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Abstract

Nevoia  de  formare  în  domeniul  formatorilor  QMS  (quality  system management  –  managementul 

sistemelor  calităţii  )  în  spitale  atât  în  vederea  certificării  în  România  a  acestor  specialişti  cât  şi 

necesara inovaţie în ţările care deja implementează acest tip de formare trebuie evaluata atât din 

perspectiva  cunoştinţelor  şi  abilitaţilor  necesare  în  a  implementa,  audita,  menţine   standard  de 

management al sistemului calităţii în sistemul sanitar cat şi din perspectiva permanentei restructurări 

a standardului formarii în sine. 

 Sistemul urmăreşte anumite scopuri  din punct de vedere al  managementului-  acreditare CONAS, 

respectarea cadrului legislativ romanesc şi european (Directiva 24/2011) implementarea şi acreditarea 

standardelor ISO- in special  9001.  La acestea se adaugă noua tehnologie informaţionala care a 

regândit  întregul  sistem  de  evidenţiere  a  fisei  pacientului  şi  nu  numai  în  scopul  rentabilizării  şi 

eficientizării  sistemului sanitar la nivel mondial. Acreditarea formarii QMS pentru sectorul sanitar în  

România nu este doar o nevoie a personalului ci a sistemului ca întreg (social, medical, economic),  

implementarea Directivei 24/2011 punând sistemul sanitar din România în fata reinventării - protectia 

sociala sau sustenabilitatea economica părând a fi alegerea.
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ASPECTE METODOLOGICE

PROIECTUL ŞI OBIECTIVELE SALE

Scopul  proiectului  este  acela  de  a  îmbunătăţii  calitatea  şi  atractivitatea  educaţiei  şi  formării 

profesionale prin transferul în România a inovărilor EOQ în ceea ce priveşte managementul calităţii în 

domeniul sanitar prin colaborarea cu parteneri transnaţionali.

Principalul beneficiu pentru sistemul de formare profesională din România şi pentru sistemul sanitar 

românesc este crearea unei formări profesionale adaptate nevoilor profesioniştilor care lucrează în 

domeniul  managementului  calităţii  în  unităţile  sanitare,  la  cele  mai  înalte  standarde  de  calitate 

recunoscute la nivel european.

Proiectul este însă un proiect de transfer şi inovaţie în acelaşi timp, partenerii din Ungaria şi Austria, la 

care aceste  sisteme de formare  profesională  funcţionează  şi  de la  care  noi  dorim să transferăm 

inovaţia vor beneficia prin acest parteneriat prin revizuirea şi dezvoltarea formării  existente cu alte 

cuvinte alinierea capacitatii de instruire la realitatea existenta domeniul managementului calităţii din 

sectorul sanitar la nivel European. 

 În urma analizei comune a sistemelor de formare folosite în diferitele ţări partenere (metode şi 

instrumente,  probleme apărute,  nevoi ale persoanelor formate, diferenţe de la o ţară la alta),  prin 

schimbul de experienţă se va realiza nu doar transferul inovaţiilor spre România ci şi găsirea în comun 

a unor soluţii de ameliorare a formărilor în ţările unde aceste programe de formare se aplică deja. 

Grupul de lucru va analiza în detaliu cum funcţionează acestea în diferitele ţări şi cum se integrează în  

sistemele respective  de formare profesională,  respectiv,  va identifica acele  aspecte metodologice, 

instrumente  şi  tehnici  care  vor  fi  considerate  a  fi  cele  mai  adecvate  pentru  a  răspunde nevoilor  

grupurilor ţintă din acest proiect.

Pentru eventualele  probleme sau dificultăţi  specifice  identificate în  funcţionarea acestui  sistem de 

formare profesională în ţările vizitate, echipa de experţi va propune diferite soluţii  noi, unele dintre  

acestea putând să fie relevante nu doar pentru implementarea noii formări în România ci şi pentru  

dezvoltarea formărilor din ţările care aplică deja acest sistem

1.2. DESCRIEREA METODOLOGIEI

În  acest  context,  pornind  de  la  scopul  si  obiectivele  asumate  ale  proiectului,  prima  activitate 

desfăsurată vizează realizarea studiului  EVALUARE A NEVOII DE FORMARE A MANAGERILOR 

DE CALITATE DIN SPITALE”. Studiul de fată îsi propune să evalueze, prin instrumente specifice de 

colectare a datelor, conform unei metodologii elaborate în acest sens, nevoile specifice de formare 
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exprimate  de  catre  responsabilii  de  calitate  spitalele.  Eşantionul  cuprinde  50  de  spitale  la  nivel 

national.   

Metodologia de cercetare îşi  propune sa evalueze odată în baza unui set de cunoştinţe  şi  abilitaţi 

necesare unui  manager  de calitate,   situaţia  prezenta  şi  în  acelaşi  timp sa  identifice  nevoile  de 

instruire ale managerilor  şi  responsabililor  de calitate.  Acest  set  de cunoştinţe  şi  abilitaţi  (profil  de 

instruire) a fost realizat în urma realizării unei analize tip benchmarking şi mapare a unor bune practici 

alături de partenerii din Austria şi Ungaria.

2. CHESTIONARUL ŞI EŞANTIONUL REPREZENTATIV

2.1 Analiza nevoilor grupurilor ţintă

În cazul proiectului nostru avem grupul ţintă direct al proiectului reprezentat de viitorii formatori care  

vor preda cursurile de Manager al Sistemelor de Calitate în domeniul Sanitar, iar grupul ţintă indirect 

este  cel  al  personalului  din  domeniul  sanitar  care are  responsabilităţi  de management  sistemului 

calităţii şi care va putea fi format în acest domeniu.

Grupul de lucru format din echipa de proiect din România şi reprezentanţi ai partenerilor europeni a 

analizat cerinţele diferitelor tipuri de management al sistemelor de calitate care se aplică în sistemul 

sanitar românesc : ISO, CoNAS, protocoale specifice domeniului medical.  De asemenea a urmărit 

modul în care acestea sunt aplicate în România şi a identificat principalele probleme de management 

al sistemelor de calitate în sectorul sanitar din România.  Studiul va sublinia principalele nevoi de 

formare  ale  personalului  din  domeniul  sanitar  în  ceea  ce  priveşte  managementul  calităţii  pentru 

îmbunătăţirea funcţionării sistemelor de calitate în unităţile sanitare ca si output de acţiune si ca si 

output de rezultat va identifica nevoile de instruire ale viitorilor formatori din România care vor susţine 

cursul  de  formare  pentru  « Manager  al  Sistemelor  de  Calitate  în  domeniul  Sanitar »  adaptat  la 

cerinţele sistemului sanitar din România.

Chestionarul a fost realizat În cadrul unui grup de lucru format din experţi din organizaţiile partenere. 

