a asigura siguranţa personalului spălătoriei în ceea
ce priveşte expunerea la haine contaminate cu agenţi patogeni.
3.3.9 Rolul Serviciului de Curăţenie
Serviciul de curăţenie este responsabil pentru curăţarea regulată şi de rutină a tuturor
suprafeţelor şi pentru menţinerea unui înalt nivel al igienei în interiorul unităţii. În
colaborare cu Comitetul pentru Controlul Infecţiilor, acesta este responsabil pentru:
 clasificarea diverselor zone ale spitalului în funcţie de necesitatea de curăţare;
 definirea normelor pentru tehnicile de curăţare adecvate:
- procedeu, frecvenţă, agenţi utilizaţi, etc., pentru fiecare tip de încăpere,
de la cele foarte contaminate la cele mai curate, şi asigurarea respectării
acestora;
 determinarea normelor pentru colectarea, transportul şi eliminarea diverselor
tipuri de deşeuri (de ex. containere, frecvenţa operaţiilor etc.);
 asigurarea în permanenţă a rezervelor de săpun lichid şi prosoape de hârtie;
 informarea serviciului de întreţinere în legătură cu problemele apărute în clădire
care necesită reparaţii: crăpături, defecte ale instalaţiilor sanitare sau ale celor
electrice etc.;
 îngrijirea florilor şi plantelor din zonele publice;
 controlul animalelor dăunătoare (insecte, rozătoare);
 asigurarea pregătirii noilor membri ai personalului şi, periodic, al tuturor
angajaţilor;
 stabilirea metodelor pentru curăţarea şi dezinfectarea accesoriilor de pat (de ex.
saltele, perne etc.);
 determinarea frecvenţei pentru spălarea perdelelor, a draperiilor dintre paturi etc.;
 revederea planurilor pentru renovarea sau reînnoirea mobilei, inclusiv paturi
speciale pentru pacienţi, pentru a determina fezabilitatea activităţii de curăţare.
Trebuie să existe un program pentru educarea continuă a personalului. Acest program
trebuie să privească igiena personală, importanţa spălării frecvente şi atente a mâinilor,
metodele de curăţare (de ex. ordinea încăperilor, utilizarea corectă a echipamentelor,
diluarea agenţilor de curăţare etc.). Personalul trebuie de asemenea să înţeleagă cauzele
contaminării premiselor, şi cum să limiteze această contaminare, inclusiv prin metoda
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acţiunii dezinfectanţilor. Personalul responsabil cu curăţenia trebuie să ştie să ia legătura cu
personalul de sănătate în eventualitatea în care contactează o infecţie, în special infecţii ale
pielii, tractului digestiv sau respirator.
3.3.10 Rolul Serviciului de Întreţinere
Serviciul de întreţinere este responsabil pentru:
 colaborarea cu personalul de curăţenie, cel de îngrijire, sau alte grupuri de
personal în vederea selectării echipamentului şi asigurării identificării şi corectării
prompte a oricărui defect al acestuia;
 inspectarea şi efectuarea regulată a lucrărilor de întreţinere ale instalaţiilor sanitare, de încălzire şi de răcire, ale echipamentelor electrice şi de aer condiţionat;
trebuie ţinută şi o evidenţă ale acestor activităţi;
 dezvoltarea procedurilor de lucrări urgente de reparaţii în departamentele cheie;
 asigurarea siguranţei mediului în vecinătatea spitalului, de ex. deşeuri, rezerve de
apă.
Îndatoririle speciale suplimentare includ:
 participarea la selectarea echipamentului, în cazul în care întreţinerea echipamentului necesită asistenţă tehnică;
 inspectarea, curăţarea şi înlocuirea periodică a filtrelor de la dispozitivele de
ventilare şi umidificare;
 testarea autoclavelor (temperatură, presiune, vacuum, mecanism de înregistrare)
şi întreţinerea regulată (curăţarea camerei interioare, golirea tuburilor);
 monitorizarea termometrelor de înregistrare a temperaturii din depozitele
farmaceutice, laboratoare, banca de sânge şi bucătării;
 inspectarea cu regularitate a tuturor suprafeţelor – pereţi, podele, tavane – pentru
a se asigura că sunt netede şi lavabile;
 repararea tuturor crăpăturilor şi fisurilor din pereţii despărţitori sau ramele
ferestrelor;
 întreţinerea echipamentelor de hidroterapie;
 informarea serviciului de control al infecţiilor în legătură cu planificarea
întreruperii funcţionării anumitor instalaţii, cum ar fi cea sanitară sau cea de
condiţionare a aerului.
3.3.11 Rolul echipei de control al infecţiilor
Echipa de control al infecţiilor este responsabilă pentru supravegherea şi coordonarea
tuturor activităţilor de control, pentru a se asigura eficienţa programului.
Serviciul de igienă al spitalului este responsabil pentru:
 organizarea programului de supraveghere epidemiologică a infecţiilor nosocomiale;
 participarea, alături de farmacii, la întocmirea unui program pentru supravegherea
utilizării antibioticelor;
 asigurarea că practicile de îngrijire a pacientului sunt adecvate nivelului său de
risc;
 verificarea eficienţei metodelor de dezinfecţie şi sterilizare, şi a sistemelor concepute pentru a îmbunătăţi curăţenia spitalului;
 participarea la dezvoltarea şi executarea programelor de pregătire pentru personalul medical, de îngrijire şi conex, ca şi pentru celelalte categorii de personal;
 furnizarea de consiliere, analiză şi management de specialitate în investigarea şi
controlul epidemiilor;
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 participarea la dezvoltarea şi execuţia iniţiativelor naţionale şi regionale de
control al infecţiilor;
 serviciul de igienă a spitalelor poate furniza de asemenea asistenţă pentru instituţii
mai mici, şi poate efectua cercetări în domeniul igienei spitaliceşti şi al controlului infecţiilor la nivel de unitate, sau la nivel local, naţional sau internaţional.
4. SUPRAVEGHEREA INFECŢIILOR NOSOCOMIALE
4.1 Supraveghere: colectare sistematică de informaţii(date), prelucrarea, analiza,
interpretarea rezultatelor pentru aplicarea unor acţiuni specifice de prevenţie, control, etc.
Supravegherea ÎN permite: stabilirea priorităţilor politicii locale de prevenţie,
identificarea punctelor slabe, forte şi a celor de acţiune, punerea în aplicare a măsurilor
corective, precum şi o evaluare continuă a acestora.
Obiectivul final al acestui proces continuu de îmbunătăţire a calităţii prin supraveghere, este reducerea ratei infecţiilor nosocomiale.
Obiectivele specifice ale unui program de supraveghere includ:
 îmbunătăţirea cunoştinţelor personalului clinic şi al altor lucrători din cadrul
spitalului (inclusiv ale administratorilor) în ceea ce priveşte infecţiile nosocomiale
şi rezistenţa antimicrobiană, astfel încât aceştia să aprecieze necesitatea acţiunilor
preventive;
 monitorizarea tendinţelor;
 identificarea necesităţilor de programe noi sau intensificate, şi evaluarea
impactului măsurilor de control;
 identificarea zonelor în care îngrijirea pacienţilor poate fi îmbunătăţită şi în care
se pot desfăşura studii epidemiologice amănunţite (respectiv analiza factorilor de
risc).
Supravegherea trebuie sa fie un proces dinamic, riguros şi eficace, indiferent de
tehnica aleasă.
Se recomandă aplicarea unor sisteme de supraveghere ţintite, adaptate specialităţii
fiecărei secţii. Alegerea tipului de supraveghere ţine cont de:
- tipul de infecţie: cele mai grave (morbiditate, mortalitate, sechele), mai
costisitoare, mai frecvente, pentru care există mijloace de prevenţie;
- de sectoare: cele la risc crescut, cum ar fi ATI, oncologia, hematologia, neonatologia, chirurgia, datorită densităţii crescute a îngrijirilor şi manevrelor la risc;
- de priorităţi: de exemplu supravegherea în anumite sectoare pentru care s-au
propus anumite acţiuni sau înaintea unor programe de formare etc.
Caracteristicile unui sistem de supraveghere:
- promptitudine,
- simplicitate,
- flexibilitate,
- acceptabilitate,
- costuri rezonabile
- consistenţa,
- relevanţă,
- specificitate.
Asigurarea unui sistem de supraveghere valabil este o funcţie importantă a spitalului.
Trebuie să existe obiective specifice (pentru unităţi, servicii, pacienţi, domenii specifice ale
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asistenţei medicale) şi perioade de timp pentru supraveghere definite cu exactitate pentru
toţi partenerii: de ex. unităţile clinice şi personalul de laborator, medicul responsabil cu
controlul infecţiilor / asistenta medicală, şi director administraţie.
Metodologia de supraveghere trebuie să fie foarte riguroasa şi sa cuprindă:
- descrierea obiectivelor,
- alegerea ţintei(infecţiei),
- stabilirea populaţiei ţintă (pacienţi, sectoare, manevre la risc) şi a criteriilor de
includere,
- stabilirea duratei şi a periodicităţii,
- stabilirea variabilelor şi a factorilor de risc care trebuiesc luaţi în studiu,
- formularea definiţiilor,
- stabilirea metodelor de culegere a datelor,
- elaborarea unui plan de analiza (rezultate aşteptate),
- stabilirea circuitului informaţional (inclusiv feedback),
- pregătirea personalului,
- aspecte de confidenţialitate.
4.2 Etape:
-

culegerea informaţiilor şi validarea lor,
prelucrarea datelor,
analiza datelor,
interpretarea rezultatelor,
comunicarea rezultatelor şi a concluziilor – feedback permanent şi final,
formularea de propuneri de acţiuni de prevenţie specifice (identificarea
priorităţilor, masuri corective, noutăţi practice),
evaluare (pe parcurs şi finala)
Figura V.3. Procesul supravegherii infecţiilor nosocomiale
Supravegherea este un proces circular

4. Evaluare impactului asupra
infecţiilor nosocomiale prin
supraveghere (a orientărilor)
sau alte studii

1. Implementare supravegherii,
definirea obiectivelor, colectarea
datelor şi analiza lor, interpretare

2. Feed back

3. Prevenire, decizie şi acţiune
corespunzătoare
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4.3 Metode
Prin simpla determinare a numărului de pacienţi infectaţi (numărător) se obţin
informaţii limitate ce pot fi dificil de interpretat. Pentru a se descrie problema din punct de
vedere al populaţiei sunt necesare informaţii suplimentare, care să-i cuantifice importanţa,
să interpreteze variaţiile, şi să permită comparaţii. Analiza factorilor de risc necesită
informaţii atât despre pacienţii infectaţi cât şi despre cei neinfectaţi. Ratele infecţiilor, ca şi
ratele ajustate ale riscurilor, vor putea fi apoi calculate.
„Supravegherea pasivă‖, în care raportorii sunt persoane ce nu fac parte din echipa de
control a infecţiilor (supraveghere bazată pe laboratoare, extrase din fişele medicale postexternare, infecţii descoperite de medici sau asistente medicale) are un nivel redus de sensibilitate; în acest sens se recomandă o formă activă de supraveghere a infecţiilor nosocomiale.
4.4 Punctele cheie ale procesului de supraveghere a ratelor de infecţii nosocomiale
sunt:
 Supravegherea activă (studii de prevalenţă şi incidenţă),
 Supraveghere specializată (pe localizare, unitate, priorităţi),
 Investigatori cu o pregătire adecvată,
 Metodologie standardizată,
 Rate ajustate de risc în vederea comparaţiei.
4.5 Organizarea unei supravegheri eficiente
4.5.1 Colectarea şi analiza datelor
a. Surse multiple de informare
 Activitatea în cadrul salonului - se vor căuta indicii ca:
- prezenţa dispozitivelor sau procedurilor despre care se ştie că
reprezintă un risc de infecţie (catetere urinare şi cardiovasculare
permanente, ventilaţie mecanică, proceduri chirurgicale)
- apariţia febrei sau a altor semne clinice ce pot fi asociate infecţiei
- terapia antimicrobiană
- testări de laborator
- verificarea fişelor medicale şi de îngrijire
 Rapoarte de laborator: izolarea microorganismelor ce pot fi asociate
infecţiilor, modele de rezistenţă la agenţi antimicrobieni, teste serologice.
Rapoartele laboratoarelor microbiologice au o relevanţă redusă întrucât nu
sunt obţinute culturi pentru toate infecţiile, specimenele pot fi inadecvate,
anumiţi agenţi patogeni pot fi omişi (de ex. virusuri), iar izolarea agenţilor
patogeni infecţioşi poate dovedi colonizarea şi nu infecţia (de ex. în cazul
plăgilor operate, sau al pneumoniei). Totuşi, rapoartele de laborator sunt
relevante în cazul infecţiilor tractului urinar, septicemiilor, şi pentru
supravegherea bacteriilor rezistente la multiple medicamente, întrucât
definiţiile acestora sunt în principal de ordin microbiologic.
 Alte teste de diagnostic: de ex. determinarea numărului de globule albe,
informaţii obţinute din autopsii
 Diagnosticul clinic al cazurilor în timpul vizitelor periodice în salonul
respectiv
Colaborarea continuă dintre personalul însărcinat cu controlul infecţiilor, laboratoare, şi departamentele clinice va facilita schimbul de informaţii şi va îmbunătăţi calitatea
datelor. Pacientul este monitorizat pe durata spitalizării, iar în unele cazuri (de ex. în cazul
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infecţiilor plăgii operate) supravegherea se efectuează şi post-externare. Reducerea gradată a
perioadei medii de spitalizare, facilitată de recentele îmbunătăţiri aduse asistenţei medicale
creşte importanţa identificării post-externare a infecţiilor.
b. Elemente informative: se obţin din baza de date formata din completarea unor
formulare.
Un ghid complet pentru colectarea datelor trebuie să cuprindă:
 Criteriul de participare a pacienţilor;
 Definiţii exacte pentru fiecare variabilă ce urmează a fi colectată (nu doar
definiţiile infecţiilor);
 Lista de coduri pentru fiecare variabilă, inclusiv coduri specifice pentru datele
lipsă.
Ghidul pentru colectarea datelor este de asemenea util personalului ce se ocupă cu
selectarea informaţiilor.
Informaţiile ce urmează să fie colectate trebuie să cuprindă:
 date administrative (de ex. nr. spitalului, data internării),
 date suplimentare referitoare la factorii demografici de risc (de ex. vârsta,
sexul, gravitatea bolii iniţiale, diagnosticul iniţial, condiţia imunologică) şi la
intervenţii (de ex. expunerea la dispozitive, proceduri chirurgicale, tratamente)
pentru pacienţii infectaţi şi cei neinfectaţi,
 prezenţa sau absenţa infecţiei: data izbucnirii, localizarea infecţiei, microorganismele izolate, şi susceptibilitatea antimicrobiană.
Validarea datelor este esenţială pentru a se asigura interpretarea corectă şi relevanţa
comparaţiei informaţiilor. Validarea reprezintă un proces continuu, care poate fi efectuat
prin câteva metode:
 Înainte de introducerea datelor, informaţia va fi validată de un al doilea extractor;
 Dacă se foloseşte colectarea computerizată a datelor, software-ul trebuie să
efectueze verificări ale datelor introduse (fiecare variabilă colectată trebuie să
fie codată conform protocolului);
 Înainte de analizare, trebuie efectuată o validare retrospectivă a datelor pentru
a se identifica datele lipsă, datele inconsistente, valori excepţionale / posibile
erori, valori sau coduri inexistente.
Pentru o dimensiune adecvată a rezultatelor şi monitorizarea tendinţelor pe termen
lung se recomandă o supraveghere continuă.
Computerizarea colectării datelor şi a analizei trebuie avută în vedere, dacă este
posibil, întrucât se va asigura un rezultat rapid şi o calitate îmbunătăţită a datelor.
Trebuie încurajată integrarea supravegherii infecţiilor nosocomiale în categoria datelor frecvent utilizate, prin identificarea necesităţilor specifice ale sistemului de informaţii al
spitalului.
Tabelul V.2 – Metode de culegere a datelor
Metoda
Observaţia

Avantaje
Metoda prospectivă deci programabilă
Colectarea directă favorizează
obiectivitatea

Interviul

Aprofundarea întrebărilor
Reformularea întrebărilor
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Limite
Consumatoare de timp
Influenţată de modificări comportamentale (relaţia observat /
observator)
Răspunsurile pot fi sugerate de
cel care realizează interviul.

Chestionarul
de
autoevaluare

Explicarea criteriilor
Explorarea evenimentelor trecute
Responsabilizarea celui chestionat
Reamintirea criteriilor de calitate care
sunt necesare în activitatea practică

Realitatea răspunsului în raport
cu practica reală
Creşte volumul de muncă a
celui care completează
chestionarul

Studii de prevalenţă
Determină numărul de infecţii la un moment dat sau o perioadă fixă (cazuri noi şi
vechi).
Tabelul V.3 – Avantajele şi dezavantajele studiilor de prevalenţă
Avantaje
Rapidă
Relativ puţin costisitoare
Permite identificarea priorităţilor
Permit detectarea tendinţelor temporale
şi repetate
 Identificarea sectoarelor/pacienţilor care
necesită investigaţii particulare
 Permite o eventuală identificare a
factorilor de risc













Dezavantaje
Recoltarea de numeroase date într-un
timp limitat
Trebuie efectuate într-un interval scurt
de timp
Date limitate la perioada de observare
Dificil de comparat rata infecţiei între
diferite instituţii, în absenţa unui efort
metodologic şi analitic considerabil
Obişnuit, nu detectează infecţiile
epidemice
Subiect cu numeroase erori bias; în
general supraestimează rata infecţiilor
asociate unei spitalizări prelungite

Studii de incidenţă
Permit măsurarea continuă, în timp, a numărului de cazuri noi de infecţii nosocomiale.
Tabelul V.4 Avantajele şi dezavantajele studiilor de incidenţă








Avantaje
Restrânsă la un sector/populaţie definită
de pacienţi
Eforturi concentrate asupra unui tip de
infecţie, ales în general în funcţie de
posibilităţile de aplicare a măsurilor de
prevenire indicate
Identificare validă a unui numitor
adecvat, relativ flexibil, şi care permite
combinarea cu alte metode de
monitorizare
Ameliorarea eficienţei supravegherii
Permite reducerea eforturilor globale a
specialiştilor în prevenirea şi controlul
infecţiilor

Dezavantaje
 Colectează doar date privitoare la
pacienţii / sectoarele selecţionate pentru
supraveghere
 Nu permite identificarea epidemiilor în
afara populaţiei supra-vegheate
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Se prefera o supraveghere selectiva a incidenţei infecţiilor nosocomiale, cum ar fi:
- infecţiile de situs operator;
- bacteriemiile, infecţiile de cateter, eventual pneumoniile nosocomiale în
secţiile la risc (ATI, oncologie, hematologie);
- ecologia bacteriana şi multirezistenţa la antibiotice, în întreg spitalul;
- consumul de antibiotice;
- accidentele cu expunere la sânge la personalul medical.
Tabelul V.5 – Calcularea ratelor
Ratele de prevalenţă
Nr. de pacienţi* infectaţi la momentul
studiului / nr. de pacienţi studiaţi în acelaşi
moment x 100

Exemple
Prevalenţa (%) infecţiilor nosocomiale (IN)
pentru 100 de pacienţi internaţi
Prevalenţa (%) infecţiilor tractului urinar
(ITU) pentru 100 de pacienţi internaţi
Prevalenţa ITU (%) pentru 100 pacienţi cu
catetere urinare

Nr. de pacienţi infectaţi la momentul
studiului / nr. de pacienţi expuşi în acelaşi
moment x 100
Ratele de atac (ratele incidenţei cumulative)
Nr. de infecţii noi apărute într-o perioadă /
Rata de atac (%) a ITU pentru 100 pacienţi
nr. de pacienţi studiaţi în aceeaşi perioadă x internaţi
100
Nr. de infecţii noi apărute într-o perioadă /
Rata de atac (%) a plăgii operate (PO)
nr. de pacienţi expuşi în aceeaşi perioadă x pentru 100 pacienţi operaţi
100
Ratele de incidenţă
Nr. de infecţii noi apărute într-o perioadă /
Incidenţa septicemiilor (BSI) pentru 1000
nr. de zile de internare a pacienţilor x 1000 de zile de internare
Nr. de infecţii nosocomiale nou apărute
Incidenţa pneumoniei asociate ventilaţiei
asociate dispozitivelor / totalul de zile de
pentru 1000 de zile de ventilare
funcţionare a dispozitivului x 1000
*
sau nr. de infecţii

4.5.2 Comunicare( feed-back)
Pentru a fi eficientă, reacţia trebuie să fie promptă, relevantă pentru grupul-ţintă,
respectiv persoanele implicate direct în îngrijirea pacienţilor, şi cu potenţial pentru a
influenţa în mod semnificativ prevenirea infecţiilor (respectiv chirurgii în cazul infecţiilor
plăgii operate, medicii şi surorile medicale pentru unităţile de terapie intensivă). Raportarea
poate cuprinde întruniri pentru schimb de informaţii şi discuţii, revizuiri ale datelor
microbiologice, şi prezentări succinte sau grafice efectuate pe o tablă din interiorul unităţii.
Distribuirea informaţiilor se mai poate face de asemenea de către Comitetul pentru
Controlul Infecţiilor în beneficiul altor unităţi, conduceri sau laboratoare.
Implementarea la nivel de reţea (regională sau naţională)
Spitalele trebuie să comunice informaţiile despre infecţiile nosocomiale, în condiţii
de confidenţialitate, cu o reţea de unităţi similare, pentru a respecta standardele comparaţiei
inter – unităţi şi pentru identificarea tendinţelor. Se pot alcătui reţele locale, regionale,
naţionale sau internaţionale.
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Avantajele sunt:
 asistenţă tehnică şi metodologică;
 asigurarea respectării normelor şi practicilor clinice în vigoare;
 evaluarea importanţei supravegherii (o legitimitate sporită) pentru a încuraja
participarea;
 facilitarea schimburilor de experienţă şi de soluţii;
 promovarea cercetării epidemiologice, inclusiv analizarea impactului intervenţiilor;
 asistarea statului în estimări la scară largă pentru a facilita alocarea resurselor la
nivel naţional şi internaţional.
Avantajul cheie: posibilitatea efectuării unor comparaţii inter – spitale, exacte,
utilizând metode standardizate şi rate ajustate.
4.5.3 Acţiunea - Prevenţia
Un sistem de supraveghere eficient trebuie să identifice priorităţile intervenţiilor
preventive şi sa permită îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale.
Prin furnizarea indicatorilor calitativi, activitatea de supraveghere permite programului pentru controlul infecţiilor, în colaborare cu departamentele de îngrijire a pacienţilor,
să îmbunătăţească practicile şi să determine şi să monitorizeze noi politici de prevenţie.
Obiectivul final al activităţii de supraveghere este reducerea infecţiilor nosocomiale şi a
costurilor.
4.5.4 Evaluarea
Supravegherea reprezintă un proces continuu care necesită evaluarea impactului
intervenţiilor pentru a valida strategia de prevenţie, şi pentru a determina dacă obiectivele
iniţiale au fost atinse.
Contactele periodice cu personalul vor contribui la menţinerea unui nivel înalt al
calităţii. Odată ce sistemul de supraveghere funcţionează, validarea metodelor de supraveghere şi a datelor trebuie efectuată periodic, luând în considerare următoarele criterii:
 Simplicitate / flexibilitate / acceptabilitate,
 Promptitudine (este reacţia suficient de promptă pentru a fi utilă?),
 Utilitatea (în ceea ce priveşte priorităţile, impactul etc.),
 Eficacitate / eficienţă.
Evaluarea poate fi efectuată, de exemplu, prin intermediul unui studiu bazat pe
chestionare care să investigheze modul în care este perceput rezultatul şi în ce fel acesta este
utilizat de către diferite grupuri.
În ceea ce priveşte evaluarea rezultatului, aspectele specifice ce pot fi avute în vedere
sunt:
 Confidenţialitatea: a fost ea oare respectată? Este compatibilă cu utilizarea
rezultatelor în scopuri preventive?
 Schimburile de informaţii şi publicaţii: sunt rezultatele dezbătute în mod adecvat
în cadrul departamentelor şi al spitalului, şi se regăsesc ele oare în contextul
literaturii de specialitate?
 Comparabilitate
o Relevanţă: populaţia aflată sub supraveghere este reprezentativă pentru
întreg spitalul, sau pentru un grup specific de pacienţi?
o Ajustarea / stratificarea riscurilor: sunt acestea adecvate?
o Dimensiune: se poate modifica perioada de supra-veghere astfel încât
să se obţină un nr. suficient de pacienţi pentru a se asigura validitatea
analizei?
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 Validitatea/Calitatea datelor: o evaluare a calităţii datelor trebuie efectuată periodic.
4.6 Supravegherea infecţiilor la personalul medical
Personalul din unităţile sanitare este suspus riscului profesional de dobândire a
infecţiilor. Angajaţii spitalelor pot transmite infecţiile şi la pacienţi şi la alţi angajaţi. Astfel
apare necesitatea elaborării unui program de prevenţie şi gestionare a infecţiilor la personalul
sanitar.
Starea de sănătate a personalului trebuie verificată la angajare, inclusiv precedentele de
imunizare şi expunerile la boli transmisibile în trecut (ex. TBC), precum şi statusul curent de
imunizare. Unele infecţii anterioare pot fi evaluate prin teste serologice.
Imunizările recomandate pentru personal cuprind, de exemplu: hepatita A şi B, gripa
anuală, tetanos, difterie.
Se impune elaborarea de protocoale pentru post-expunere şi norme de preventie pentru:
HIV, virusul hepatitei A, virusul hepatitei B, virusul hepatitei C, Neisseria meningitidis,
Mycobacterium tuberculosis, virusul varicella-zoster, Corynebacterium diphteriae, Bordetella
pertussis şi rabie.
Informaţiile despre măsurile de prevenţie trebuie oferite tuturor membrilor personalului
cu risc de expunere posibilă la sânge şi produse sangvine. Politica spitalului trebuie să cuprindă
screening-ul pacienţilor, un sistem eficient de depozitare a obiectelor ascuţite folosite şi a
deşeurilor, echipamente de protecţie, gestionarea accidentelor de inoculare, sterilizarea şi
dezinfecţia.
Spitalul trebuie să dispună măsuri de realizare promptă a testării serologice a pacienţilorsursă, a personalului accidentat precum şi achiziţionare de resurse de tip chimioterapice anti
HIV şi vaccinare anti hepatita B.
4.7 Supravegherea şi managementul accidentelor cu expunere la sânge (AES) şi
produse biologice, cu risc de transmitere a HIV, infecţiilor cu virus B şi C
Scopul supravegherii AES este reducerea riscului de infecţie post expunere
accidentala la produse biologice, la personalul care lucrează în sistemul sanitar.
Obiectivele supravegherii AES sunt:
 estimarea incidenţei accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul
care lucrează în sistemul sanitar;
 evaluarea factorilor de risc (proceduri, dispozitive, materiale etc.);
 evaluarea respectării precauţiunilor universale;
 obţinerea de date standardizate la nivel naţional;
 responsabilizarea personalului medical în sensul cunoaşterii riscului expunerii la
produse biologice şi a aplicării măsurilor corespunzătoare de prevenire a
accidentelor;
 estimarea riscului de infecţie cu HIV, HBV, HCV, post expunere accidentală la
sânge şi derivate.
Participanţii la sistemul de supraveghere sunt: conducerea unităţii, CPCIN, secţiile,
laboratorul, serviciul de urgenţe
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5. ACŢIUNI ÎN CAZUL UNEI IZBUCNIRI EPIDEMICE DE
NOSOCOMIALA

INFECŢIE

5.1 Definiţie
O izbucnire epidemică este definită ca o creştere neobişnuită sau neaşteptată a
numărului de cazuri a unei infecţii nosocomiale cunoscute, sau apariţia unei noi infecţii.
Epidemiile de infecţii nosocomiale trebuie identificate şi investigate cu promptitudine
datorită influenţei lor importante asupra morbidităţii, costurilor şi imaginii instituţiei.
Investigarea epidemiei poate de asemenea conduce la îmbunătăţirea semnificativă a
practicilor de îngrijire a pacienţilor.
5.2 Etape
Figura V.4 – Etapele izbucnirii epidemice

CAZURI
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1
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2.
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3.
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CAZ

5. IPOTEZa

6. MASURI

7.
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5.2.1 Identificarea precoce - este foarte importantă pentru limitarea transmiterii
infecţiei în rândul pacienţilor prin intermediul lucrătorilor din asistenţa medicală sau al
materialelor contaminate. O potenţială problemă poate fi iniţial identificată de către surorile
medicale, medici, microbiologi, sau orice alt lucrător din domeniul asistenţei medicale, prin
intermediul unui program de supraveghere al infecţiilor nosocomiale. Pentru identificarea
sursei unei izbucniri epidemice şi implementarea măsurilor de control trebuie efectuate
investigaţiile adecvate. Măsurile de control variază în funcţie de agent şi de modul de
transmitere, dar pot cuprinde proceduri de izolare, de îmbunătăţire a îngrijirii pacienţilor sau
de curăţare a mediului.
5.2.2 Investigarea unei izbucniri epidemce - investigaţii permanente conforme unei
planificări sistematice precum şi efectuarea unei investigaţii a izbucnirii epidemice.
5.2.3 Planificarea investigaţiei
 anunţarea persoanelor şi departamentelor adecvate despre apariţia problemei;
 stabilirea termenilor de referinţă ai investigaţiei. Aceasta trebuie să cuprindă
înfiinţarea unui grup responsabil cu gestionarea evenimentului şi stabilirea cu
claritate a autorităţii. Personalul de control al infecţiilor trebuie să facă parte din
acest grup;
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 confirmarea izbucnirii epidemice prin verificarea informaţiilor preliminare
referitoare la numărul de cazuri, datele microbiologice disponibile, gravitatea
situaţiei şi datele demo-grafice ale persoanelor, locaţia şi momentul.
5.2.4 Definirea cazurilor
Trebuie alcătuită definiţia de caz. Aceasta trebuie să includă o condiţie de loc şi
moment şi un criteriu specific clinic şi/sau biologic. Adesea este utilă o clasificare gradată a
cazurilor (caz sigur, probabil sau posibil). Definiţia trebuie de asemenea să diferenţieze
infecţia de colonizare. Dacă există informaţii relevante, se poate de asemenea defini un
criteriu pentru identificarea unui caz de referinţă.
5.2.5 Descrierea
Descrierea completă include persoanele, locul şi momentul. Cazurile sunt de
asemenea descrise prin alte caracteristici ca sexul, vârsta, data inter-nării, transferul de la o
altă unitate etc. Reprezentarea grafică a distribuţiei cazurilor la momentul izbucnirii este o
curbă epidemică. Curba epidemică trebuie să facă distincţia între cazurile sigure şi cazurile
probabile.
La finalul analizei descriptive, trebuie să fie posibil să:
 Se formuleze o ipoteză referitoare la tipul infecţiei (exogenă, endogenă)
 Se identifice sursa şi traseul infecţiei
 Se sugereze şi implementeze măsurile iniţiale de control
5.2.6 Propunerea şi verificarea unei ipoteze
Acesta cuprinde identificarea unei potenţiale expuneri (tipul şi traseul) şi verificarea
acestei ipoteze prin metoda statistică.
5.2.7 Măsuri de control şi vizite de urmărire
Obiectivele sunt:
 Controlul focarului prin întreruperea căilor de transmisie;
 Prevenirea apariţiei, pe viitor, a unor epidemii similare.
Selectarea măsurilor de control (Tabelul V.6) este determinată de rezultatele analizei
iniţiale, după consultarea personalului cu o calificare adecvată (CPCIN, personalul clinic,
microbiologi, surori medicale). Există de asemenea posibilitatea de a iniţia sau îmbunătăţi
un sistem de supraveghere pentru a facilita evaluarea eficienţei procedurilor de control
aplicate. În unităţile cu un risc ridicat se poate institui supravegherea permanentă (vezi
capitolul 3).
Tabelul V.6 – Măsuri imediate de control în cazul unei epidemii
Tipul presupus al transmisiei
Transmitere între persoane
Transmitere manuală
Agent transmis pe calea aerului
Agent prezent în apă, transmis pe
calea apei
Agent transmis pe cale alimentară
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Acţiune recomandată
Izolarea pacienţilor şi precauţii luate în funcţie
agentul/agenţii infecţioşi
Îmbunătăţirea spălării mâinilor
Izolarea pacientului cu ventilaţie adecvată
Verificarea rezervelor de apă şi a tuturor
containerelor cu lichid. Utilizaţi dispozitive
dispensabile
Eliminarea alimentelor de risc