Partenerii europeni sunt organizaţii care furnizează cursuri de formare conform Schemelor Armonizate 

EOQ pentru certificarea şi înregistrarea personalului in domeniile : QMTH – EOQ Quality Management 

Technician in Healthcare şi / sau QSMH – EOQ Quality System Manager in Healthcare.
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2.2 DESCRIEREA INSTRUMENTULUI DE CERCETARE-
CHESTIONARUL APLICAT

In vederea realizării raportului, a  fost dezvoltat  şi aplicat un chestionar calitativ utilizând ca mod de 

înregistrare  a  răspunsurilor  scala  Likert.  Scala  Likert  este  o  scală  folosită  în  psihometrie  pentru 

măsurători operate cu ajutorul chestionarelor. S-a alcătuit un set de întrebări care reprezintă afirmaţii 

cu  caracter  favorabil  sau  nefavorabil  la  adresa  elementelor  de  reper  in  formarea  responsabililor  

managementului sistemului de calitate din sistemul sanitar, astfel încât sa se poată conclude asupra 

dimensiunilor şi subdimensiunilor in care se înregistrează carente şi sa putem evalua in final nevoia de 

instruire- obiectul cercetării de fata. Chestionarul a fost aplicat unei populaţii stabilite conform scopului 

de măsurare. Atunci când sunt invitaţi să răspundă la un chestionar calibrat ca instrument de măsură 

pe o scală Likert subiecţii trebuie să specifice nivelul de acord respectiv dezacord faţă de afirmaţiile 

din chestionar. Scala Likert este o scală cu cinci valori după grila mai jos prezentată.

1
în foarte
mică
măsură

2
în mică
măsură

3
nici în mică
măsură,  nici 
în
mare măsură

4
în mare
măsură

5
în foarte
mare
măsură

După ce se completează chestionarul fiecare element (întrebare) se analizează  separat. 

Motivul pentru care a fost utilizat acest instrument  şi nu altul în cadrul cercetării de fata este ca pe 

lângă acurateţea cu care se depistează prezenta sau lipsa elementului de cercetare (in cazul de fata  

dimensiunile  şi subdimensiunile managementului sistemului de calitate in spitale) scala Likert este o 

scală bipolară în sensul că măsoară atitudinea sau aprecierea faţă de un subiect atât prin răspuns 

pozitiv/negativ  un aspect  extrem de important  in  evaluarea de  nevoii  de instruire  a  prezenţilor  şi 

viitorilor  responsabili  de  calitate  din  spitale  cat  şi  prezenta sau  lipsa  informaţie  ce  face subiectul 

cercetării.   Conştientizarea acestor dimensiuni  ale formarii  cat  şi  disponibilitatea in acumularea de 

cunoştinţe necesare fiind in egala măsură importante.

Chestionarul  are  13  întrebări  cu  sub-elemente  prezentate  tip  grila  urmând  dimensiunile 

managementului  sistemului  calităţii  in  spitale  respectiv-  anexa  2  prezintă  fiecare  dimensiune  şi 

subdimensiune.

Caracterul de inovaţie constanta in potenţiala utilizare a acestui instrument de analiza in a evalua 

dimensiunea QMS in spitalele din România şi dimensiunea protecţiei sociale a QMS ca şi un rezultat 

de lunga durata.
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3. CADRUL SOCIO-ECONOMIC ÎNREGISTRAT IN SISTEMUL 
SANITAR-IMAGINEA DE ANSAMBLU

3.1 Dimensiunea socială a sănătăŢii

Directiva 24./2011

Este absolut normal ca sistemul de sănătate sa facă parte din sistemul de protecţie sociala a statului,  

asigurarea sănătăţii  cetăţenilor  fiind una din  funcţiile  de baza ale  unui  stat,  aşadar  in  conturarea 

politicii comune in domeniu Uniunea Europeană include sistemele de sănătate în cadrul mai larg al  

sistemelor de protecţie sociala. Reforma sistemului sanitar va trebui să  ţină cont de acest aspect, 

asigurând cel puţin un nivel minim de protecţie socială in România. Principiile sistemului social de 

sănătate sunt următoarele:

• universalitatea

• solidaritatea

• echitatea

• accesul la îngrijiri de bună calitate.

În conformitate cu spiritul Directivei 24/2011, sistemul sanitar trebuie să aibă cel puţin o componentă 

socială. Această cerinţă poate fi îndeplinită prin intermediul menţinerii sistemului asigurărilor sociale 

de sănătate (de preferat) sau prin introducerea componentei de baza a sănătăţii în sistemul social. De 

asemenea, menţinerea infrastructurii sanitare face şi ea parte din dimensiunea socială necesară, fapt 

care conduce inevitabil la concluzia menţinerii unui număr suficient de unităţi sanitare publice. Chiar 

dacă forţând întru-câtva interpretarea textelor legale, am putea spune chiar că dimensiunea socială 

asistemului sanitar face parte din aquis-ul comunitar.

Un  aspect  de  baza  in  realizarea  QMS  real  in  spitale  cele  2  dimensiuni  principale-  calitatea  şi 

dimensiunea sociala par a fi  in  concurenta iar dacă ni  le imaginam ca 2 axe x  şi  y  imaginea de 

ansamblu la nivel global pare a fi un sistem de sănătate  QMS nu este un sistem de protecţie sociala  

şi  un sistem de protecţie  sociala  nu este  un sistem de sănătate  QMS. Managementul  sistemului  

calităţii in spitale are un rol esenţial acela de a încerca sa găsească soluţiile SPECIFICE pentru a 

balansa cele 2 dimensiuni şi de a standardiza- de a găsii punctele de referinţă- in menţinerea acestei  

cerinţe. 

Unul din obiectivele acestei directive este „servicii medicale singure şi de calitate” aşadar evaluarea 

nevoii  de instruire a responsabililor  de calitate este extrem de oportuna atât  pentru aplicantul  din  

România in cadrul acestui proiect dar  şi  pentru inovaţia in domeniu- respectiv pentru partenerii din 

Austria şi Ungaria. 
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3.2 Calitatea şi siguranţa serviciilor medicale

Calitatea serviciilor medicale constituie o variabilă esenţială în contextul european creat de Directiva 

nr. 24/2011. Aplicând costuri egale şi  cu un nivel egal de acces la serviciile medicale este de aşteptat 

ca indicatorii privitori la calitate să instituie diferenţe semnificative de adresabilitate. Cerinţele privind 

standardele de calitate şi siguranţă prevăzute în Directivă trebuie asumate de statul român atât prin 

intermediul legislaţiei de transpunere cât şi pe calea reformei sistemului sanitar.1 

3.3 Impactul asupra salariaţilor

În ceea ce priveşte impactul Directivei asupra salariaţilor estimăm următoarele direcţii principale:

- Creşterea standardelor de calitate şi siguranţă a serviciilor medicale. Pe fondul actualului mod 

de funcţionare a sistemului sanitar, caracterizat de o preocupare extrem de scăzută pentru pregătirea 

salariaţilor (evidente fiind absenţa finanţării  şi  a standardelor în domeniu), efortul este transferat în 

special pe umerii salariaţilor.