5.2.8 Comunicare
În timpul investigării unei izbucniri epidemice, informaţiile noi, actualizate, trebuie
comunicate administraţiei spitalului, autorităţilor de sănătate publică şi, în anumite cazuri,
publicului. Informaţiile pot fi furnizate publicului şi presei cu acordul echipei de investigare
a epidemiei, administraţiei, şi autorităţilor locale.
Trebuie întocmit un raport final al epidemiei. Acesta trebuie să descrie episodul,
intervenţiile, eficienţa, şi să descrie succint contribuţia fiecăruia dintre participanţi. Trebuie
de asemenea să ofere recomandări pentru a se evita apariţia altor epidemii.
Acest raport poate fi publicat în literatura medicală, şi poate fi considerat un
document oficial.
6. CRITERII DE EVALUARE A PROGRAMULUI DE PREVENIRE ŞI
COMBATERE A INFECŢIILOR NOSOCOMIALE
Documente de evaluare a calităţii programului de prevenire şi control a
infecţiilor nosocomiale
6.1 Evaluare generală






Existenta CPCIN;
Structura CPCIN – conformă normelor (Da/Nu);
Program de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale (Da/Nu);
Program de prevenire a rezistentei microbiene la antibiotice (Da/Nu);
Existenţa unui plan anual de acţiune care să cuprindă:
- recomandări de buna practica în ceea ce priveşte igiena
spitalicească (Da/Nu),
- sistem de supraveghere a infecţiilor nosocomiale (Da/Nu),
- activităţi de instruire/formare a personalului (Da/Nu),
- evaluarea periodică a activităţilor de combatere a ÎN (Da/Nu),
- revizuirea anuală a planului de acţiune (Da/Nu).
 Raport de activitate anual(Da/Nu)
 CPCIN e consultat cu ocazia amenajării locaţiilor, a lucrărilor, a achiziţionării
materialelor, dezinfectantelor, dispozitivelor periculoase(Da/Nu)
6.2 Evaluarea structurii manualului de prevenire a infecţiilor nosocomiale
 Igiena de bază:
- spălarea simplă a mâinilor,
- spălarea antiseptică a mâinilor,
- spălarea chirurgicală a mâinilor,
- măsuri de prevenire a AES,
- echipament de protecţie;
 Acte cu înalt risc de transmitere a infecţiilor nosocomiale:
- pregătirea preoperatorie a bolnavului,
- pregătirea câmpului operator,
- prevenirea infecţiilor legate de sondajul urinar,
- prevenirea infecţiilor legate de ventilaţia artificială,
- prevenirea infecţiilor legate de dispozitivele intra-vasculare,
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- măsuri de igienă specifice pentru activităţi, pacienţi cu risc crescut,
- tehnici de reducere a riscului de transmitere,
- îngrijirea nou-născuţilor, prematurilor în incubator,
- prevenirea transmiterii agenţilor neconvenţionali,
- prevenirea escarelor.
Igiena în serviciile medico-tehnice;
Igiena în serviciile de hemodializă;
Utilizarea produselor
- utilizarea antibioticelor,
- utilizarea antisepticelor,
- utilizarea dezinfectantelor.
Gestiunea mediului
- tratamentul dispozitivelor medicale,
- sistemul de calitate a sterilizării,
- întreţinerea spaţiilor locative,
- gestionarea mediului în zone protejate,
- evaluarea calităţii mediului,
- gestionarea deşeurilor medicale.

6.3 Evaluarea supravegherii infecţiilor nosocomiale
 Existenţa unui program anual de supraveghere
- naţional,
- regional,
- stabilit de CPCIN.
 Programul de supraveghere respectă următoarele puncte:
- bază de date informatizată transmisă regulat structurilor superioare,
- datele sunt analizate sistematic şi rezultatele comunicate,
- rezultatele contribuie la aplicarea unor măsuri corective,
- existenţa unei proceduri de evaluare a supravegherii,
- mijloace tehnice şi umane dedicate supravegherii,
- formare în supraveghere a celor implicaţi,
- validarea datelor,
- existenţa unui control a calităţii datelor,
 Informaţiile de la laborator sunt adaptate supravegherii,
 Are loc periodic o anchetă de prevalenţă,
 Sistemul de supraveghere se efectuează în secţii clinice,
 Sistemul de supraveghere se efectuează pe baza datelor de supraveghere,
 Sistemul de supraveghere se efectuează pe baza datelor din farmacie,
 Există un sistem de depistare a epidemiilor,
 Există un sistem de supraveghere a AES.
6.4 Evaluarea igienei generale – ex. spălarea mâinilor
 Spălarea mâinilor înainte şi după fiecare pacient cu care se vine în contact Da/Nu,
 La spălarea mâinilor se foloseşte apă şi săpun,
 Există facilităţi de spălare în fiecare cameră,
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 Existenţa în permanenţă a săpunului şi prosoapelor de hârtie,
 Existenţa flacoanelor cu antiseptice.
6.5 Evaluarea factorilor de mediu – ex. aprovizionarea cu apă, managementul
deşeurilor







Dacă aprovizionarea cu apă este continuă;
Dacă există întreruperi cat de dese sunt: zilnic, bisăptămânal, săptămânal etc.;
Existenta de cutii speciale pentru deşeuri;
Dacă aprovizionarea este permanentă;
Dacă se separă materialele înţepătoare de materialul moale şi de cel menajer;
Dacă mărimea este adecvată cantităţilor.

6.6 Evaluarea modului de comunicare a informaţiilor
 Dacă există o informare a pacientului referitoare la prevenirea infecţiilor
nosocomiale şi aceasta este:
- generală,
- specifică serviciului,
- individualizată pentru situaţii care necesită situaţii particulare.
 Dacă există o informare a personalului referitoare la prevenirea infecţiilor
nosocomiale şi aceasta este:
- generală,
- specifică serviciului,
- există afişe în anumite puncte de lucru,
- internetul este utilizat curent pentru informare;
 Există un plan de comunicare:
- de rutină,
- în situaţii de criză.
6.7 Evaluarea organizării activităţilor de formare a personalului
 numărul de activităţi de training,
 dacă sunt adaptate necesităţilor stabilite prin evaluarea cunoştinţelor.
7. IMPORTANŢA STANDARDIZĂRII ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII
Standardizarea presupune elaborarea unor documente pentru descrierea procedurilor, a
modului operator, a circuitului informaţiilor, a atribuţiilor, a modalităţilor de autoevaluare etc.
Este importantă în:
 facilitarea activităţilor practice şi evitarea erorilor de procedură,
 procesul de evaluare şi audit,
 responsabilizarea şi motivarea personalului,
 arhivare, analiză,
 asigurarea calităţii şi procesul acreditării,
 managementul unor situaţii conflictuale sau furnizarea de documente în
contencios etc.
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CAPITOLUL VI
COMUNICAREA
Conf. Psih. Margareta Dincă
Ec. Ştefania Răsoiu

1. ASPECTE GENERALE
1.1 Definiţii
Etimologic, termenul de comunicare provine din latinescul communis, care
înseamnă comun, "a fi în relaţie cu, a pune de acord" şi communicatio, care înseamnă
a transmite altcuiva/altora
Între oameni, a comunica înseamnă a pune în comun senzaţii, afecte, emoţii,
sentimente, idei, opinii şi fapte. Aceasta înseamnă mai mult decât "a face cunoscut, a
da de ştire, a informa, a înştiinţa, a spune" sau "a vorbi cu, a se pune în contact cu, a fi
în legătură cu" (DEX).
Dicţionarul de sociologie defineşte comunicarea ca ―un proces de emitere a
unui mesaj şi de transmitere a acestuia într-o manieră codificată cu ajutorul unui canal
către un destinatar în vederea receptării‖.
Dicţionarul de psihologie defineşte comunicarea ca ―o relaţie între indivizi ce
implică transmitere intenţionată sau nu cu influenţe asupra receptorului şi cu efect
retroactiv‖.
Comunicarea este un schimb de informaţii, fiind o necesitate de bază a vieţii,
pentru a putea trăi şi muncii / permite coordonarea unui grup uman.
Practic, comunicarea se defineşte ca un transfer de informaţii de la un anumit
emitent (expeditor) la un receptor (primitor), în condiţiile înţelegerii corecte de către
receptor a conţinutului mesajului. Ea poate fi verbala şi/sau nonverbală, este o relaţie
între persoane şi implică transmiterea intenţionată, sau nu, de informaţii cu influenţe
asupra receptorului şi cu efect retroactiv.
Principiile de bază ale comunicării, formulate de reprezentanţii şcolii de la Palo
Alto (P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson) arată că, în relaţiile interpersonale,
comunicăm în continuu, orice comportament având valoare informaţională (astfel,
transmitem ceva chiar şi atunci când nu vorbim, când ne depărtăm de ceilalţi etc.).
1.2 Elementele procesului de comunicare
Comunicarea se poate realiza numai dacă există cel puţin doi parteneri Emiţătorul şi Receptorul - între care se stabileşte o anumită relaţie.
Unul dintre cele mai cunoscute modele de comunicare este cel preluat din
teoriile informaţionale. Astfel, un proces de comunicare are următoarele elemente:
sursa - emiţătorul care codifică mesajul şi îl transmite printr-un anume canal (sau mai
multe) receptorului / primitorului, care la rândul lui decodifică mesajul primit şi
răspunde intr-un anume fel.
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Emiţătorul este cel care determină receptorul, stabileşte canalele de transmisie,
imprimă informaţiei o atitudine şi transmite mesajul. El, pentru a se asigura că mesajul
său va fi acceptat de către receptor, trebuie să fie pregătit să se lase influenţat de către
acesta; trebuie chiar să accepte modificarea mesajului astfel încât acesta să devină mai
uşor de acceptat de către receptor. Altfel, este posibil ca mesajul să nu fie înţeles sau
acceptat, să primească numai o aprobare formală sau să fie ignorat.
Se consideră că toţi oamenii inteligenţi au un lucru comun: capacitatea de a
asculta. Prin urmare, este interesant de notat ca omul obişnuit petrece zilnic mai mult
timp ascultând, decât scriind, vorbind sau citind.
Ascultarea este o aptitudine foarte importantă de comunicare. Ea este definită
ca fiind aptitudinea de a înţelege şi a răspunde efectiv comunicării. Prin urmare, putem
spune că ascultarea diferă de auz, implicând şi înţelegerea mesajului recepţionat. Altfel
spus: auzul se realizează cu urechile, în timp ce ascultarea se face cu mintea.
Codificarea este operaţia prin care sursa transformă ideile într-un limbaj (set de
simboluri). Aceste simboluri conţin, de fapt, mesajul sau informaţia.
Canalul de comunicare reprezintă "drumul", "calea" pe care mesajul se transmite. Canalul ales pentru transmiterea unui mesaj joacă un rol semnificativ în păstrarea
calităţii mesajului original în drumul său de la emiţător la receptor. Indiferent de
canalul de comunicare ales, emiţătorul va avea de înfruntat obstacole; el trebuie să
aleagă acel canal pe care îl consideră ca oferind cea mai bună garanţie pentru
transferul esenţei şi înţelesului mesajului sau, fără distorsiuni şi neînţelegeri. Pentru a
contracara eventualele interferenţe pe canalul de comunicare, mesajul trebuie să atragă
atenţia, să conţină redundanţe, dese repetiţii sau să folosească diverse combinaţii ale
acestora.
Transmiterea mesajului poate fi distorsionată de diverşi factori, denumiţi
generic zgomot, care diminuează, amplifică, împiedică sau deformează mesajele.
Decodificarea realizează interpretarea mesajului de către destinatar, iar feedbackul încheie un episod de comunicare. Datorită lui, sursa poate evalua cât de eficientă a
fost comunicarea. Acesta poate lua diferite forme: întrebări suplimentare, aprobarea sau,
chiar, tăcerea. Funcţiile feedback–ului includ informarea partenerului, corectarea
mesajului şi întărirea sau recunoaşterea primirii mesajului de către destinatar
Procesul de comunicare este influenţat atât de caracteristicile sursei, cât şi de
cele ale mesajului, ale canalului şi ale destinatarului. Strategia de comunicare este
influenţată de caracteristicile sursei sau ale destinatarului, spre exemplu statutul,
puterea, inteligenţa. Mesajul este şi el foarte diferit. În funcţie de context folosim un
anumit limbaj când ne interesăm de sănătatea cuiva şi altul când ne negociem salariul.
Eficienţa comunicării depinde de calitatea mesajelor vehiculate între cei doi
parteneri. Mesajul trebuie să fie adaptat, cu sens, să poată fi memorat şi credibil atât
pentru emiţător cât şi pentru receptor. De asemenea, canalul de comunicare ales pentru
transmiterea unui mesaj joacă un rol important în păstrarea calităţii mesajului original
în drumul său de la emiţător la receptor şi invers.
Enumerăm în continuare câteva dintre cele mai importante principii ale
comunicării:
 Pentru a fi înţeleşi trebuie să utilizaţi un limbaj cunoscut şi accesibil
interlocutorului;
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 Important este nu ceea ce intenţionaţi să comunicaţi, ci ceea ce înţelege
receptorul (această relaţie este definită de conceptul de feed-back), prin
urmare trebuie ales un limbaj şi un canal de comunicare adecvat (pe
înţelesul) receptorului;
 Cine comunică este primul responsabil de rezultatul comunicării. (Dacă
cineva vă înţelege greşit, nu-i vina sa, ci este vina dum-neavoastră, fiind
necesară schimbarea manierei de comunicare).
1.3 Clasificare
Există mai multe criterii după care sunt identificate variatele forme de
comunicare:
A) După participarea indivizilor la procesul de comunicare:
a) Comunicare intrapersonală (comunicare cu sinele)
În cazul acestui tip de comunicare emiţătorul şi receptorul sunt aceeaşi
persoană. Ea este consilierea individului uman cu sine însuşi, atunci când
ascultă "vocea interioară". Astfel, se cunoaşte şi se judecă pe sine. Se
întreabă şi răspunde. Gândeşte, analizează şi reflectează. Evaluează
decizii sau repetă mesajele destinate altora. Este necesară pentru echilibrul psihic şi emoţional. Deşi nu presupune existenţa unor comunicatori
distincţi, dialogul interior pe care îl purtăm cu noi înşine reprezintă un
autentic proces de comunicare, în care îşi află locul chiar şi falsificarea
informaţiei în vederea inducerii în eroare a interlocutorului (de exemplu,
situaţia destul de frecvent întâlnită, a oamenilor care se mint sau
amăgesc pe ei înşişi). Spre deosebire de toate celelalte tipuri de comunicare, cel intrapersonal nu presupune cu necesitate codificarea şi
decodificarea mesajelor, întrucât ele nu trebuie să străbată un spaţiu
fizic, ci exclusiv unul mental. Cu sine însuşi, omul poate sta de vorbă şi
fără cuvinte, ceea ce nu înseamnă că verbalizarea gândurilor nu este un
fenomen destul de frecvent.
b) Comunicare interpersonală (între 2 persoane, de grup, publică)
c) Comunicare mass-media (prin instituţii specializate, cu adresabilitate
generală)
Comunicarea mass-media presupune prezenţa obligatorie a gate-keeperului. El se prezintă ca un producător instituţionalizat de mesaje adresate
unor destinatari necunoscuţi. Deşi îmbracă forme dintre cele mai variate
(producţie de carte, presă scrisă, transmisii de radio sau televiziune) acest
tip de comunicare se caracterizează în toate cazurile printr-o slabă prezenţă
a feedback-ului, incomplet şi mult întârziat comparativ cu cel din domeniile
comunicării interpersonale sau publice. Există, fireşte posibilitatea unei
conexiuni inverse (poşta redacţiei, telefoanele puse la dispoziţia publicului),
dar amploarea şi impactul retroacţiunii rămân modeste.
B) După contextul spaţial-temporal al mesajelor:
a) Comunicare directă (faţă în faţă)
b) Comunicare indirectă (mediată)
C) După instrumentele folosite:
a) Comunicare verbală (scrisă, orală)
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b) Comunicare nonverbală (limbajul corpului, al timpului, al lucrurilor)
1. Comunicare paraverbală reprezintă forma vocală de limbaj nonverbal:
tonalitatea şi inflexiunea vocii, ritmul vorbirii, modul de accentuare a
cuvintelor, pauzele dintre cuvinte, ticurile verbale)
Comunicarea verbală este o formă foarte importantă a comunicării care
presupune în mod necesar intenţionalitatea şi vehicularea mesajelor.
Fenomenele paralingvistice, adică tonalitatea, viteza, timbrul, intensitatea vocii şi accentul, exprimă numeroase informaţii afective şi relaţionale. Alături de acestea, există o serie de alte canale de comunicare care
fundamentează, însoţesc şi califică comunicarea verbală. Astfel de căi
sunt: mimica, gesturile, contactul vizual, ţinuta, distanţa dintre persoane
etc. Diferitele manifestări nonverbale funcţionează împreună şi, de
obicei, în paralel cu cele verbale. Un anumit canal de comunicare nu
poate fi interpretat izolat de celelalte căi şi de situaţia dată. Dacă, din
motive obiective, nu pot fi folosite decât unele dintre canale, acestea
dobândesc o importanţă mai mare.
2. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ
2.1 Tipurile de comunicare interpersonală: comunicarea verbală şi
nonverbală
În timp ce comunicarea verbală este întotdeauna voluntară, cea nonverbală
poate fi atât voluntară, cât şi involuntară. În cazul comunicării nonverbale voluntare,
sunt folosite semnale convenţionale, cum ar fi unele gesturi de bază, universale (de
exemplu, ridicarea umerilor, utilizată când o persoană nu ştie sau nu înţelege despre ce
se vorbeşte) şi semnele emblematice (semnale specifice unui anumit grup social). În
cazul comunicării nonverbale involuntare, informaţia este transmisă de mişcări
spontane, inconştiente. Datorită acestora, oamenii se află într-o relaţie reciprocă
permanentă, indiferent de voinţa lor.
Chiar dacă în centrul atenţiei se găseşte de obicei comunicarea verbală,
mesajele nonverbale sunt la fel de importante, uneori chiar mai importante decât cele
verbale. Eficienţa lor poate fi surprinsă în special în comunicarea atitudinilor şi
sentimentelor.
2.1.1 Comunicarea verbală este cea mai frecvent utilizată în cadrul unei
organizaţii. Acest tip de comunicare se desfăşoară prin intermediul limbajului oral şi
se structurează în funcţie de valorile şi atitudinile celor care transmit şi receptează
mesaje.
Avantajele comunicării verbale:
- stabileşte relaţii directe, personalizate (la nivelul organizaţiei între manageri
şi executanţi, oferindu-le angajaţilor sentimentul de participare la viaţa
organizaţiei şi de respect);
- permite flexibilizarea comunicării oferind posibilitatea adaptării mesajului
la nivelul de înţelegere al receptorului prin urmărirea reacţiilor acestuia;
- viteză ridicată de transmitere a informaţiilor;
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permite valorificarea rapidă a unor situaţii şi acţiunea imediată în cazul unor
urgenţe;
- costurile sunt mult mai reduse faţă de cele ale comunicării scrise.
Dezavantajele comunicării verbale:
- necesită prezenţa simultană a interlocutorilor;
- transmiterea succesivă a informaţiei între diferite trepte ierarhice se face
dificil şi cu mari pierderi.
Pentru ca mesajele transmise în cadrul unui proces de comunicare să fie corect
înţelese de participanţi este necesar să se respecte o serie de con-diţii. Astfel, mesajele
trebuie să fie clare –conţinutul de comunicat trebuie să fie astfel organizat încât acesta
să poată fi uşor de urmărit - vocabular adecvat subiectului în discuţie şi auditorului. Pe
de altă parte emiţătorul trebuie să dispună de o serie de abilităţi, cum sunt:
1. capacitate empatică – vorbitorul trebuie să fie deschis tuturor interlocutorilor, încercând să înţeleagă situaţia acestora, poziţiile din care adoptă
anumite puncte de vedere, să încerce să le înţeleagă atitudinile, manifestând
în acelaşi timp amabilitate şi prietenie.
2. sinceritatea – situaţia de evitare a rigidităţii şi menţinerea discursului într-o
formă naturală.
3. atitudinea – evitarea mişcărilor bruşte în timpul vorbirii, a poziţiilor încordate sau a unora prea relaxate, a modificărilor bruşte de poziţie, a scăpărilor
de sub control a vocii.
4. contactul vizual – este absolut necesar ca în timpul dialogului participanţii
la dialog să se poată vedea şi să se privească, contactul direct, vizual, fiind o
probă a credibilităţii şi a dispoziţiei la dialog.
5. înfăţişarea – reflectă modul în care te priveşti pe tine însuţi: ţinuta,
vestimentaţia, trebuie să fie adecvate la locul şi la felul discuţiei, la statutul
social al interlocutorilor.
6. postura – poziţia corpului, a mâinilor, picioarelor, a capului, a spatelui,
toate acestea trebuie controlate cu abilitate de către vorbitor.
7. vocea – urmăriţi dacă sunteţi auziţi şi înţeleşi de cei care vă ascultă, reglaţivă volumul vocii în funcţie de sală, de distanţa până la interlocutori, faţă de
zgomotul de fond.
8. viteza de vorbire – trebuie să fie adecvată interlocutorilor şi situaţiei; nici
prea mare pentru a indica urgenţa, nici prea înceată, pentru a nu pierde
interesul ascultătorilor.
Comunicarea verbală depinde şi de atitudinea receptorului, astfel, calităţile unui
bun ascultător sunt:
 Disponibilitatea pentru ascultare - încercarea de a pătrunde ceea ce se
comunică, de a urmări ceea ce se transmite.
 Manifestarea interesului – a asculta astfel încât să fie evident că cel care
vorbeşte este urmărit;
 Susţinerea vorbitorului – o atitudine pozitivă şi încurajatoare din partea
auditoriului susţine emiţătorul în dialog.
-

Situaţiile specifice de comunicare orală sunt:
1. Comunicarea faţă în faţă cu o persoană (comunicare interpersonală sau
diadică) are avantajul că este directă şi permite folosirea tuturor mijloacelor verbale şi
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nonverbale de comunicare. Ea este interactivă şi permite ajustarea mesajelor pe
parcurs, pe baza feedback-ului verbal şi nonverbal.
2. Comunicarea în grup ajută la definirea grupului, sprijină procesul de
implementare a deciziilor, este un instrument pentru dezvoltarea membrilor grupului şi
pentru apariţia de lideri.
3. Comunicarea în faţa unui auditoriu are ca scop formarea unei imagini proprii, a grupului sau organizaţiei, sau are loc în diferite situaţii de lucru în grup
(raportare, informare, prezentare etc.).
Arta de a convinge se bazează pe gândirea strategică a actului de comunicare în
sine. Vorbitorul poate folosi, pentru a fi convingător, următoarele tactici:
a. Monitorizarea gradului de implicare a auditoriului. Trebuie analizată în
prealabil măsura în care auditoriul este interesat de subiectul ce urmează să fie discutat
şi gradul în care este afectat de ceea ce rezultă din acesta. Dacă auditoriul este puternic
implicat, este mult mai probabil să fie sensibil la argumente. De aceea este nevoie de
argumente solide, logice. Dacă auditoriul nu este implicat, credibilitatea şi contextul
comunicării devin mult mai importante. De asemenea, un auditoriu mai puţin implicat
îşi poate schimba mai uşor părerea sub influenţa comunicării, dar efectul este de scurtă
durată. În cazul auditoriului mai puţin implicat (sceptic sau neutru) este nevoie să îl
determinăm să facă un pas în direcţia în care vrem să îl convingem, să întreprindă o
acţiune în direcţia respectivă, oricât de nesemnificativă. Prin aceasta va deveni mai
implicat chiar dacă nu este convins încă.
b. Monitorizarea polarizării auditoriului. Polarizarea auditoriului se referă la
poziţia lui iniţială faţă de subiectul mesajului. El poate avea o atitudine pozitivă,
negativă sau neutră. Polarizarea unui auditoriu puternic implicat este mai mare decât
cea a unuia mai puţin implicat.
c. Folosirea credibilităţii. Credibilitatea vorbitorului în faţa auditoriului
depinde de funcţie şi statut în organizaţie, bune-intenţii percepute, competenţă,
imagine, moralitate, cinste şi afectează succesul acţiunii de convingere.
d. Folosirea contextului comunicării. Contextul comunicării poate influenţa
strategia raţionamentelor în mai multe moduri, în funcţie de circumstanţele implicate.
Pot fi utilizate:
1. tactica reciprocităţii - favoare contra favoare, concesie contra concesie;
2. tactica de a cere mai mult iniţial şi apoi a ceda puţin;
3. tactica folosirii sentimentului de "turmă" - fiecare, toată lumea face aşa, deci
şi noi trebuie să facem la fel.
e. Construirea bazei comune. Comunicatorii care exprimă de la început opinii
împărtăşite de auditoriu, chiar şi în altă problemă decât cea în discuţie, au şanse mai
mari de a schimba atitudinea acestuia în probleme de interes. La început referiţi-vă la
interese şi obiective comune cu auditoriul şi abia apoi treceţi la aspectul care ar putea
să vă pună în dezacord. De asemenea, trebuie reţinut că oamenii pot fi cel mai bine
convinşi cu propriile lor argumente.
f. Repetarea şi accentuarea. Schimbările de atitudine sunt în general de scurtă
durată. Ele pot fi întărite prin repetarea şi accentuarea poziţiei pentru a asigura
înţelegerea şi reţinerea pe termen lung sau prin determinarea unei acţiuni a auditoriului
în favoarea poziţiei câştigate.
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g. Regula "numărului 7" spune că acelaşi lucru trebuie spus de şapte ori în şapte
feluri diferite pentru ca să fii crezut de cineva. Pentru a putea convinge, în primul rând
trebuie să fii ascultat, apoi înţeles şi apoi crezut şi urmat.
h. Comunicarea în zona de confort (domeniul de acceptare). Această procedură
constă în determinarea zonelor de acord şi dezacord ale auditoriului şi vorbitorului şi
respectarea strictă a graniţei dintre ele. Odată identificate aceste zone, convingerea se
va realiza mai uşor în paşi mici şi în mai multe etape.
i. Folosirea emoţiilor, nu doar a logicii. Se poate apela la o comunicare
suportivă. Vorbele trebuie să convingă nu numai minţile ci şi sufletele. Numai aşa
puterea de convingere este profundă şi poate conduce la schimbări stabile. Înainte de a
decide asupra propoziţiei următoare vor fi interpretate semnalele interlocutorului,
mesajele de feedback, verbale, nonverbale şi paraverbale. Mesajele transmise trebuie
să apeleze la toate simţurile interlocutorului, să fie tangibile, vizibile, nu numai
audibile. Singura cale este onestitatea. Nu promiteţi ceea ce nu puteţi respecta pentru
că se pierde credibilitatea. Minciunile şi exagerările sunt nu numai neetice, ci şi
neproductive. Dacă ceva nu este sigur, recunoaşteţi; dacă există şi dezavantaje,
menţionaţi-le; dacă nu ştiţi ceva, admiteţi.
Pe de altă parte păstrarea tăcerii are şi ea anumite funcţii comunicative:
 întăreşte sau tensionează relaţia;
 poate jigni sau împăca;
 ascunde sau scoate în evidenţă informaţii;
 exprimă acordul sau dezacordul;
 comunică o atitudine de precauţie;
 ne permite să ne organizăm gândurile;
 permite interlocutorului să reflecteze asupra propriilor idei, reacţii sau
sentimente.
De aceea tăcerea este indicată în următoarele situaţii:
 după ce s-a pus o întrebare;
 după ce s-au exprimat lucruri importante (pentru a le spori impactul);
 când starea emoţională este puternică;
 după ce s-a recepţionat un volum mare de informaţii.
2.1.2 Comunicarea nonverbală presupune transmiterea unui mesaj de la un
emiţător la un receptor fără a folosi cuvinte, prin gesturi, atitudini etc.
Comunicarea nonverbală este o metacomunicare. „Meta‖ în limba greacă
înseamnă „dincolo‖ sau „în completarea la‖. Prin urmare comunicarea nonverbală
este complementară şi o completare a comunicării verbale.
Comportamentul nonverbal transmite informaţii constând într-o o serie de
manifestări, sau reacţii cu valoare de comunicare. Ele sunt asociate proceselor emoţionale şi sunt accesibile percepţiei, de aceea se numesc şi manifestări comportamentale
externe. Astfel de comportamente sunt: gestul, mişcarea sau imobilitatea corpului,
expresia facială, expresia vocală, tremurul muscular etc. Ele se îmbină în configuraţii
specifice şi în baza lor se poate recunoaşte o stare emoţională sau alta.
Expresia facială pare a fi cea mai elocventă pentru observator sau receptor,
bucuria sau mânia se pot citi pe faţă. Musculatura facială fiind controlată de sistemul
nervos central, o persoană poate obţine voluntar încruntări, grimase, relaxări, tremur.
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Coloritul epidermic este şi el un indiciu imediat al emoţiilor (―alb ca varul‖
semnifică frică, spaimă, ―roşu ca para focului‖, timiditate, ruşine). Expresia vocală
traduce şi ea – prin variaţii de tonalitate, timbru, intensitate, inflexiuni, accent, pauze,
disfonii – anumite stări emoţionale. De pildă, vocea ridicată la mânie, ţipătul în situaţie
de frică, râsul în stări de bucurie, oftatul în stări de durere, tremurul vocal în stări de
mânie.
Expresiile emoţionale se realizează prin complexe de reacţii înnăscute, care se
împletesc cu reacţii condiţionate şi voluntare. Formele elementare de conduită
emoţională sunt reductibile la reflexe necondiţionate ce apar independent de orice
experienţă. De exemplu, un zgomot puternic determină o mişcare de tresărire.
Expresiile emoţionale sunt:
 etichetate verbal universal şi nu depind de interpretarea culturală;
 cerinţa de a mima anumite expresii emoţionale particulare duce la expresii
identice în culturi diferite;
 recunoaşterea emoţiilor în grupuri culturale diferite este destul de exactă,
oferind etichete verbale corecte;
 cel puţin şase emoţii de bază par a fi universale, şi anume dezgustul,
bucuria, tristeţea, teama, surpriza.
Aceste caracteristici permit o comunicarea interculturală bazală corectă.
Mimica ascultă de o dublă comandă: una nativă şi una voluntară. Mediul social
selecţionează expresiile de bază dezvoltând unele şi inhibând altele, ele creează un
adevărat limbaj mimic în care gesturile convenţionale şi semnele prelungesc şi
diversifică expresiile spontane. Variabilitatea gesturilor în arii socioculturale diferite
este foarte mare spre deosebire de expresia emoţională. Graţie suprapunerii elementului învăţat, expresia emoţională devine o tehnică de schimb social.
Astfel, o mimică serioasă cu ochii deschişi şi privind direct în ochii partenerului
indică încredere în sine; aceiaşi formulă dar cu privirea în jos indică o atitudine de
supunere.
Ridicarea sprâncenelor, pentru câteva secunde, însoţită de zâmbet când privirile
se întâlnesc cu ale altcuiva semnifică acceptarea celuilalt, un gest prietenos. Aceiaşi
mişcare fără zâmbet poate semnifica mirare sau dezaprobare.
Ochii pot transmite o serie de informaţii, astfel privirea orientată direct spre
figura partenerului de discuţie şi caracterizată printr-o oarecare imobilitate poate
reprezenta atenţie; privirea directă asociată cu sprâncene uşor ridicate sau cu zâmbet,
comunică interes şi simpatie pentru cealaltă persoană; privirea directă asociată cu
încruntarea sprâncenelor, cu ridicarea frunţii sau cu lăsarea în jos a buzelor, vesteşte
suspiciune, ostilitate sau atitudine critică. Privirea laterală este folosită atât pentru
exprimarea interesului, cât şi pentru exprimarea atitudinii de ostilitate.
Pantomimica reprezintă ansamblul reacţiilor la care participă întreg corpul.
Poziţia în care stăm jos sau în picioare, felul în care mergem ne poate face să părem
încrezători sau timizi, bolnavi sau sănătoşi.
Ţinuta sau atitudinile exprimă printr-o anumită poziţie a corpului un anumit
conţinut psihic, răspunsul sau reacţia individului într-o situaţie dată faţă de unul sau
mai mulţi indivizi, efectul unei solicitări, modul de a aştepta confruntarea cu un anumit
eveniment.
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Postura caracterizată prin umerii căzuţi, trunchiul înclinat în faţă, capul aplecat,
denotă o stare depresivă, de oboseală, modestie, lipsă de opoziţie. La extrema cealaltă,
pieptul bombat, capul sus, umerii drepţi, picioarele larg depărtate denotă o atitudine
„marţială‖, provocatoare. Între extremele aici menţionate există o infinitate de nuanţe,
sesizarea lor depinzând de modul în care ele sunt corelate cu ansamblul; o condiţie
importantă pentru descifrarea semnificaţiei pe care o are atitudinea constă în cunoaşterea situaţiei, a contextului în care se plasează.
Mersul – reprezintă unul din semnalele importante ale dinamicii neuropsihice.
Principalele caracteristici prin care poate fi categorisit mersul sunt viteza, elasticitatea,
fermitatea. Astfel, un mers lent cu modificări reduse de viteză şi ritm – indică o redusă
mobilitate motorie şi adesea chiar mintală, în special când este însoţit de limbaj confuz
şi gesturi haotice. Acest tip de mers se întâlneşte cel mai adesea la tipuri flegmatice,
dar se poate asocia şi cu o mare durere fizică sau psihică. Un mers lent, ezitant,
nehotărât – denotă lipsă de încredere în sine datorată unei emotivităţi excesive
(emotivitate care poate fi generată de caracteristica structurală a individului sau poate
fi legată de o anumită conjunctură). Acest tip de mers indică amplasarea individului pe
poziţii defensive. Mersul rapid, energic, suplu şi ferm – este întâlnit la adultul tânăr
sănătos care manifestă o deplină încredere în posibilităţile sale; indică echilibru
emoţional, promptitudine în decizii şi perseverenţă.
Gesturile reprezintă unul dintre cele mai vechi mijloace de exprimare a reacţiei
organismului la o modificare survenită în mediul exterior sau interior, rolul său fiind
acela de a restabili echilibrul cu mediul sau de a realiza echilibrul cu mediul exterior
sau interior. Oricât de variate sunt gesturile ele pot fi analizate prin prisma vitezei,
frecvenţei, intensităţii, amplitudinii, preciziei, eficacităţii lor. Astfel, gesturile pot fi
împărţite în:
 gesturi instrumentale – sunt cele prin intermediul cărora se poate desfăşura
o anumită activitate; gesturile instrumentale pot fi generale şi specifice. Cele
generale sunt cele la care recurg toţi oamenii aparţinând aceluiaşi mediu
cultural pentru satisfacerea diverselor trebuinţe. Cele specifice au valoare de
cunoaştere mai ridicată, reprezentând coduri specifice unei profesii,
domeniu etc.
 gesturile retorice – sunt cele care însoţind vorbirea, au drept scop să convingă interlocutorul, să provoace o anumită stare emoţională sau afectivă.
 gesturi reactive - sunt constituite din acele mişcări ale corpului şi membrelor efectuate ca răspuns la diferite solicitări sau situaţii neaşteptate cu care
este confruntat individul. Spre deosebirile de mişcările efectuate ca răspuns
la solicitările aşteptate, acestea putând fi gândite sau aşteptate, pregătite,
aşadar voluntare, gesturile reactive nu sunt elaborate conştient ele având în
marea majoritate a cazurilor o semnificaţie asociată reflexelor de apărare.
Expresia vocală sau pronunţia, vocea, modalitatea de pronunţie a cuvintelor
transmit o serie de informaţii suplimentare şi uneori contradictorii mesajului verbal.
Pronunţia – depinde de caracteristicile neuropsihice, dar şi de nivelul de cultură generală şi profesională a individului. Putem distinge o pronunţie deosebit de corectă, o
pronunţie de claritate şi corectitudine medie, pronunţie neclară, neglijentă. Analiza
caracteristicilor expresiei vocale se referă la:
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 intensitatea sunetelor – o intensitate medie a sunetelor constituie pe de o
parte un indice al fondului energetic al individului şi pe de altă parte hotărâre, fermitate, autoritate, calm, încredere în sine;
 fluenţa – caracterul continuu sau discontinuu al vorbirii, reprezintă un indice
direct al mobilităţii proceselor cognitive, a vitezei de conceptualizare şi a
ideaţiei; vorbirea fluentă, continuă, curgătoare denotă uşurinţă în găsirea
cuvintelor şi un tonus neuropsihic ridicat, vorbirea lipsită de fluenţă, discontinuă, întreruptă frecvent de pauze, denotă dificultăţi de conceptualizare şi
un tonus scăzut;
 debitul sau viteza exprimării – constituie cel mai adesea o caracteristică
temperamentală; pe de altă parte debitul depinde şi de gradul de cunoaştere
a obiectului discuţiei, de relaţia afectivă care se stabileşte între interlocutori;
 intonaţia – intonaţie bogată este caracteristică indivizilor cu un fond afectiv
bogat care vor să impresioneze; intonaţia plată, monotonă, săracă în
inflexiuni denotă fie un fond afectiv sărac, fie inhibiţii în comportamentul
social, incapacitatea de exteriorizare a propriilor sentimente sau lipsă de
exerciţiu.
2.2 Funcţiile comunicării
În esenţă, comunicarea înseamnă mult mai mult decât un schimb de informaţii
sau date şi interpretarea lor. Luând drept criteriu funcţiile pe care le pot îndeplini,
Bales (1951) realizează o clasificare a mesajelor emiţătorului. Aşadar, se pot diferenţia
comunicări care:
 exprimă solidaritatea (cel care comunică poate consolida statutul celuilalt,
poate acorda sprijin sau recompensă);
 reduc tensiunea (glumeşte, râde, îşi exprimă mulţumirea);
 exprimă acordul (înţelege, acceptă în mod pasiv);
 exprimă propuneri (dirijează, respectând autonomia celeilalte persoane);
 exprimă păreri (evaluează, analizează, exprimă sentimente, aşteptări);
 orientează, îndrumă (informează, repetă, c1arifică, accentuează);
 cer îndrumare, orientare (cere informaţii, c1arificări, confirmări);
 cer păreri (cere evaluări, analize, exprimarea sentimentelor);
 cer propuneri (cere trasarea direcţiilor posibile de acţiune);
 exprimă diferenţele de opinii (refuz pasiv, neacordare de sprijin);
 exprimă tensiunea (cere un acord, evită disputa);
 exprimă sentimente negative (slăbirea poziţiilor celuilalt, fortificarea propriilor poziţii).
Există două funcţii majore ale comunicării privind viaţa organizaţiei:
 funcţia de unificare a activităţilor organizaţiei - comunicarea este modalitatea prin care oamenii sunt uniţi într-o organizaţie pentru a atinge un ţel
comun; scopul comunicării într-o organizaţie este acela de a conduce la
schimbări, de a influenţa acţiunile ce asigură prosperitatea organizaţiei;
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 funcţia de integrare managerială - comunicarea este vitală pentru funcţionarea internă a organizaţiei, pentru că integrează funcţiile manageriale;
comunicarea leagă, de asemenea, organizaţia de mediul exterior.
2.3 Barierele comunicării interpersonale
Comunicarea organizaţională se realizează intr-un mediu social. Ca urmare,
calitatea şi precizia ei sunt influenţate de structura organizaţională, de factori ce ţin de
relaţiile umane în general şi de cele de putere în mod special. Cunoaşterea posibilelor
bariere în comunicarea organizaţională este un prim pas către înlăturarea lor.
Barierele specifice comunicării interpersonale (Bogathy, 1999) sunt:
 lipsa informaţiei reale sau "mesajele sărace", în care nu apar noutăţi pentru
primitor noutatea informaţiei este ceea ce atrage atenţia în primul rând;
 ignorarea informaţiilor ce contravin celor pe care le "ştim" sau credem că le
ştim în general, oamenii evită, resping, uită sau distorsionează informaţiile
disonante;
 evaluarea sursei - ideile preconcepute, fenomenul stereotipizării, respectiv al
proiecţiei influenţează evaluarea sursei, iar mesajul implicit va fi altfel
perceput;
 percepţiile diferite - modul în care oamenii organizează şi interpretează
informaţia recepţionată influenţează felul în care o înţeleg;
 distorsiunile semantice - pot fi cauzate de folosirea unui limbaj specializat
care nu este bine cunoscut de receptor, a unor simboluri cu sensuri neclare
etc. (în unele situaţii, partenerii nu vorbesc nici măcar aceeaşi limbă);
 perturbaţiile (zgomotele) - uneori pot exista zgomote propriu-zise care
perturbă comunicarea interpersonală.
2.4 Clasificarea informaţiilor vehiculate în cadrul comunicării
Informaţiile pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii:
 după modul de exprimare, ele pot fi:
(1) orale - care nu implică investiţii în mijloacele de tratare a informaţiilor,
sunt nuanţate, au o viteză mare de circulaţie, însă nu sunt controlabile şi
lasă loc la interpretări;
(2) scrise - care pot fi păstrate nealterate timp îndelungat, implică cheltuieli
moderate,iar consemnarea lor necesită un timp apreciabil;
(3) audiovizuale - care implică aparatură specială, au o viteză mare de
circulaţie (indiferent de distanţă), sunt foarte sugestive şi pot fi consemnate integral şi rapid, dar sunt costisitoare;
 după gradul de prelucrare, deosebim:
(4) informaţii primare - care anterior nu au suferit un proces de prelucrare
informaţională, au caracter analitic, sunt pronunţat informative, foarte
diverse şi sunt cele mai răspândite la nivelul executanţilor;
(5) informaţii intermediare - care se află în diferite faze de prelucrare
informativă, şi sunt cele mai răspândite la nivelul personalului funcţional
şi al managerilor de nivel inferior - informaţii finale - care au trecut prin
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întregul şir de prelucrări informaţionale, au caracter sintetic, complex,
decizional şi se adresează managerilor de la niveluri superioare.
3. COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ
Comunicarea organizaţională este o formă specifică a comunicării de grup ce
reprezintă o altă ipostază a comunicării interpersonale. Aceasta presupune mai mult de
doi participanţi, iar formarea grupurilor este urmarea dorinţei de cooperare în vederea
atingerii unui ţel comun, fie că e vorba de un proiect profesional, de o acţiune de
întrajutorare sau de un joc de societate. Proximitatea spaţială este şi ea o trăsătură
definitorie a grupurilor. Evoluţia tehnologică a permis însă şi reunirea într-un grup de
lucru a unor persoane aflate fiziceşte la mari distanţe una de alta, cum se întâmplă în
cazul teleconferinţelor.
În cazul comunicării organizaţionale, schimbul de mesaje are loc în vederea
realizării obiectivelor individuale şi comune ale membrilor organizaţiei.
3.1 Direcţiile comunicării organizaţionale
Într-o organizaţie, comunicarea poate fi: verticală (ascendentă sau descendentă),
orizontală sau pe diagonală. În organizaţiile în care există reţele centralizate primează
comunicarea verticală, în cadrul căreia treptele ierarhice sunt stabilite ferm. În
organizaţiile bazate pe reţele descentralizate predomină comunicarea orizontală,
directă.
a. Comunicarea pe verticală se stabileşte între posturi aflate în relaţii de sub
sau supraordonare şi apare în două forme: comunicare descendentă sau ascendentă.
i. Comunicarea descendentă are loc de la nivelurile ierarhice superioare la cele
inferioare ale managementului. Astfel se comunică deciziile, instrucţiunile, repartizările sarcinilor de muncă. De asemenea, aceasta este direcţia în care se realizează
feedback-ul cu privire la calitatea şi cantitatea performanţelor realizate. Principala
problemă a acestui tip de comunicare o constituie marea probabilitate ca mesajul să fie
filtrat în timp ce este vehiculat de la un nivel la altul deoarece, fiecare nivel
interpretează mesajele în funcţie de propriile necesităţi sau obiective. Cu cât numărul
de niveluri este mai mare, cu atât creşte posibilitatea distorsionării mesajului.
ii. Comunicarea ascendentă are loc prin transmiterea informaţiilor de la
eşaloanele ierarhice inferioare la cele superioare şi constă în informaţii cu privire la
performanţe, solicitarea intervenţiei sau sprijinului, respectiv reacţiile individuale la
comunicările realizate anterior. Rolul comunicării ascendente este esenţial pentru
eficienţa procesului de comunicare deoarece se constituie în feedback al informaţiilor
primite pe cale descendentă. Acest tip de comunicare poate fi eficient dacă climatul
organizaţiei le permite subordonaţilor formularea mesajelor fără teama de penalizare,
dacă barierele sociale şi de statut se diminuează, favorizându-se exprimarea spontană a
angajaţilor. Când subordonaţii nu îşi cunosc suficient superiorii sau când au experienţa
unor răspunsuri negative, ori când ţin foarte mult să-i impresioneze favorabil, aceştia
nu vor risca să îşi dezamăgească superiorii, distorsionând, din aceste cauze, informaţia.
De asemenea, dacă lanţul de comunicare este lung, poate interveni distorsionarea
mesajului.
160