- Creşterea gradului de informare a pacienţilor şi sporirea transparenţei;

- Liberul acces al pacienţilor la datele medicale personale;

- Cunoaşterea standardelor de performanţă a serviciilor medicale existente la nivelul U.E.;

- Introducerea unor proceduri clare şi transparente în ceea ce priveşte costurile;

- Posibilitatea creştere nivelului de adresabilitate al unităţilor sanitare, aceasta deschizând posibilitatea 

unor reale creşteri salariale;

- Punctul de vedere profesional va juca un rol foarte important pentru stabilirea criteriilor aplicabile 

autorizării prealabile;

- Putem vorbi într-o măsură considerabilă de ivirea unei pieţe a serviciilor medicale, care naşte un 

grad de concurenţă, cu toate consecinţele acesteia;

-  Însuşirea  condiţiilor  în  care  pot  refuza  tratamentul  unui  pacient  ce  este  cetăţean  al  altui  stat 

membru.2

3.4 CONTEXTUL ECONOMIC

Demersul pentru stabilirea costurilor reale aferente serviciilor medicale este unul obligatoriu pentru a 

putea vorbi de armonizarea legislaţiei la prevederile Directivei nr. 24/2011. Orice ezitare în acest sens 

va afecta în mod semnificativ două paliere ale sistemului de sănătate:

• Spitalele, acestea riscând să fie puse în situaţia de a trata şi pacienţii proveniţi din alte

state membre la costuri subevaluate, fapt care le va accentua deficitul;

• Pacienţii, care vor fi efectiv privaţi de posibilitatea de a se trata în străinătate cu

1 sursa: STUDIU PRIVIND ARMONIZAREA CU DIRECTIVA 24/2011).
2 Idem 1
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rambursarea  costurilor  la  niveluri  acceptabile  şi  vor  suferi  toate  influenţele  derivate  din  deficitele 

financiare ale unităţilor sanitare.

Raportat  la situaţia  României,  putem observa că stabilirea preţurilor serviciilor  medicale la nivelul 

costurilor de piaţă poate determina la rându-i  fluxuri  migratorii  de pacienţi  din alte state membre, 

datorită preţurilor mai reduse comparativ cu cele din propriul stat, determinate de costurile mai reduse 

cu forţa de muncă. Cel puţin în situaţia existenţei unor liste de aşteptate în statul membru de afiliere, 

poate fi anticipată o astfel de fluctuaţie a adresabilităţii. O astfel de variantă poate fi una profitabilă 

pentru unităţile sanitare din România  şi pentru întregul sistem sanitar prin contribuţia la menţinerea 

infrastructurii medicale.

Anticipăm însă că pe termen mediu  şi  lung avantajul competitiv  oferit  de costul redus al forţei de 

muncă (adică de salariile mici din sectorul sanitar) va dispărea, el determinând ivirea unui dezavantaj  

major: lipsa profesioniştilor din sistem. Având în vedere interpretarea de ansamblu a Directivei, lipsa 

profesioniştilor pentru anumite specializări (spre exemplu) generează efecte care nu pot fi blocate nici 

măcar de autorizarea prealabilă. Altfel spus, în absenţa posibilităţii unui tratament în ţară, autorizarea 

tratamentului medical într-un alt stat devine obligatorie. Ceea ce conduce la obligaţia de a suportat 

costurile unor intervenţii prestate în alte state.3

3.5 CONTEXTUL TEHNOLOGIC

Managementul documentelor in cadrul QMS in spitale a fost şi este permanent supus regândirii astfel 

încât sa răspundă noilor tehnologii informatice aplicate sistemului medical- fisa pacientului, nivelul de 

acces la informaţie a cadrului medical, aplicaţiile ehealth. Acest lucru este confirmat  şi de American 

Health  Information  Management  Association  (AHIMA),  Association  for  Healthcare  Documentation 

Integrity (AHDI), and the Medical Transcription Industry Association (MTIA) care considera ca este 

urgent sa se reevalueze procesul de măsurare a calităţii documentaţiei in sistemul sanitar si care a 

publicat in 2010 primul raport tip benchmarking privind managementul informaţional al documentaţiei 

in sistemul sanitar.4

4. NEVOIA DE FORMARE

Nevoia de formare este evaluata din perspectiva cunostintelor şi abilitatilor necesare in a implementa, 

audita, mentine  standard de management al sistemului calitatii in sistemul sanitar. Sistemul urmareste 

anumite scopuri  din punct de vedere al managementului-  acreditare CONAS, respectarea cadrului  

3 Concluziile studiului Impactul Directivei nr. 24/2011 asupra sistemului sanitar din România
4 HEALTHCARE DOCUMENTATION QUALITY ASSESSMENT AND MANAGEMENT BEST PRACTICES, 
Association for Healthcare Documentation Integrity, March 2011
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legislativ romanesc şi european (Directiva 24/2011) implementarea şi acreditarea standardelor ISO- in 

special 9001.  La acestea se adauga noua tehnologie IT care a regandit intregul sistem de evidentiere  

a fisei pacientului de exemplu şi nu numai. 

REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN URMA APLICĂRII CHESTIONARULUI

 

Rezultatele  înregistrate in urma aplicării  chestionarului  in cele  50 de spitale  din România au fost  

interpretate in corelare cu cele trei paliere de cercetare privind nevoia de instruire:

a)                  nevoia perceputa de către responsabili în relaţie cu locul de munca – dacă au nevoie de 

instruire  in  calitate  de  responsabili,  cum percep  relaţia  cu  mediul  de  lucru,  dacă  au participat  la 

instruire  ce  anume  împiedică  acumularea  de  instruire,  performanta  la  locul  de  munca  in  urma 

instruirilor (întrebările 1-3 adresează situaţia prezenta, întrebările 5-10 adresează nevoia de instruire 

evaluata de către responsabili)

b)                  evaluarea  instruirilor  efectuate,  a  cunoştinţelor  şi  abilitaţilor  însuşite  prin  diferite 

moduri  relevante  implementării  QMS  in  sectorul  sanitar (cunoaşterea  standardului,  contextul 

legislativ etc)

c)                   evaluarea necesarului de instruire in baza cunoştinţelor şi abilitaţilor obligatorii pentru 

un responsabil in managementul calitatii (intrebarea 11)

Rezultatele obţinute sunt prezentate grafic în continuare :

1. Măsura în care sunt mulţumiţi cu privire la diferite aspecte ale locului de muncă :

Relaţia cu colegii

18%

82%

in mare măsura in foarte mare masura
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Accesul la formare continuă