b. Comunicarea pe orizontală are loc la acelaşi nivel ierarhic, având caracter
funcţional şi de cooperare. Cantitatea şi eficienţa ei depind de structura organizaţională. Chirica (1996) arată că "trecerea graniţelor departamentale" este acceptată sau
tolerată în mod diferit în diverse organizaţii.
c. În cadrul comunicării pe diagonală între emitent şi receptor(i), există (unul
sau mai multe) niveluri ierarhice, dar nu există o relaţie directă de subordonare sau
supraordonare. Este folosită pentru transmiterea unor indicaţii metodologice pentru
desfăşurarea altor posturi sau departamente (ex. Farmacistul din spital comunică date
despre un medicament în secţia unde este folosit).
În interiorul organizaţiei schimbul de mesaje implică persoane sau grupuri,
comunicarea putând fi formală sau informală.
Comunicarea formaIă este impusă de structura organizaţiei (aşadar, direcţia
poate fi verticală sau orizontală) şi utilizează canale de comunicare bine conturate şi
precizate.
Comunicarea informală este paralelă cu comunicarea formală. Ea se bazează
pe criterii. afective, pe interese comune legate (sau nu) de organizaţie. Structura
reţelelor de comunicare informală este aleatorie, poate fi orizontală sau verticală. Se
consideră că pe canalele informale de comuni-care le parvin managerilor peste 50 %
din informaţii, care, deşi pot fi frecvent distorsionate şi să aibă o puternică doză de
subiectivism, uneori sunt credibile, iar viteza lor de circulaţie este mult mai rapidă
(Rotaru, Prodan, 1998).
3.2 Reţelele de comunicare
Reţelele de comunicare sunt structuri prin care sunt stabilite modalităţile de
circulaţie a informaţiei şi rolurile pe care le joacă fiecare participant. Putem distinge
reţele restrictive-centralizate (de exemplu, roata, lanţul, reţeaua în forma de Y), care
sunt adecvate în situaţiile în care sarcinile trebuie rezolvate rapid şi cu precizie, şi
reţele flexibile-descentralizate (de exemplu cristalul), care funcţionează eficient în
situaţiile în care sarcinile ce urmează a fi rezolvate sunt complexe. În practică există şi
structuri intermediare.
Cercetările lui Leavitt (1951) arată că, în cadrul grupurilor mici, reţelele de
comunicare influenţează viteza şi exactitatea rezolvării sarcinilor, recunoaşterea
spontană a unui lider şi gradul de satisfacţie a participanţilor. În reţelele centralizate
organizarea se face repede, cota de erori se menţine redusă, dar satisfacţia participanţilor este scăzută.
Persoanele aflate în centru sunt percepute ca fiind lideri. În reţelele unde
centralitatea este egal repartizată nu se conturează nici un lider, satisfacţia
participanţilor este mai mare, însă organizarea este mai lentă şi cota de erori mai
ridicată.
Roata (fiecare comunică cu aceeaşi persoană) - acest tip de reţea caracterizează
un sistem supracentralizat, calitatea de lider este atribuită persoanei aflate în centru/la
nivelul unu, cota de eroare în realizarea sarcinii este redusă, iar satisfacţia
participanţilor scăzută.
Lanţul (persoanele de la nivelul trei pot să comunice cu persoana de la nivelul
unu numai prin intermediul persoanelor de la nivelul doi) - acest sistem creează linii
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ierarhice, precizia şi viteza realizării sarcinilor sunt ridicate, persoana aflata la mijloc
este percepută ca lider, iar satisfacţia participanţilor este redusă.
Cercul (fiecare persoană poate să comunice cu alte două persoane alăturate) este o reţea de comunicare ce reflectă o anumită descentralizare; nu se conturează un
lider, satisfacţia participanţilor este mai mare, dar scad precizia şi viteza rezolvării
sarcinii.
Cristalul (fiecare persoană poate să comunice cu oricare altă persoană, realizând un schimb liber, deschis, de mesaje) - este o reţea specifică sistemului participativ de management, e un nivel ridicat al descentralizării, adecvată pentru realizarea
unor sarcini complexe; satisfacţia participanţilor este foarte mare, nu se conturează un
lider, iar organizarea se face încet.
Tipul reţelei de comunicare are o mare influenţă asupra vieţii organizaţiei şi
exprimă totodată tehnicile, respectiv stilul managerial practicat. Alături de gradul de
centralizare (determinat de reţelele de comunicare), există şi alţi factori de influenţare
a comunicării organizaţionale: mărimea organizaţiei şi gradul de incertitudine impus
de condiţiile externe organizaţiei şi de deciziile strategice.
3.3 Barierele comunicării organizaţionale
Barierele specifice comunicării organizaţionale sunt următoarele:
 comunicarea verticală are de obicei reguli stricte care pot deveni bariere;
nerespectarea acestora se penalizează; astfel, conţinutu-rile sunt filtrate;
 cu cât organizaţia este mai mare, cu atât mai cronofagă este comunicarea; de
aceea deseori se apelează la soluţii simpliste, considerate raţionale, dar care
pot distorsiona mesajele;
 informaţia înseamnă putere, deci unele mesaje pot fi reţinute, distorsionate
în mod voit, acest fenomen fiind specific luptei pentru putere din cadrul
organizaţiilor;
 acceptarea informaţiei ca fiind adevărată este o condiţie a comunicării
organizaţionale eficiente, deci neacceptarea ei poate fi considerată o barieră;
acceptarea este influenţată de un set de factori ce măresc credibilitatea
persoanei care comunică (experienţa profesională, onestitatea, carisma) şi de
caracterul defensiv al mesajului. (Bogathy, 1999).
Marguis şi Huston (1999) enumeră următoarele bariere ale comunicării organizaţionale:
 distanţa fizică/spaţială a locurilor de muncă din cadrul organizaţiei, care
duce la scăderea numărului de contacte directe, personale;
 datorită culturii diferite a grupurilor mici din organizaţii, mesajele transmise
de către conducere pot fi interpretate în mod diferit;
 oamenii din organizaţie intră în diferite sisteme de relaţii în interiorul
organizaţiei (de pildă, structuri de muncă, structuri de putere, structuri de
statut, structuri de prestigiu, relaţii de prietenie); aceste sisteme influenţează
modul în care se comunică în cadrul organizaţiei - ceea ce la un moment dat
poate deveni o barieră în comunicarea necesară;
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 organizaţiile sunt într-o permanentă mişcare/schimbare; se schimbă oamenii,
poziţiile, structura grupurilor, localizarea geografică etc., şi astfel mesajele nu
ajung întotdeauna la destinatar.
Pentru a reduce efectele negative ale diferitelor bariere la nivel personal, pot fi
conştientizate barierele şi formate unele abilităţi de comunicare, de ascultare activă, iar
la nivel organizaţional se propune standardizarea comunicării, respectiv implementarea unor metode eficiente de analiză şi monitorizare a sistemului informaţional, cum
ar fi analiza ECCO (Episodic Communication Channels în Organization).
4. REGULILE UNEI COMUNICĂRI EFICIENTE
4.1 Comunicarea în scris (scrisoare, fax, e-mail)
Keith Davis, în Ghidul pentru comunicarea în scris, formulează următoarele
îndemnuri:
 Folosiţi cuvinte şi fraze simple!
 Folosiţi cuvinte scurte şi familiare!
 Folosiţi pronumele personal ori de câte ori este posibil la persoana a doua
(tu, dumneavoastră)!
 Folosiţi ilustraţiile, graficele, exemplele!
 Alcătuiţi fraze şi paragrafe scurte!
 Folosiţi verbe active!
 Economisiţi adjectivele!
 Exprimaţi ideile logic şi în mod direct!
 Eliminaţi cuvintele care nu sunt neapărat necesare!
4.2 Comunicarea prin telefon
Comunicarea prin telefon este mult mai spontană decât cea în scris, chiar dacă
lipseşte contactul vizual. Posibilitatea utilizării elementelor paralingvistice în
comunicare, schimbul rapid şi direct de idei constituie caracteristicile datorită cărora
telefonul este din ce în ce mai mult folosit şi în mediul economic. Dezvoltarea rapidă a
telefoniei din ultimii ani face ca telefonul să fie un instrument indispensabil atât în
comunicarea intraorganizaţională, cât şi în cea extraorganizaţională.
Un dezavantaj al comunicării prin telefon (pe lângă lipsa contactului vizual)
este faptul că acesta poate deveni un factor perturbator la locul de muncă, frecventele
întreruperi având efecte negative asupra performanţei în activitate. Unele organizaţii se
ocupă de formarea abilităţilor de a comunica prin telefon. Stanton (1995) formulează
următoarele reguli de bază ale comunicării telefonice:
 Fiţi scurt!
 Fiţi politicos!
 Fiţi ingenios!
 Vorbiţi c1ar!
 Vorbiţi mai rar!
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4.3 Comunicarea interpersonală – directă, face to face
Această formă de comunicare rămâne totuşi cea mai eficientă şi cea mai
cunoscută. Faptul că nu doar îl auzim, ci îl şi vedem pe interlocutor face comunicarea
mai eficientă.
Din multitudinea de sfaturi şi sugestii pentru îmbunătăţirea comunicării verbale,
ne vom opri la unele legate de ascultarea activă, care implică, pe lângă luarea la
cunoştinţă, şi înţelegerea celor comunicate de celălalt:
 Încetaţi să vorbiţi! - Nu puteţi asculta dacă vorbiţi.
 Puneţi vorbitorul într-o situaţie uşoară! - Ajutaţi persoana să se simtă liberă
să vorbească.
 Spuneţi-i vorbitorului că vreţi să ascultaţi! - Arătaţi interes. Nu citiţi, de
pildă, în timp ce altul vă vorbeşte.
 Îndepărtaţi perturbaţiile! - Nu faceţi zgomot cu diferite obiecte.
 Fiţi constructiv! - Încercaţi să înţelegeţi punctul de vedere al vorbitorului,
chiar dacă iniţial aveţi o altă părere.
 Fiţi răbdător! - Nu-l întrerupeţi pe vorbitor.
 Păstraţi-vă calmul! - O persoană supărată interpretează cuvintele în sens
negativ.
 Fiţi circumspect cu critica şi contraargumentele! - Acestea pun interlocutorul într-o poziţie defensivă.
 Puneţi întrebări! – Acestea îl încurajează pe vorbitor şi arată că
dumneavoastră îl ascultaţi.
 Încetaţi să vorbiţi! - Este prima şi ultima cerinţă, pentru că toate celelalte
depind de ea. Nu puteţi asculta în timp ce vorbiţi.