0%

5%

90%

5%

în mică măsură

nici in mica nici in mare
măsura

in mare masura

in foarte mare masura

Managementul

0%

54%33%

13%

în mică măsură

nici in mica nici in mare
măsura

in mare masura

in foarte mare masura

 Dotari şi materialele existente spatiului unde 
va desfasurati activitatea 

6%

72%

22%

în mică măsură

nici in mica nici in mare
măsura

in mare masura
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1. Accesul la programe de formare continuă

Acces la programe de formare  
4%

62%

34%

în mică măsură

nici in mica nici in mare
măsura

in mare masura

Motive neparticipare 

22%

60%

18%

Programul prelungit de
lucru

Imposibilitatea gasirii
unui inlocuitor pe
perioada formarii

Lipsa bugetului pentru
formare profesionala in
spital
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2. Aspecte vizate de programele de formare anterioare

1

32

11

5 1

in foarte
mica masura

in mica
masura

nici in mica
nici in mare

masura

in mare
masura

in foarte
mare masura

Managementul strategic al organizaţiei 

 Managementul operaţional al informaţiei 

78%

20%

2%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura

Managementul resurselor umane 

80%

20%

in mare masura

in foarte mare masura
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Managementul mediului de îngrijire 

74%

24%

2%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura

Managementul calităţii serviciilor 

82%

18%

in mare masura

in foarte mare masura

Drepturile pacientului și comunicarea 

70%

30%

in mare masura

in foarte mare masura
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Gestiunea datelor pacientului 

6%

80%

14%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura

Managementul îngrijirilor  de sănătate 

76%

16%

8%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura

Prevenirea şi gestiunea riscurilor 

68%

26%

6%

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura
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3. Motive care determină interesul pentru participarea la cursuri viitoare

Dezvoltare profesională 

82%

18%

in mare masura

in foarte mare masura

Dezvoltare personală

32%

68%

in mare masura

in foarte mare masura

Credite profesionale 

18%

82%

in mare masura

in foarte mare masura
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Avansare pe post 

46%

54%

in mare masura

in foarte mare masura

Menţinerea locului de muncă 

12%

88%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

4. Nevoi de dezvoltarea a abilităţilor relaţionale

Gestionarea eficientă a situaţiilor 
conflictuale 

22%

78%

in mare masura

in foarte mare masura
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Adoptarea unui comportament medical 
empatic 
12%

88%

in mare masura

in foarte mare masura

Utilizarea tehnicilor de ameliorare a 
comunicării 

4%

86%

10%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura

Folosirea unor instrumente eficiente de 
calitate 

14%

84%

2%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura
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Folosirea unor instrumente eficiente de 
cunoaştere a pacientilor

14%

84%

2%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura

5. Nevoi de dezvoltare a altor abilităţi

Comunicare 

14%

86%

in mare masura

in foarte mare masura

Utilizare confortabilă a tehnicilor 
informaţionale 

10%

82%

8%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura
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Munca în echipă 

78%

22%

in mare masura

in foarte mare masura

Relaţionare cu pacientul 

80%

20%

in mare masura

in foarte mare masura

Relaţionare cu însoţitorii 

10%

88%

2%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura
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Managementul situaţiilor de risc 

16%

84%

in mare masura

in foarte mare masura

Managmenetul eficient al sarcinilor-lucrul sub 
presiunea timpului 

24%

76%

in mare masura

in foarte mare masura

6. Nevoi de dezvoltare a abilităţilor în domenii ale managementului instituţional

Luarea deciziilor 

16%

84%

in mare masura

in foarte mare masura
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Asigurarea calităţii 

86%

14%

in mare masura

in foarte mare masura

Gestionarea resurselor materiale 

22%

78%

in mare masura

in foarte mare masura

Gestionarea resurselor umane 

78%

22%

in mare masura

in foarte mare masura
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Stabilirea relaţiilor cu partenerii 
sociali/economici (furnizori, ONGuri etc) 

16%

78%

6%

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

Adaptarea procesului managerial la schimbare 

82%

18%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

Capacitarea resursei umane în dezvoltarea 
abilităţilor de învăţare pe parcursul vieţii 

86%

14%

in mare masura

in foarte mare masura
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Managementul calităţii

10%

90%

in mare masura

in foarte mare masura

Managementul sistemului informatic

4%

90%

6%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura

Managementul fişei pacientului

10%

90%

in mare masura

in foarte mare masura

25



Managementul resurselor umane

22%

78%

in mare masura

in foarte mare masura

7. Cunoştinte/abilităţi  dobândite  prin  participări  anterioare  la  cursuri  de  formare 

profesională in calitate de membru al nucleului de calitate într-un spital 

Termeni si definitii 

16%

84%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

Legislaţie privind asigurarea calităţii în spitale 

12%

84%

4%

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura
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Cerinţele managementului calităţii 

82%

18%

in mare masura

in foarte mare masura

Managementul Calităţii- TQM 

2%

88%

10%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura

Elemente ale managementului calităţii 
(principii: misiunea, conceptul de servicii, 

procese, etc 
10%

88%

2%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura
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 Modele ale managementului calităţii
Termene și definiţii 

82%

16%
2%

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

2

40

7
1

in foarte mica
masura

in mica masura nici in mica nici
in mare masura

in foarte mare
masura

Cunoştinţe privind evaluarea și certificarea 
(metode) 

Ce reprezintă un rezultant (outcome) 

76%

20%

4%

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura
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Dezvoltarea indicatorilor pentru rezultate 

78%

18%
4%

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

Metode și instrumente de măsurare 

72%

20%

8%

in foarte mica masura

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura

Finalizarea proiectelor de îmbunătăţire a 
calităţii 

74%

24%

2%

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura
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Medote pentru asigurarea internă și externă a 
calităţii 

4%

82%

14%

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

Rolul moderatorului 

74%

20%

6%

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

Instrumente și tehnici 

86%

14%

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura
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Pregatire, susţinere și follow up  

72%

24%

4%

in foarte mica masura

in mica masura

nici in mare nici in mica
masura

Coordonarea evenimentului 

80%

12%

8%

in mica masura

nici in mare nici in mica
masura

in mare masura

37

7 3 3

in foarte mica
masura

in mica masura nici in mare nici
in mica masura

in mare masura

Feedback individual de la participanţi 
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8. Nevoi de formare în domeniul managementului de proiecte

1 5

41

3

in mica masura nici in mare nici
in mica masura

in mare masura in foarte mare
masura

Termeni, scopul, rolul 

6

37

5 2

in mica masura nici in mare nici
in mica masura

in mare masura in foarte mare
masura

Planificarea proiectului, control, și 
documentare, evaluare 

9. Nevoi de formare în domeniul colectării şi analizei datelor
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Tehnici și cerinte privind documentarea 

82%

16%
2%

in mica masura

nici in mare nici in mica
masura

in mare masura

Metode statistice

72%

20%

8%

in foarte mica masura

in mica masura

nici in mare nici in mica
masura

Epidemiologie 

2%

84%

14%

in mica masura

in mare masura

in foarte mare masura
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41

7
1 1

in mica masura nici in mica nici
in mare masura

in mare masura in foarte mare
masura

Procedee de testare 

Măsurare 

74%

18%

8%

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

Analiza datelor 

78%

18%
4%

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura

in foarte mare masura
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6

41

2 1

in mica masura nici in mica nici
in mare masura

in mare masura in foarte mare
masura

Sistem Informatic 

35

11
3 1

in foarte mica
masura

in mica masura nici in mica nici
in mare masura

in mare masura

Rapoarte grafice 

10. Nevoi de formare în domeniul comunicării

Comunicarea ca și calificare personală 

86%

14%

in mare masura

in foarte mare masura
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Comunicarea în echipă 

2%

80%

18%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura

Comunicarea în cadrul spitalului, comunicarea 
cu pacienţii 

2%

80%

18%

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

Tehnici motivaţionale 

2%

84%

14%

in mica masura

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura
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11. Nevoi de formare în domeniul costurilor asociate calităţii

35

10
4 1

in foarte mica
masura

in mica masura nici in mica nici
in mare masura

in mare masura

Costuri legate de calitate, categorii de cost, 
erori de cost  

36

10
3 1

in foarte mica
masura

in mica masura nici in mica nici
in mare masura

in mare masura

Aplicaţii specifice 
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Instruire în domeniul sistemelor de 
management inegrate

20%

80%

in foarte mica masura

in mica masura

12. Cerinţe şi aşteptări ale participanţilor cu privire la cursuri în domeniile sus amintite

Accent pe cazuistică (studii de caz) 

2%
20%

78%

in mica masura

in mare masura

in foarte mare masura

Accent pe informaţii 

18%

82%

in mare masura

in foarte mare masura
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Derulare in week-end 

16%

80%

4%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura

Curs online 

10%

84%

6%

nici in mica nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura

Aplicaţii practice 

34%

66%

in mare masura

in foarte mare masura
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Formatori - specialişti din sistemul medical 

6%

94%

in mare masura

in foarte mare masura

Derulat în altă locaţie decât rezidenţa 
spitalului 

6%

88%

6%

nici in mica, nici in mare
masura

in mare masura

in foarte mare masura

13. Informaţii despre participanţii la studiu  :
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Genul celor care au raspuns

52%

48%
feminin

masculin

1

19

13 11

6

Sub 21 de ani 22 – 30 ani 31 – 40 ani  41 – 50 ani 51 – 60 ani 

Vârsta 

Domiciliul

84%

16%

urban

rural
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Profesie

34%

66%

medic

asistent medical

1

17

14

8
10

sub 2 ani 3-8 ani 9-13 ani 14-19 ani peste 19 ani

Vechime in spital 

Nivelul educaţional 

40%

36%

24%

calificare/specializare

facultate

doctorat/specializare
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NEVOIA  PERCEPUTA DE CATRE RESPONSABILI  DE CALITATE IN RELATIA CU LOCUL DE 

MUNCA

Majoritatea repondentilor din cele 50 de spitale au apreciat ca foarte buna relatia cu pacientii (toti  

repondentii alegand intre valorile 5 şi 4), acelasi lucru se poate conclude şi despre evaluarea relatiei 

cu colegii. In schimb au apreciat  acesul la formarea continua ca fiind in foarte mica masura  (valoarea  

2 din grila) de altfel la intrebare de ordin cantitativ majoritatea respondentilor au apreciat ca au urmat 

in ultimii 5 ani intre 3 şi 4 programe de instruire iar principalul impediment in accesul la instruire a fost 

identificat ca fiind „lipsa alocarii fondurilor pentru programe de formare in cadrul bugetului spitalelor”.  

Relatia  cu  managementul  a  fost  evaluata  de  catre  majoritatea  respondentilor  in  mica  masura 

satisfacatoare la fel ca şi dotarile existente in spital.

PERSPECTIVA ACREDITARII CONAS- evaluarea cunostintelor/abilitatilor deja existente.

Respondentii au evaluat nivelul de cunostinte deja detinut pentru fiecare din domeniile ce fac subiectul  

pregatirii certificarii CONAS

 Managementul strategic al organizatiei

 Managementul operational al informatiei

 Managementul resurselor umane

 Managementul mediului de ingrijire

 Managementul calitatii serviciilor

 Drepturile pacientului şi comunicarea

 Gestiunea datelor pacientului

 Managementul ingrijirilor  de sanatate

 Prevenirea şi gestiunea riscurilor

 

Astfel respondentii ne-au aratat ca cele mai multe deficiente de formare şi informare ar exista pentru 

PREVENIREA SI GESTIUNEA RISCURILOR şi MANAGEMENTUL STRATEGIC AL ORGANIZATIEI 

(valoarea acordata pe grila fiind 2-in foarte mica masura),  Managementul operational al informatiei,  

Managementul  mediului  de  ingrijire,  Managementul  ingrijirilor   de sanatate   au fost  evalute  cu  o 

informare  şi  formare in oarecare masura.  Managementul resurselor umane, Managementul calitatii  

serviciilor,gestiunea datelor pacientului au fost apreciate ca deja facand subiectul instruiriilor in mare  

masura.

EVALUAREA NECESARULUI DE INSTRUIRE DIN PERSPECTIVA RESPONDENTILOR
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Toti cei 50 de respondenti şi-au manifestat interesul de a participa la cursuri de formare aratandu-ne 

ca  pentru  ei  acesta  participare  are  direct  impact  pentru:  dezvoltare  profesională,  dezvoltare 

personală,dredite profesionale, avansare pe post.

Privind evaluarea abilitatilor de relationare se considera ca instruirile ar ajuta foarte mult si  in mare 

masura in  (valorile  4  şi  5  din  grila):  gestionarea eficientă  a  situaţiilor  conflictuale,  adoptarea unui 

comportament  medical  empatic,  utilizarea  tehnicilor  de  ameliorare  a  comunicării,  folosirea  unor 

instrumente eficiente de calitate, folosirea unor instrumente eficiente de cunoastere a pacientilor.

 Pentru  alte  abilitati  necesare  responsabililor  de calitate  din  spitale  precum:  comunicare,  utilizare 

confortabila  a  tehnicilor  informationale,  lucru  in  echipa,  relationare  cu  pacientul,  relationare  cu 

insotitorii,  lucrul  in  mediu  de  risc  şi  managementul  situatiilor  de  risc,  managementul  eficient  al 

sarcinilor - lucrul sub presiunea timpului, respondentii au apreciat 100% ca au nevoie de instruire in 

mare masura  şi  in foarte mare masura (valorile 4  şi  5 din grila). Putem observa ca managementul 

riscului a fost evaluat ca o carenta in categoria de studiu „evaluarea cunostintilor  şi abilitatilor deja 

existente in urma programelor de instruire anterioare”  şi se confirma in categoria  „nevoi de instruiri 

ulterioare” ca o prioritate- 98% din respondenti apreciind ca in foarte mare masura nevoia instruirii in 

managmentul situatiilor de risc şi lucrul in mediu de risc.