5. COMUNICAREA ÎN SPITAL
Abilităţile bune de comunicare sunt o parte esenţială în toate domeniile de
îngrijire ale sănătăţii. Nemulţumirile legate de standardul scăzut al îngrijirilor sunt
cauzate mai mult de o comunicare ineficientă decât de îngrijirea necorespunzătoare.
Procesul comunicării presupune mai mult decât transmiterea unei informaţii. El
implică mai multe persoane care au ca obiectiv schimbul de informaţie, sprijin şi
înţelegere reciprocă, abordarea uneori a unor subiecte dificile şi dureroase, a unor stări
emoţionale dificile. Ea presupune timp, devotament şi reala dorinţă de a auzi şi
înţelege îngrijorările celuilalt, pacient sau aparţinător.
Comunicarea nu este ―extra opţională‖, ci o componentă vitală, inerentă şi
necesară a îngrijirilor de sănătate. În mod tradiţional multe curriculle ale învăţământului de bază în sănătate nu cuprind tematici legate de comunicare. Acest deficit este
acum recunoscut şi din ce în ce mai multe programe includ tematici legate de
comunicare.
Comunicarea nu implică numai personalul medical şi pacienţii. Ea se petrece
între personalul medical şi familie, pacienţi şi familie şi între cadrele medicale. Pentru
ca procesul comunicării între toate părţile implicate să fie prompt şi efectiv, următoarele elemente trebuie respectate:
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 educaţia şi instruirea personalului medical pentru dobândirea de aptitudini
de comunicare;
 spitalele şi clinicile trebuie să fie dotate cu spaţii adecvate unde pot avea loc
întâlniri separate cu pacienţii şi familiile acestora;
 personalul medical trebuie să îşi planifice săptămânal timp cu pacienţii şi
familiile acestora, şi de asemenea să comunice cu ceilalţi colegi;
 personalul medical trebuie să poată accesa facilităţile tehnologiei informatice moderne.
Revelator în acest sens este exemplul spitalului Universităţii din Lexington,
statul Kentucky, SUA, care a elaborat ―Standardele de comport-ament ale personalului medical în procesul de îngrijiri medicale‖.
A. orice pacient va fi considerat ca o persoană valoroasă unică, de neînlocuit:
 modul de adresare va fi cât se poate de reverenţios;
 pacienţii vor fi salutaţi politicos, dar fără efuziuni inutile;
 se va evita întreruperea unor activităţi pe care pacienţii le pot considera ca
ţinând de intimitatea lor (vizitele familiei, masa, îmbăiatul);
 atunci când se va referi la un pacient, personalul nu va folosi denumiri de
boală, organ bolnav etc.;
 personalul va respecta valorile culturale şi tradiţiile fiecărui pacient;
B. siguranţa pacientului, sănătatea şi bunăstarea sa vor fi protejate şi nu vor fi
influenţate de nici un interes legat de probleme organizaţionale, educative, de
personal sau de cercetarea medicală:
 pacientul trebuie informat corect asupra fiecărei activităţi care este în afara a
ceea ce a fost indicat din punct de vedere strict medical, precum şi asupra
dreptului său de a refuza să participe;
 consimţământul pacientului trebuie obţinut doar pe formulare tipizate, de
faţă cu martori; aceste formulare, odată completate şi semnate, devin parte a
dosarului medical;
 personalul este obligat să se prezinte la serviciu într-o bună formă fizică şi
psihică;
 toţi membrii personalului sunt obligaţi să raporteze orice boală de care sunt
atinşi;
C. intimitatea fiecărui pacient şi confidenţialitatea informaţiilor personale
trebuie protejate:
 în spaţiile publice sunt interzise discuţiile despre pacienţi;
 în timpul consultaţiilor se va asigura protecţia fonică şi vizuală;
 pentru efectuarea examenului fizic al pacientului sau pentru efectuarea unor
tratamente, la cererea acestuia, poate fi desemnată o persoană de acelaşi sex;
 doar persoanele autorizate de spital şi care sunt implicate în îngrijirea
pacientului, pot avea acces la dosarul medical;
 informaţii privitoare la pacienţi pot fi utilizate numai de către persoanele
special desemnate;
 la cererea pacientului, accesul vizitatorilor va fi limitat;
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D. pacienţii sau reprezentanţii lor legali vor fi informaţi în permanenţă cu
privire la personalul care îi are în îngrijire, planuri terapeutice, serviciile şi
alte facilităţi ce le pot fi oferite, precum şi asupra responsabilităţilor care le
revin în calitate de pacienţi:
 personalul trebuie să-şi decline cu claritate identitatea şi funcţia;
 orice tratament, procedură, intervenţie vor fi explicate pacienţilor şi familiei:
- scopul şi de ce este necesar
- ce se aşteaptă de la pacient
- la ce trebuie să se aştepte pacientul
- timpul necesar
- rezultatele estimate
- dreptul pacientului de a refuza
 nici o procedură, nici chiar de rutină, nu se va efectua fără o atenţionare
prealabilă;
E. comportamentul întregului personal angajat în procesul de îngrijire va fi
orientat spre satisfacerea nevoilor pacienţilor, acţionându-se cu demnitate şi
responsabilitate, cu respect pentru pacienţi şi familiile acestora:
 personalul va raporta persoanelor abilitate, orice abatere de la etica medicală, precum şi omisiunile sau erorile apărute în îngrijirea pacienţilor;
 personalul este obligat să fie punctual la orice întâlnire stabilită cu un
pacient;
 personalul nu are voie să discute cu pacienţii probleme personale;
 personalul nu are voie să angajeze discuţii contradictorii cu pacienţii şi
familiile acestora, precum nici controverse profesionale în prezenţa acestora;
 personalul va evita intimităţi nepotrivite cu pacienţii;
F. fiecare pacient trebuie să aibă un medic care să fie responsabil cu urmărirea
zilnică a evoluţiei, cu conceperea planurilor terapeutice etc.
 va fi cunoscut după nume şi figură;
 este responsabil cu informarea pacientului;
 este responsabil cu managementul planurilor terapeutice;
 va vizita pacientul cel puţin o dată pe zi.
Îngrijirea presupune un climat, o atitudine şi o relaţie specială între pacient şi
personalul de îngrijire, care să încurajeze comunicarea deschisă pentru informarea
pacientului şi a familiei.
Personalul de îngrijire va avea în vedere în ce măsură pacientul doreşte să fie
informat despre situaţia bolii; în acest sens se va ţine cont de diferenţele culturale.
Personalul de îngrijire îşi va adapta modul de transmitere a informaţiei la
barierele emoţionale şi cognitive asociate adesea cu specificul bolii.
Pentru a avea o comunicare eficientă cu bolnavii şi aparţinătorii acestora
asistentele medicale/ directorul de îngrijiri trebuie să ţină cont de următoarele aspecte:
1. Comunicarea să fie realizată printr-un limbaj adaptat nivelului de înţelegere
al pacientului şi stării în care acesta se află.
2. Informarea bolnavilor asupra problemelor medicale să fie efectuată la
obiect.
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3. Comunicarea cu pacienţii să fie realizată în scop psihoterapeutic şi de
instruire.
4. Dialogul cu bolnavii şi aparţinătorii acestora să fie menţinut permanent sau
ori de câte ori este nevoie.
Chiar dacă în anumite condiţii pacienţii par să evite primirea de informaţii
având conotaţii negative, diverse studii arată că, de obicei, pacienţii doresc mai multă
informaţie decât primesc de la medicul lor. De multe ori, pacienţii şi rudele lor
consideră că nu primesc suficientă informaţie, iar comunicarea medic - pacient se
desfăşoară în medii neprietenoase. Pacienţii sunt frecvent stânjeniţi să pună întrebări şi
există o neconcordanţă între conceptele de informaţie necesară: medicii definesc
informaţia în termeni de tip de boală, stadiu, tipul de tratament etc., în timp ce
pacienţii ar putea fi mai interesaţi de întrebări de genul: ―Mă voi reface complet? Cât
de multă durere voi suferi?‖
Pacienţii se adresează în această situaţie asistentei, care trebuie să deţină
cunoştinţe adecvate comunicării specifice şi să adopte atitudini potrivite fiecărei situaţii.
 Cunoştinţe legate de: tehnicile de comunicare şi relaţionare, bariere în
comunicare şi căile de prevenire/depăşire a lor.
 Atitudini precum: amabilitate, flexibilitate, adaptabilitate, dorinţă reală de
stabilire a unui mod de comunicare accesibil persoanei îngrijite.
 Aptitudinile care îi sunt necesare asistentei medicale pentru facilitarea
relaţionării:
- capacitatea de a intra în relaţie cu persoana îngrijită
- capacitatea de a realiza un interviu obţinând date semnificative
adaptând mesajul la nivelul de înţelegere a pacientului
- gradul de sociabilitate şi tactul dovedit în relaţia cu pacienţii
- puterea de convingere pentru ca sfaturile să fie receptate şi aplicate
de persoana îngrijită /familie
- selectarea datelor pentru care trebuie asigurată confidenţialitatea
- asigurarea intimităţii pentru a determina pacientul să se exprime liber
- capacitatea de a comunica veşti neplăcute
Furnizarea de mai multă informaţie îmbunătăţeşte satisfacţia pacientului, aducerea aminte şi înţelegerea informaţiei primite, complianţa la tratament şi starea fizică:
reducerea simptomelor şi îmbunătăţirea statusului funcţional, grăbirea vindecării şi
îmbunătăţirea rezultatelor post-operatorii.
5.1. Comunicarea dintre pacient şi personalul medical
Pacientul se va întâlni cu mai multe cadre medicale pe durata unei boli.
Fiecare întâlnire reprezintă un prilej de comunicare. O parte din comunicare se
face prin limbaj; o mare parte din comunicare este non-verbală. În general pacienţii cer
onestitate, acurateţe, acces şi consistenţă în informaţia legată de boala lor şi implicaţiile acesteia. Nu de puţine ori personalul medical şi membrii de familie simt nevoia să
inducă în eroare pacientul din cauza dorinţei de a menţine speranţa. Această strategie
bine intenţionată poate conduce la dificultăţi mari pe măsură ce boala progresează.
Vestea proastă este veste proastă, iar modul în care este transmisă, măsura în care
pacientul se simte ajutat, acceptat şi înţeles, vor avea un impact semnificativ asupra
capacităţii lor de a face faţă noii realităţi.
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Mai mult, există limitări clare psiho-emoţionale în cantitatea informaţiei
ameninţătoare pe care persoana o poate percepe într-o conversaţie: după ce vestea
proastă a fost comunicată, informaţia care precede vestea proastă nu mai este percepută de obicei. Ca regula generală, pacientului trebuie să i se ofere informaţia despre
boală, opţiuni pentru tratament sau prognoză, într-o manieră onestă, suportivă,
sensibilă.
În ceea ce priveşte autonomia pacientului şi respectul pentru alegerea pe care o
face, este vital ca pacientul să deţină informaţia necesară, astfel încât să poată face o
alegere informată. Influenţele culturale pot influenţa acest proces în sensul în care unii
pacienţi pot acorda mai puţină importanţă informaţiilor complete decât alţi pacienţi şi
pot lăsa deciziile importante în seama altora.
Deteriorarea cognitivă poate face comunicarea deosebit de dificilă în îngrijire.
Este important să se ţină seama de fluctuaţiile în deteriorarea cognitivă şi de aceea
trebuie verificat regulat măsura în care informaţia este înţeleasă.
Comunicarea veştilor rele o face medicul, dar, de cele mai multe ori asistenta
rămâne să colaboreze în continuare cu pacientul şi, de aceea, trebuie să cunoască
reacţiile acestuia şi să adopte un comportament şi o comunicare adecvate.
Reacţia bolnavilor la aflarea veştilor proaste
Cunoaşterea şi identificarea reacţiilor emoţionale şi comportamentale ale
bolnavului ajută medicul la adoptarea unei strategii de comunicare potrivite fiecărui
caz în parte.
Reacţii normale de adaptare
Umor
Negare
Furie şi acuzare
Plâns
Frică
Speranţe realiste

Reacţii de neadaptare
Vinovăţie
Negare patologică
Anxietate
Colaps
Disperare
Depresie
Speranţe nerealiste
Manipulare

Disperarea apare ca urmare a pierderii speranţei sau este o pierdere acută a
bunei dispoziţii. Răspuns la disperare: se permite pacientului să-şi exprime disperarea,
îl asigură că nu-l va abandona.
Depresia se dezvoltă prin cronicizarea pierderii bunei dispoziţii. În mod normal
apare o dispoziţie depresivă ca mod de adaptare la situaţii stresante. Astfel bolnavul nu
are chef de viaţă, este iritabil, nu-l interesează lucrurile din jur, apar chiar gânduri
despre moarte şi sinucidere.
Dependenţa excesivă faţă de cadrele medicale creează sentimentul de frustrare
şi este periculoasă pentru pacient. Responsabilităţile pentru rezolvarea nevoilor pacientului sunt bilaterale. Nu trebuie să se exagereze cu promisiuni care nu se pot îndeplini.
Plânsul şi lacrimile sunt reacţii normale şi comune, simptome ale furiei,
frustrării, supărării, disperării, durerii, dragostei etc. Rezolvare: permite şi încurajează
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pacientul să plângă, apoi încearcă să identifici emoţia, cauza lacrimilor, pentru a
încerca să rezolve problemele imediate, stresante pentru bolnav.
De ce eu? este un simptom al unui comportament normal de adaptare. Cadrul
medical nu este obligat la răspuns.
Cunoscând metodele de comunicare, precum şi reacţiile bolnavilor, cadrele
medicale pot stabili, bazându-se pe experienţa proprie, o comunicare deschisă, onestă,
sinceră cu bolnavul, păstrând în acelaşi timp şi speranţa.
5.2 Comunicarea dintre pacient şi familia acestuia
În unităţile de îngrijire, pacienţii şi familiile deseori sunt sub stres.
Nu de puţine ori comunicarea este redusă sau inexistentă între părţile implicate.
În asemenea circumstanţe riscul neînţelegerilor şi resentimentelor este enorm. Indivizii
pot simţi că poartă o povară nemeritată. Rivalităţi vechi şi gelozii pot apărea şi întreg
procesul poate scăpa de sub control.
Personalul medical are responsabilitatea ca, în procesul de îngrijire, să identifice şi să răspundă la aceste situaţii, sau cel puţin să modeleze schimbul de
informaţie, pentru ca cei implicaţi să fie oneşti faţă de sine şi ceilalţi, faţă de propriile
sentimente şi emoţii. O singură întâlnire de familie poate produce o mare schimbare şi
poate servi la salvarea unei situaţii care altfel ar fi putut rapid degenera într-o explozie
de furie, amărăciune şi resentimente.
Se va acorda atenţie nevoilor specifice ale copiilor şi adolescenţilor. În situaţii
familiale tensionate copiii sunt uneori excluşi din proces în mod bine intenţionat, şi
păcăliţi din dorinţa de a fi protejaţi. Ca şi adulţii, copiii au nevoia de a fi ascultaţi şi
înţeleşi, şi trebuie integraţi în sânul familiei. Cu toate că au nevoie de mult sprijin şi
explicaţii, copiii pot fi o sursă de mare confort şi sprijin părinţilor şi altor adulţi.
5.3 Comunicarea în rândul personalului medical
Un mare număr de cadre medicale provin din diverse discipline şi din diverse
locaţii în care îşi desfăşoară activitate şi pot fi implicaţi în îngrijirea unui singur
pacient. În consecinţă este absolut necesar ca toate facilităţile să fie la îndemână pentru
un schimb rapid de informaţii corecte, curente şi relevante.
Problemele uzuale în comunicare, pe lângă criza de timp, includ definirea rolului, limitări şi diferite concepţii de îngrijire. Ca şi în familii, problema nu este numai
una de schimb de informaţii. De fapt trebuie să înţelegem punctul de vedere al
celuilalt, mai ales când există diferenţe de opinii cu privire la strategiile de tratament
adecvate. În asemenea circumstanţe o ―conferinţă pe caz‖ poate oferi posibilitatea
înţelegerii reciproce, astfel încât să se ajungă la un consens cu privire la situaţia
pacientului.
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CAPITOLUL 7
LEGISLAŢIE
Dr. Cristina Pavel
Mircea Timofte
Cunoaşterea legislaţiei este necesară pentru fundamentarea juridică a tuturor
deciziilor administrative în cadrul unei organizaţii atât la nivel superior decizional cât
şi la celelalte nivele. Orice decizie administrativă este dependentă de sistemul legislativ în vigoare, iar calitatea deciziei depinde de respectarea legilor şi de cunoaşterea
corectă a acestora de către toţi responsabilii dintr-un spital.
În acest sens este necesară identificarea prevederilor legislaţiei care avantajează
spitalul şi a celor care dezavantajează spitalul, iar pentru aceasta trebuie elaborat un
plan de instruire a personalului în ceea ce priveşte legislaţia din domeniu.

1. REGLEMENTAREA PROFESIEI
În cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, România, prin
Documentul de Poziţie elaborat la Capitolul 2 Libera Circulaţie a Persoanelor, s-a
angajat să transpună directivele europene care reglementează formarea în profesia de
asistent medical responsabil de îngrijiri generale şi în profesia de moaşă, precum şi
exercitarea acestor profesii.
Îndeplinirea acestui angajament are drept consecinţe modernizarea acestor
profesii prin adaptarea la cerinţele europene, permiţând totodată libera circulaţie a
specialiştilor, naţionali ai statelor membre, în România, cu respectarea dreptului de
stabilire prin Tratatul de Constituire al Uniunii Europene.
În acest sens, Legea nr. 307 din 2004, privind exercitarea profesiei de asistent
medical şi a profesiei de moaşă transpune prevederile Directivei 2005/36/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 7.09.2005 privitor la recunoaşterea calificărilor profesionale. La momentul elaborării ei a constituit o noutate pentru legislaţia
naţională din sectorul de sănătate, prin:
- introducerea titlului profesional de asistent medical generalist, şi respectiv a
titlului profesional de moaşă, individualizând astfel cele două profesii;
- definirea domeniului de activitate în concordanţă cu criteriile europene;
- listarea titlurilor oficiale de calificare în baza cărora se exercită cele două
profesii;
- extinderea ariei persoanelor care pot exercita aceste profesii în România şi la
alte categorii de cetăţeni, precum cei ai unui stat al Uniunii Europene sau
aparţinând Spaţiului Economic European şi cei asimilaţi acestora; astfel la
atr.1 e vorba de cetăţeni state membre;
- autorizarea exercitării profesiei;
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stabilirea statutului de liber profesionist (art.7alin.1) şi exercitarea
activităţilor cu asumarea responsabilităţii;
- armonizarea condiţiilor de exercitare a celor două profesii la cerinţele
Uniunii Europene, stipulând caracterul liberal al acestora prin asumarea
responsabilităţii actului profesional îndeplinit, ca şi posibilitatea de exerciţiu
în regim salarial sau independent;
- îmbunătăţirea organizării şi funcţionării Ordinului Asistenţilor Medicali şi
Moaşelor din România, prin completarea atribuţiilor acestuia, fapt ce
conduce la creşterea rolului acestei organizaţii în controlul şi supravegherea
profesiilor amintite.
Conform criteriilor europene domeniile de activitate pentru asistenţii medicali şi
moaşe cuprind:
- determinarea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate;
- protejarea şi ameliorarea sănătăţii;
- elaborarea de programe şi desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru
sănătate;
- facilitarea de acţiuni pentru protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu
risc;
- pregătirea personalului sanitar auxiliar;
- acordarea de sfaturi de igienă şi nutriţie;
- pregătirea, îngrijirea, asistarea naşterii identificarea anomaliilor, asigurarea
consilierii materne;
- desfăşurarea de activităţi de cercetare.
-