Privind  abilitati  necesare  managementului  institutional ,  respondentii  nu  au  identificat  ca  utila 

dobandirea abilitatilor pentru stabilirea relaţiilor cu partenerii sociali/economici (furnizori, ONGuri etc) şi 

adaptarea procesului managerial la schimbare, in schimb au evaluat ca foarte important şi important 

abilitati  privind  luarea  deciziilor,  asigurarea  calităţii,  gestionarea  resurselor  materiale,  gestionarea 

resurselor umane.

BUNE PRACTICI PRVIND ABILITATILE SI CUNOSTINTELE NECESARE PENTRU MANAGERII DE 

CALITATE IN SISTEMUL SANITAR (Ungaria, Austria)

In urma intalnirilor de lucru cu expertii partenerilor din Austria şi Ungaria a avut loc un schimb de bune 

practici  privind profilul  de cunostinte  şi  abilitati  necesare – o arie curriculara.  Acest  profil  poate fi 

regasit in anexa 2.

` Astfel in urma analizei raspunsurilor acordate putem conclude ca exista o baza de cunostinte 

satisfacatoare in ceea ce priveste cunoasterea QMS ca  şi  standard. Singurul  capitol care ar cere 

interventie  prin  programe de  instruire  este  „legislatia  privind  asigurarea  calitatii  in  spitale”  aceste 

cunostinte  fiind idenficate de catre respondenti ca şi existente in mica masura (valoarea 3 din grila).

In schimb pentru urmatoarele arii curiculare- ce asigura de altfel cunostintele necesare responsabililor  

QMS din spitale  modele ale managementului calitatii, evaluare şi certificare, masurarea rezultatelor,  

instrumente specifice managementului calitatii, prezentare, documentare/ colectare date, analiza date,  

respondentii  au  apreciat  ca  avand foarte  putine  abilitati  sau  cunostinte  deja  insusite.  In  ceea  ce 

priveste  aria  project  managment  şi  comunicare  exista  o  oare  care  instruire  precedenta  asadar 

respondentii  au apreciat ca deja existente cunostinte specifice. Acelasi lucru se poate conclude  şi 

despre  tehnici  de  comunicare  mai  putin  pentru  sub-domeniul  comunicare  cu  pacientii  şi  tehnici 

motivationale. 

In schimb pentru domeniul de altfel foarte important in scopul mentinerii şi auditarii ulterioare in spital 
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respectiv, „costuri asociate standardului managementul calitatii” respondentii au apreciat ca nu exista 

nici un fel de cunostinte. 

Concluzii privind nevoia de instruire

Privind aspecte generale privind instruirea personalului responabil pentru managementul calitatii  in 

spitale- respondentii au apreciat ca fiind extrem de important ca programa instruirilor sa se orienteze 

pe  informatie  facilitata  catre  participanti  şi  cazuista.  Respondentii  apreciaza  ca  fiind  un  avantaj 

organizarea  cursurilor  in  week-end,  şi  tot  din  perspectiva  organizatorica  se  apreciaza  o  mare 

deschidere a sectorului catre cursurilor sustinure online. Din punct de vedere al instruire aplicate nu 

doar teoretice, respondentii au apreciat ca avand un rol extrem de important aplicatiile practice şi de 

asemenea formatorii sa fie specializati in domeniul managmenetul calitatii. 
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5. CONCLUZII 

Privind Importanta sistemelor de calitate pentru spitalele din Romania

Tinand cont ca din cei 50 de respondenti doar 10 au afirmat ca au fost instruiti in domeniul sistemelor  

integrate de calitate-mediu- siguranta muncii, putem concluziona ca in Romania aceste standarde sunt 

inca „timid” aprofundate  şi/sau aplicate. Aceste standarde pot in mare masura eficientiza activitatea 

unui spital şi tinand cont de provocarile noului cadru legislativ European, consideram de maxim interes 

crearea unei expertize certificate  şi acreditate in domeniul managementul calitatii pentru sectorul de 

sanatate. 

Privind  cadrul  de cunostinte  existent,  desi  cunoscute in  mare parte  standardele  nu sunt  suficient  

prezente cunostintele  de ordin  legislativ  privind implementarea standardelor  in  sectorul  sanitar iar 

respondenti apreciaza ca utila interventia formarii pentru indepartarii acestor lipsuri. In ceea ce priviste  

capacitatea de formare in vederea implementarii  stadardelor,  respondentii  au evaluat  ca prioritara 

cresterea nivelui de cunostinte in domeniul managementul riscului şi a lucrului in medii de risc. In ceea 

ce  priveste  implementarea  şi  urmarirea  sistemului,  programul  de  formare  ar  venii  sa  raspunda 

lacunelor privind strangerea şi inregistrarea datelor, conform informatiilor oferite de respondenti.
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Anexa 1

CHESTIONAR ADRESAT MEMBRILOR NUCLEULUI DE CALITATE DIN SISTEMUL MEDICAL 

Acest  chestionar  este  unul  dintre  instrumentele  utilizate  într-o  cercetare  desfăsurată  în  cadrul 
proiectului „Transfer de inovare pentru dezvoltarea formării profesionale in domeniul sanitar”finantat 
prin programul Leonardo Da Vinci. În acest studiu echipa proiectului doreste să afle
opiniile  membrilor nucleelor de calitate din spitale în legătură cu câteva aspecte privind  formarea 
continuă si nevoile de formare.

Răspunsul dumneavoastră va fi confidenţial, este foarte important să răspundeţi în mod sincer.

VA MULTUMIM PENTRU SPRIJIN!

Citiţi cu atenţie fiecare întrebare pentru a nu gresi la completare
răspunsurile se pot marca în următoarele feluri:
prin încercuirea variantei sau variantelor corespunzătoare care se potrivesc cel mai bine cu opiniile  
dumneavoastră,
prin completarea spaţiilor libere marcate cu puncte ( ………………..) cu răspunsul
în cazul în care nu se precizează că puteţi alege mai multe răspunsuri vă rugăm să încercuiţi doar  
unul singur
în cazul în care se precizează că pot fi alese mai multe variante încercuiţi-le pe  toate  pe care le  
consideraţi necesare

1. În ce măsură sunteţi mulţumit de următoarele aspecte ale locului dumneavoastră de muncă :
(Se încercuieste răspunsul ales pentru fiecare categorie)

1
în foarte
mică
măsură

2
în mică
măsură

3
nici în mică
măsură,  nici 
în
mare 
măsură

4
în mare
măsură

5
în foarte
mare
măsură

Relatia  cu 
pacientul

1 2 3 4 5

Relatia  cu 
colegii

1 2 3 4 5

Accesul  la 
formare 
continua

1 2 3 4 5

Managementul 1 2 3 4 5
Dotaria  si  
materialele 
existente 
spatiului  unde 
va  desfasurati  
activitatea

1 2 3 4 5
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2. În câte programe de formare continuă aţi fost implicat ca beneficiar/cursant în ultimii 5 ani?

 Nici unul  
1 -2
3 – 4
5 - 6 
peste 6

3.Motivul principal pentru care nu ati putut urma cursuri de formare profesionala:

Programul prelungit de lucru
Imposibilitatea gasirii unui inlocuitor pe perioada formarii
Lipsa bugetului pentru formare profesionala in spital
Durata prelungita a programelor de formare

4. În ce măsură aceste programe au vizat următoarele aspecte:
(Se încercuieste răspunsul ales pentru fiecare categorie)

1
Deloc

2
În foarte mică
măsură

3
În mică
măsură

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare măsură

Managementul  
strategic  al  
organizatiei

1 2 3 4 5

Managementul  
operational  al  
informatiei

1 2 3 4 5

Managementul  
resurselor 
umane

1 2 3 4 5

Managementul  
mediului  de 
ingrijire

1 2 3 4 5

Managementul  
calitatii  
serviciilor

1 2 3 4 5

Drepturile  
pacientului  si  
comunicarea

1 2 3 4 5

Gestiunea 
datelor 
pacientului

1 2 3 4 5

Managementul  
ingrijirilor   de 
sanatate

1 2 3 4 5

Prevenirea  si  
gestiunea 
riscurilor

1 2 3 4 5

5. Doriţi să participaţi ca beneficiar/cursant la viitoare programe de formare?
a. Da 
b. Nu 

6. În ce măsură aveţi nevoie de aceste programe de formare pentru: (Se încercuieste răspunsul ales  
pentru fiecare categorie)

1
În foarte
mică

2
În mică
măsură

3
Nici în mică
măsură, nici în

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare
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măsură mare măsură măsură

Dezvoltare 
profesională

1 2 3 4 5

Dezvoltare 
personală

1 2 3 4 5

Credite 
profesionale

1 2 3 4 5

Avansare  pe 
post

1 2 3 4 5

Menţinerea 
locului  de 
muncă

1 2 3 4 5

7. În ce măsură consideraţi că aveţi nevoie de dezvoltarea următoarelor abilităţi relaţionale (Se
încercuieste răspunsul ales pentru fiecare categorie)

1
Deloc

2
În foarte
mică
măsură

3
În mică
măsură

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare
măsură

Gestionarea 
eficientă  a 
situaţiilor 
conflictuale

1 2 3 4 5

Adoptarea  unui 
comportament 
medical 
empatic

1 2 3 4 5

Utilizarea 
tehnicilor  de 
ameliorare  a 
comunicării

1 2 3 4 5

Folosirea  unor 
instrumente 
eficiente  de 
calitate

1 2 3 4 5

Folosirea  unor 
instrumente 
eficiente  de 
cunoastere  a 
pacientilor

1 2 3 4 5

8.  În  ce  măsură  consideraţi  că  aveţi  nevoie  de  dezvoltarea  următoarelor  abilităţi:  (Se 
încercuiesterăspunsul ales pentru fiecare categorie)

1
Deloc

2
În foarte mică
măsură

3
În mică
măsură

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare măsură

De comunicare 1 2 3 4 5
De  utilizare  
confortabila  a 
tehnicilor 
informationale

1 2 3 4 5

Lucru in echipa 1 2 3 4 5
Relationare  cu 1 2 3 4 5
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pacientul
Relationare  cu 
insotitorii

1 2 3 4 5

Lucrul  in mediu 
de  risc  si  
managementul  
situatiilor de risc

1 2 3 4 5

Managmeentul  
eficient  al  
sarcinilor-lucrul  
sub  presiunea 
timpului

1 2 3 4 5

9. În ce măsură consideraţi că aveţi nevoie de informaţii si abilităţi în următoarele domenii ale
managementului instituţional: (Se încercuieste răspunsul ales pentru fiecare categorie)

1Deloc 2 În foarte
mică
măsură

3 În mică
măsură

4 În mare
măsură

5 În foarte
mare
măsură

Luarea deciziilor 1 2 3 4 5
Asigurarea calităţii 1 2 3 4 5
Gestionarea 
resurselor 
materiale

1 2 3 4 5

Gestionarea 
resurselor umane

1 2 3 4 5

Stabilirea  relaţiilor 
cu  partenerii 
sociali/economici 
(furnizori,  ONGuri 
etc)

1 2 3 4 5

Adaptarea 
procesului 
managerial  la 
schimbare

1 2 3 4 5

Capacitarea 
resursei umane în 
dezvoltarea
abilităţilor  de 
învăţare  pe 
parcursul vieţii

1 2 3 4 5

10.  În  ce  măsură  sunteţi  dispus  să  participaţi  la  cursuri  care  vizează  următoarele  aspecte:  (Se 
încercuieste răspunsul ales pentru fiecare categorie)

1
Deloc

2
În foarte mică
măsură

3
În mică
măsură

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare măsură

MANAGEMENTUL 
CALITATII

1 2 3 4 5

MANAGEMENTUL 
SISTEMULUI 
INFORMATIC

1 2 3 4 5

MANAGEMENTUL 
FISEI 
PACIENTULUI

1 2 3 4 5

MANAGEMENTUL 
RESURSELOR 

1 2 3 4 5

51



UMANE

11. Ca si instruiri anterioare in calitate de membru al nucleului de calitate intr-un spital ati dobandit 
urmatoarele cunostinte/abilitati

Bazele 
managementului 
calitatii/ 
Asigurarea 
calitatii

1
Deloc

2
În foarte mică
măsură

3
În mică
măsură

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare măsură

Termeni si definitii 1 2 3 4 5

Legislatie  privind 
asigurarea calitatii 
in spitale

1 2 3 4 5

Cerintele 
managementului 
calitatii

1 2 3 4 5

Managementul 
Calitatii- TQM

1 2 3 4 5

Elemente  ale 
managementului 
calitatii  (princiipii: 
misiunea, 
conceptul  de 
servicii,  procese, 
etc

1 2 3 4 5

Modele  ale 
managementului 
calitatii
Evaluare  si 
Certificare

1
Deloc

2
În foarte mică
măsură

3
În mică
măsură

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare măsură

Termene  si 
definitii

1 2 3 4 5

Cunostinte privind 
evaluarea  si 
certificarea 
(metode)