Autorizarea exercitării profesiei se realizează în prezent de către ministerul
sănătăţii publice care emite autorizaţia de liberă practică, conform articolului 10, dar în
noul proiect de lege privind asistenţii medicali şi moaşele ce vine să completeze
pachetul legislativ al reformei, practicarea profesiei de asistent medical sau moaşă se
face prin înscrierea în organismul profesional, certificatul de membru acordându-i
acestuia dreptul de liberă practică. Ca şi în prezent acesta va fi însă condiţionat de
prezentarea unor documente de studii, cazier etc.
Prevederile referitoare la stabilirea statutului de liber profesionist (art.7alin.1) şi
exercitarea activităţilor cu asumarea responsabilităţii statutează că, în baza competenţelor dobândite, asistentul medical sau moaşa pot furniza un anumit pachet de servicii
de îngrijiri. Acestea nu cuprind îngrijiri medicale sau tratament fără existenţa unei
prescrieri medicale, pentru a nu pune în pericol sănătatea şi securitatea pacienţilor. În
prezent acest pachet de îngrijiri nu este definit de legislaţie, cu excepţia pachetului de
îngrijiri la domiciliu prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate (Anexa VII.1).
În alte ţări asistentul medical poate furniza şi alte tipuri de îngrijiri, singur, cu
asumarea responsabilităţii, sub prescripţia medicală sau chiar în caz de urgenţă în lipsa
medicului. În anexa VII.2 este prezentat decretul din 1984 din Franţa, privind actele
profesionale exercitate de asistenţii medicali.
Organismul profesional care controlează şi supraveghează exercitarea profesiilor de
asistent medical şi moaşă este Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din
România (OAMMR).
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Ordinul numără în prezent peste 122.000 membrii şi este prima organizaţie
înfiinţată printr-o lege în acest domeniu. OAMMR este un organism de jurisdicţie
profesională cu dreptul de-a monitoriza erorile asistenţilor medicali şi moaşelor,
organizând judecarea cazurilor de abatere de la normele de etică, deontologie
profesională şi a cazurilor de malpraxis. OAMMR a elaborat de asemenea primul cod
de etică şi deontologie a asistenţilor medicali şi moaşelor, aprobat de Ministerul
Sănătăţii, contribuind la creşterea rolului acestei organizaţii în controlul şi supravegherea profesiilor amintite.
Vorbind despre etică şi deontologie, deontologia desemnează acea parte a eticii
care se ocupă cu studiul datoriilor morale, al originii, naturii şi formelor acestora, în
calitatea ei de componentă esenţială a conştiinţei morale a oamenilor. Prin conduita
etică şi deontologică înţelegem ansamblul de atitudini şi acţiuni cerute de normele
morale şi cele tehnico-profesionale, fără de care nu e posibilă exercitarea profesiunii la
nivelul exigenţelor societăţii. Obiectul şi scopul profesiunii medicale, multiplele relaţii
interu-mane care sunt angajate în timpul şi pentru realizarea actului medical, implică o
conduită profesională cu un bogat conţinut etic.
Profesia medicală trece dincolo de aspectele tehnice ale furnizării de servicii
medicale şi anume comunicarea cu pacientul (sau aparţinători legali). Astfel din
punctul de vedere al principiilor eticii medicale apare obligaţia de a păstra confidenţialitatea şi de a informa pacientul asupra bolii şi a tratamentului - corect, complet,
coerent, menajându-i sensibilitatea, deci, respectând toate regulile comunicării.
Pentru un manager dintr-o organizaţie care furnizează servicii de sănătate este
foarte necesară cunoaşterea regulilor de etică şi deontologie medicală, deoarece acesta
trebuie să cunoască faptul că, pe lângă constrângeri de resurse şi reguli de proces,
îngrijitorul are şi obligaţii impuse de morală, etică şi deontologie pe care trebuie să le
respecte, aparent risipind resurse, materiale şi de timp, organizaţionale şi personale.
Un bun manager trebuie să elimine toate aspectele negative ale activităţii
organizaţiei pe care o conduce. Nu este de loc de neglijat faptul că, în sistemul
îngrijirilor de sănătate, cele mai multe conflicte se datorează deficienţei în comunicarea cu pacientul. De aceea, managerul trebuie să se implice şi este de preferat ca
acesta să-şi pună problema preîntâmpinării unor astfel de situaţii.
În acest scop, spitalele au coduri de conduită, care constituie standarde în activitatea curentă şi care sunt criterii de evaluare a personalului, pe lângă cele profesionale. Acestea transformă o problemă de etică medicală într-una de management şi se
referă la comportamentul întregului personal faţă de pacient şi familia lui.
Codul eticii şi deontologiei profesionale al asistentului medical şi moaşei din
România, elaborat de OAMMR conţine capitole despre:
 integritate, independenţă profesională, responsabilitate;
 raporturi profesionale cu alţi profesionişti din domeniu;
 raporturi profesionale cu instituţiile;
 obligaţiile eticii deontologice (obligativitatea îngrijirilor, respectarea drepturilor pacienţilor, consimţământul, secretul profesional);
 situaţii speciale în practicarea profesiunii în sistem instituţionalizat
(psihiatria, drogurile, mediul carceral, SIDA);
 practicarea profesiunii în mediu privat – îngrijirile la domiciliu;
 probleme ale minorilor, ale experimentărilor pe om;
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 jurisdicţia şi sancţiunile.
Împreună cu Ministerul Sănătăţii, OAMMR participă la elaborarea actelor
legislative privind profesiile de asistent medical şi moaşă, a altor documente privind
aceste profesii, a programelor de educaţie şi educaţie medicală continuă, a normelor şi
standardelor de practică, în vederea creşterii gradului de competenţă profesională şi în
consecinţă a calităţii îngrijirilor furnizate.
Aceste atribuţii ale OAMMR se coroborează cu structura departamentală a
acestui organism. Astfel principalele departamente sunt:
A) Departamente, compartimente de specialitate:
a) Departamentul profesional ştiinţific în componenţa căruia intră:
i) Compartimentul educaţie medicală continuă;
ii) Compartimentul asistenţi medicali generalişti, care cuprinde:
comisiile de specialitate a asistenţilor medicali generalişti;
iii) Compartimentul moaşe, care cuprinde: comisia de specialitate a
moaşelor;
iv) Compartimentul asistenţi medicali din alte specialităţi, care
cuprinde: comisiile de specialitate pentru specialităţi;
b) Departamentul jurisdicţie profesională, etică şi deontologie medicală,
în cadrul căruia funcţionează:
i) Comisia de disciplină, mediere şi deontologie profesională;
ii) Centrul de informare legislativă;
c) Departamentul imagine, publică şi comunicare, relaţii cu mass-media
şi relaţii internaţionale;
d) Departamentul de control şi supraveghere a profesiei, care cuprinde:
i) Compartimentul acreditare, avizare şi evaluare;
ii) Compartimentul standardizare: de calitate, de exercitare a profesiei, de dotare a cabinetelor individuale;
e) Departamentul recunoaştere diplome, care cuprinde:
i) Compartimentul recunoaştere diplome;
ii) Centrul lingvistic;
B) Secretariatul general, în componenţa căruia funcţionează:
a) Direcţia de secretariat şi protocol;
b) Direcţia economico-financiară, aprovizionare şi administrare a
patrimoniului;
C) Comisia naţională de control financiar.
Printre atribuţiile OAMMR este şi aceea de a proteja populaţia prin asigurarea
creşterii nivelului de pregătire a asistenţilor medicali şi moaşelor. Astfel asistenţii
medicali şi moaşele sunt obligaţi să efectueze cursuri de pregătire şi alte forme de
educaţie medicală continuă creditate. La cumularea numărului de credite stabilit în
acest sens de către OAMMR se iau în calcul programele precum şi celelalte forme de
educaţie continuă avizate de către acesta. Asistenţilor medicali care nu realizează, pe
parcursul a 3 ani, numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMMR
li se poate suspenda dreptul de liberă practică.
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Această lege completează măsurile deja adoptate de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării cu privire la armonizarea curriculei de pregătire în aceste profesii, şi are ca
scop prioritar îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate oferite populaţiei.
De asemenea, la elaborarea acestei legi s-a ţinut cont de recomandările
experţilor Comisiei Europene şi ale experţilor care au lucrat în cadrul Proiectului
PHARE. În cadrul acestui proiect au participat şi reprezentanţii Ministerului Sănătăţii
Publice, ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, universităţilor de medicină şi farmacie,
ai Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi ai Federaţiei Sanitas din
România.
2. DREPTURILE PACIENŢILOR
Cu rădăcini profunde în drepturile omului, drepturile pacienţilor exprimă
dorinţele fiecărui individ legate de calitatea îngrijirilor medicale pe care le primeşte
sau le-ar putea primi, oglindind cele două dimensiuni fundamentale ale calităţii: calitatea tehnică şi cea interpersonală, responsabilitatea atât a furnizorilor cât şi a
pacienţilor în procesul de cerere şi ofertă al serviciilor de sănătate.
În condiţiile în care sistemele de sănătate devin tot mai complexe, tehnologia
medicală se dezvoltă, birocraţia ia amploare, adeseori, practica medicală tinde să
devină mai puţin apropiată de om. Pe de altă parte, pacientul nu mai are acelaşi
„profil‖ca în trecut, în care medicul şi indicaţiile sale erau „tabu‖, fără drept de
judecare, verificare sau contestare, în care pacientul primea fără comentarii ceea ce i se
oferea, adeseori ca pe o favoare. Pacientul prezentului tinde să-şi recunoască, să facă
publice dreptu-rile sale şi să le solicite atunci când consideră că îi sunt lezate. Din
simplu pacient el devine client al sistemului de sănătate, din „figurant‖, actor activ în
cadrul sistemului.
Cum nu putem vorbi despre calitate în sistemul de sănătate, fără a realiza că
aceasta este focalizată pe client, pe pacient, nu putem vorbi despre asigurarea,
îmbunătăţirea sau menţinerea calităţii, dacă nu respectăm drepturile pacientului.
Există două tipuri mari de drepturi ale pacientului:
 drepturile sociale, care se referă la obligaţia statului şi a sistemului de
sănătate de a furniza servicii medicale accesibile şi echitabile, ferite de orice
tip de discriminare, tuturor pacienţilor, drepturi aflate sub permanenta
influenţă a sferei politice şi economice;
 drepturile individuale, care vin în completarea celor sociale, se referă în
special la accesul la îngrijirile de sănătate, la autonomie, răscumpărare şi
obţinere de compensaţii.
La nivel internaţional există câteva documente de bază referitoare la drepturile
pacienţilor, care au fost adoptate în majoritatea ţărilor Europei, printre care:
 Declaraţia promovării drepturilor pacienţilor în Europa (O.M.S., 1994);
 Carta reformării îngrijirilor de sănătate de la Ljubljana (O.M.S., 1996);
 Convenţia asupra drepturilor omului şi demnităţii fiinţei umane în legătură
cu aplicarea biologiei şi medicinii (Consiliul Europei, 1997)
 Carta europeană a drepturilor pacienţilor (Active Citizenship Network).
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Capitolele majore ale drepturilor pacientului cuprind referiri la următoarele
drepturi:
- drepturile fundamentale ale omului, cuprinzând referiri la respectul cu care
pacientul, opiniile, convingerile şi valorile sale trebuie tratate, autodeterminarea acestuia;
- dreptul la informare, prin care pacientul, sau când este necesar, reprezentanţii
legali ai acestuia au dreptul de a primi verbal şi, când este necesar, scris (ex. la
externare) toate informaţiile referitoare la afecţiunea sa, complicaţiile acesteia,
beneficiile şi efectele secundare ale tratamentului, exprimate într-o manieră
clară;
- consimţământul, prin care pacientului, sau, când este cazul, reprezentanţilor
legali ai acestuia, li se garantează dreptul de a alege orice intervenţie
medicală, participarea la studii sau cercetări ştiinţifice, în mod informat, în aşa
fel încât să se potrivească cel mai bine nevoilor, scopurilor şi stilului de viaţă
al pacientului;
- dreptul la confidenţialitate şi respectarea intimităţii, astfel încât pacientul să
fie sigur că nici un fel de informaţii legate de natura afecţiunilor de care
suferă nu vor fi făcute cunoscute, câtă vreme nu sunt de natură să afecteze
sănătatea publică;
- dreptul la îngrijiri şi tratament, cu respectul accesului la îngrijiri, fără a se
lovi de obstacole sau prejudecăţi, la siguranţa acestor îngrijiri, la confort şi
continuitatea îngrijirilor cât timp este necesar.
În plus, faţă de capitolele mari ale drepturilor pacienţilor care sunt aproape
integral preluate din Declaraţia promovării drepturilor pacienţilor, legea românească a
drepturilor pacienţilor abordează şi capitolul drepturilor pacientului în domeniul
sănătăţii reproducerii, care reglementează dreptul de opţiune al femeii de a avea copii,
prevalarea dreptului femeii la viaţă faţă de sarcină, atunci când sarcina reprezintă un
risc major pentru sănătatea şi viaţa femeii, precum şi referiri la dreptul pacienţilor de a
obţine informaţii, educaţie şi servicii necesare şi lipsite de riscuri în domeniul
planificării familiale.
Drepturile pacienţilor, aşa cum sunt legiferate în sistemul de sănătate românesc,
pot fi regăsite în anexa VII.3.care cuprinde Legea Nr. 46 din 21 ianuarie 2003.
3. ASISTENTUL MEDICAL/MOAŞA CA RESPONSABIL ÎN SPITAL
Noua lege a reformei sănătăţii, Legea nr. 95 din 2006, are la Titlul VII,
Spitalele, reglementări privind organizarea şi funcţionarea asistenţei medicale
spitaliceşti.
Spitalele reprezintă cele mai complexe instituţii sanitare, conducerea lor fiind
asigurată de un manager, persoană fizică sau juridică şi comitetul director.
Ca noutate este pentru prima dată când se separă managementul spitalului de
celelalte activităţii specifice instituţiilor sanitare furnizoare de servicii medicale.
Managerul, persoană fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică, trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior şi al
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unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de
Ministerul Sănătăţii Publice şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
Managerul, persoană fizică sau juridică, încheie contract de management cu
Ministerul Sănătăţii Publice sau cu ministerele, respectiv instituţiile cu reţea sanitară
proprie, după caz, pe o perioadă de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit
sau poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale, efectuate pe baza
criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
Pentru prima dată se introduce regimul incompatibilităţilor pentru managerii de
spitale, precum şi pentru toate persoanele care ocupă posturi de conducere până la
nivelul de şef de secţie.
Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:
 exercitarea oricăror alte funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate
inclusiv în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti;
 exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv
cele neremunerate;
 exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de
conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;
 exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de
profil.
Se defineşte de asemenea conflictul de interese pentru toate persoanele care
ocupă funcţii de conducere şi pentru rudele şi afinii până la gradul IV.
Constituie conflict de interese deţinerea, de către manager, persoană fizică,
manager persoană juridică, ori reprezentant al persoanei juridice, de părţi sociale,
acţiuni sau interese, la societăţi comerciale sau organizaţii nonguvernamentale care
stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager.
Alte aspecte reglementate de titlul VII Spitalele se referă la:
 stabilirea componenţei comitetului director, precum şi atribuţiile şi
responsabilităţile funcţionale ale membrilor acestuia;
În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director,
format din managerul spitalului, directorul medical, directorul de cercetare –
dezvoltare pentru spitalele clinice, directorul financiar-contabil, şi după caz,
directorul de îngrijiri, precum şi alţi directori, potrivit normelor interne de organizare
a spitalelor. Atribuţiile comitetului director sunt stabilite prin ordin al ministrului
sănătăţii publice.
 redefinirea rolului statului, reprezentat de Ministerul Sănătăţii şi structurilor deconcentrate ale acestuia în teritoriu, în ceea ce priveşte
monitorizarea, evaluarea şi controlul activităţii spitalelor;
 implicarea Ministerului Sănătăţii, reprezentantul administraţiei publice
centrale, în numirea şi eliberarea din funcţie a persoanelor cu funcţii de
conducere din toate categoriile de spitale publice, condiţie esenţială pentru
aplicarea politicilor şi strategiilor naţionale ce vizează sănătatea publică a
populaţiei;
 spitalele private se înfiinţează sau se desfiinţează cu avizul Ministerului
Sănătăţii Publice, în condiţiile legii;
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 stabilirea metodologiei de acreditare a spitalelor, precum şi a modului de
organizare şi funcţionare, atribuţiile, obligaţiile şi responsabilităţile
Comisiei Naţionale de Acreditare, subordonată direct Cancelariei
Primului Ministru, în acest proces complex;
 stabilirea raporturilor dintre finanţatorii sistemului de sănătate, precum
şi între unităţile publice şi unităţile private ale sistemului naţional de
sănătate;
 definirea structurii, drepturilor şi obligaţilor managementului şi
managerului de spital;
 consacrarea CONSILIUL CONSULTATIV ca organ de conducere
colectivă a spitalului, stabilind componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile
acestuia;
În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu consultativ, care are rolul de
a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului
şi de a face recomandări managerilor spitalului în urma dezbaterilor.
 stabilirea modelului de contract de management în care sunt prevăzuţi
indicatorii de performanţă propuşi în acord cu resursele financiare
repartizate;
Modelul contractului de management, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi şi
indicatorii de performanţă ai activităţii, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii
publice, cu consultarea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie. Nivelul
indicatorilor de performanţă a activităţii se stabileşte anual de către Ministerul
Sănătăţii Publice, respectiv ministerul de resort, în funcţie de subordonarea spitalului.
Contractul de management va avea la bază un buget global negociat, a cărui execuţie
va fi evaluată anual.
 funcţionarea spitalelor cu buget global ca formă de alocare a resurselor
financiare;
Spitalele publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi
funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor
publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate
pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii. Spitalele pot încheia
contracte de furnizare de servicii medicale şi cu casele de asigurări de sănătate private.
 constituirea fondului de dezvoltare rezultat din calculul amortizării
mijloacelor fixe, inclusiv a aparaturii de înaltă performanţă aflată în
dotarea spitalelor;
Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din următoarele surse:
 cotă-parte din amortizarea calculată lunar şi cuprinsă în bugetul de venituri
şi cheltuieli al spitalului, cu păstrarea echilibrului financiar;
 sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele
casate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 sponsorizări cu destinaţia "dezvoltare";
 o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la
finele exerciţiului financiar;
 sume rezultate din închirieri, în condiţiile legii.
Fondul de dezvoltare se utilizează pentru dotarea spitalului, iar soldul fondului
de dezvoltare rămas la finele anului se reportează în anul următor.
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Deşi în cadrul reformei sistemului şi în contextul aderării ţării noastre la
Uniunea Europeană, necesitatea acreditării spitalelor a fost recunoscută şi au fost
pregătiţi un număr de specialişti, procesul a fost amânat şi nu există încă un program
de acreditare.
Legea 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătăţii, la titlul VII – Spitalele,
prevede ca spitalele să intre la cerere în procedura de acreditare, coordonată de
Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor. Această comisie este responsabilă cu
„procedurile, standardele şi metodologia de acreditare‖. Termenul maxim până la care
spitalele pot obţine acreditarea este de cinci ani de la obţinerea autorizaţiei sanitare de
funcţionare, urmând ca situaţia spitalelor acreditate să fie făcută publică. Detaliile
tehnice operaţionale de acreditare a spitalelor urmează să fie stabilite prin legislaţia
secundară, în cel mai scurt timp.
Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare a spitalelor de-abia începe, fiind
necesar un organism de acreditare funcţional, neutru şi independent, format din
specialişti cu pregătire specifică şi experienţă de lucru cu spitalele, motivaţi, care să
dezvolte şi să testeze metodologia exactă de acreditare, precum şi un instrument pentru
facilitarea activităţii de evaluare în spital, de tip Ghid de acreditare. Procesul de
acreditare ar trebui să vizeze iniţial procesul de evaluare internă a spitalelor şi
colaborarea cu specialiştii şi echipa managerială pentru îmbunătăţirea aspectelor
deficitare, pe ariile şi dimensiunile definite de standarde.
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