1 2 3 4 5

Cunostinte privind 
sistemele  de 
evaluare  si 
certificare  a 
managementului 
calitatii

1 2 3 4 5

Masurarea 
rezultatelor

1
Deloc

2
În foarte mică
măsură

3
În mică
măsură

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare măsură

Ce  reprezinta 
un  rezultant 
(outcome)

1 2 3 4 5
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Dezvoltarea 
indicatorilor 
pentru 
rezultate

1 2 3 4 5

Metode  si 
instrumente de 
masurara

1 2 3 4 5

Instrumente 
specifice 
managementului 
calitatii

1
Deloc

2
În foarte mică
măsură

3
În mică
măsură

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare măsură

Finalizarea 
proiectelor  de 
imbunatatire  a 
calitatii

1 2 3 4 5

Medote  pentru 
asigurarea interna 
si  externa  a 
calitatii

1 2 3 4 5

Prezentare 1
Deloc

2
În foarte mică
măsură

3
În mică
măsură

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare măsură

Rolul 
moderatorului

1 2 3 4 5

Instrumente  si 
tehnici

1 2 3 4 5

Pregatire, 
sustinere  si 
follow  up 
prezentarea

1 2 3 4 5

Coordonarea 
evenimentului

1 2 3 4 5

Feedback 
individual de la 
participanti

1 2 3 4 5

  
Project 
Management

1
Deloc

2
În foarte mică
măsură

3
În mică
măsură

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare măsură

Termeni, 
scopul, rolul

1 2 3 4 5

Planificarea 
proiectului, 
control,  si 
documentare, 
evaluare

1 2 3 4 5

 
Documentare/
Strangere date
Analiza date

1
Deloc

2
În foarte mică
măsură

3
În mică
măsură

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare măsură
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Tehnici  si 
cerinte  privind 
documentarea

1 2 3 4 5

Metode 
statistice

1 2 3 4 5

Epidemiologie 1 2 3 4 5
Procedee  de 
testare

1 2 3 4 5

Masurare 1 2 3 4 5
Analiza datelor 1 2 3 4 5
Sistem 
Informatic

1 2 3 4 5

Rapoarte 
grafice

1 2 3 4 5

Comunicare 1
Deloc

2
În foarte mică
măsură

3
În mică
măsură

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare 
măsură

Comunicarea ca 
si  calificare 
personala

1 2 3 4 5

Comunicarea  in 
echipa

1 2 3 4 5

Comunicarea  in 
cadrul  spitalului, 
comunicarea  cu 
pacientii

1 2 3 4 5

Tehnici 
motivationale

1 2 3 4 5

Costuri 
asociate 
calitatii

1
Deloc

2
În foarte mică
măsură

3
În mică
măsură

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare măsură

Termeni, 
definitii  si 
principii

1 2 3 4 5

Costuri  legate 
de  calitate, 
categorii  de 
cost,  erori  de 
cost 

1 2 3 4 5

Aplicatii 
specifice

1 2 3 4 5

12.  Ati  fost  instruit  sa  lucrati  in  cadrul  sistemelor  de  management  integrate?  (ie:  calitate,  mediu, 
sanatate si securitate in munca) 

Da
Nu

13. Cât de importante consideraţi că sunt următoarele aspecte pentru calitatea unui curs ales de
dumneavoastră? (Se încercuieste răspunsul ales pentru fiecare categorie)

54



1
Deloc

2
În foarte mică
măsură

3
În mică
măsură

4
În mare
măsură

5
În foarte
mare măsură

Accent  pe 
cazuistica 
(studii de caz)

1 2 3 4 5

Accent  pe 
informaţii

1 2 3 4 5

Derulare  in 
week-end

1 2 3 4 5

Curs online 1 2 3 4 5
Aplicatii 
practice

1 2 3 4 5

Formatori 
specialisti  din 
sistemul 
medical

1 2 3 4 5

Derulat  in  alta 
locatie  decat 
rezidenta 
spitalului

1 2 3 4 5

DATE personale
 (Se încercuieste răspunsul potrivit pentru fiecare categorie)

1. Gen:
 a. feminin b. masculin

2. Vârsta:
a.Sub 21 de ani 
b. 22 – 30 ani 
c. 31 – 40 ani 
d. 41 – 50 ani 
e. 51 – 60 ani 
f. Peste 61 ani

2. Specializarea
………………………….

3. Rezidenţă:

a. regiunea………………….
b. rural/urban

4. Statutul medical:
 …………………

5. Vechimea în spital
a. Sub 2 ani 
b. 3 – 8 ani 
c. 9 – 13 ani 
d. 14 – 19 ani 
e. Peste 19 ani

6. Nivelul educaţional
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 calificare
 facultate
 doctorat/specializare

Anexa 2: 

NECESARUL DE CUNOSTINTE SI ABILITATI PENTRU RESPONSABILII PRIVIND 
MANAGEMENTUL CALITATII IN SPITALE

I. Bazele managementului calitatii/ Asigurarea calitatii

a) Termeni si definitii

b) Legislatie privind asigurarea calitatii in spitale

c) Cerintele managementului calitatii

d) Managementul Calitatii- TQM

e) Elemente ale managementului calitatii (princiipii: misiunea, conceptul de 
servicii, procese, etc

II. Modele ale managementului calitatii

a) Evaluare si Certificare

b) Termene si definitii

c) Cunostinte privind evaluarea si certificarea (metode)

d)  Cunostinte  privind  sistemele  de  evaluare  si  certificare  a  managementului 
calitatii

III. Masurarea rezultatelor

a) Ce reprezinta un rezultant (outcome)

b) Dezvoltarea indicatorilor pentru rezultate

c) Metode si instrumente de masurara

IV. Instrumente specifice managementului calitatii
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a) Finalizarea proiectelor de imbunatatire a calitatii

b) Medote pentru asigurarea interna si externa a calitatii

V. Prezentare

a) Rolul moderatorului

b) Instrumente si tehnici

c) Pregatire, sustinere si follow up prezentarea

d) Coordonarea evenimentului

e) Feedback individual de la participanti

VI. Project Management

a) Termeni, scopul, rolul

b) Planificarea proiectului, control, si documentare, evaluare

VII. Documentare/ Strangere date / Analiza date

a) Tehnici si cerinte privind documentarea

b) Metode statistice

c) Epidemiologie

d) Procedee de testare

e) Masurare

f) Analiza datelor

g) Sistem Informatic

h) Rapoarte grafice

VIII. Comunicare

a) Comunicarea ca si calificare personala

b) Comunicarea in echipa

c) Comunicarea in cadrul spitalului, comunicarea cu pacientii
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d) Tehnici motivationale

IX. Costuri asociate calitatii

a) Termeni, definitii si principii

b) Costuri legate de calitate, categorii de cost, erori de cost 

c) Aplicatii specifice
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