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1. Introducere

Această  analiză  comparativă  a  fost  realizată  în  cadrul  proiectului  intitulat  "  QUALIMED  - 
ABILITĂŢI  PENTRU  CALITATE  ÎN  SISTEMUL  SANITAR  LA  UN  NIVEL  EUROPEAN  "  – 
finanţat de Comisia Europeană prin Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii, sub-programul 
Leonardo da Vinci, prin acţiuni de transfer de inovaţie, implementat de Centrul de Resurse Crest 
în parteneriat cu reprezentanţii organizaţiilor europene pentru calitate din România, Ungaria şi  
Austria – Asociaţia Română pentru Calitate, Európai Minoségügyi Szervezet – Magyar Nemzeti  
Bizottság  (Hungary)  şi  Quality  Austria  –  Trainings,  Zertifierungs  und  Begutachtungs  Gmbh. 
(Austria).

Proiectul îşi propune să sprijine transferul de inovare de la parteneri cu experienţă în domeniul  
formării  profesionale  (VET)  în  management  specific  sistemului  sanitar  construind  un  cadru 
european pentru servicii de sănătate sigure, de înaltă calitate si eficiente, înscriindu-se astfel în 
politicile  de sănătate şi  strategiile  Uniunii  Europene în domeniul  asistenţei  medicale pentru a 
sprijini sisteme de sănătate dinamice.

Acest  studiu este un rezultat  al  muncii  comune al  experţilor din Austria,  Ungaria şi  România 
implicaţi în furnizarea de formare profesională în domeniul managementului calităţii în sănătate 
cu scopul de a puncta asemănările şi deosebirile din punct de vedere al nevoilor de formare ale 
profesioniştilor care lucrează în domeniul asigurării calităţii în sistemele sanitare din cele 3 ţări, 
precum şi  tendinţele  specifice  de  asigurare  a  calităţii  asistenţei  medicale  în  ţările  partenere. 
Scopul acestei  analize comparative este de a contribui  la dezvoltarea formării  profesionale a 
managerilor sistemelor de management al calităţii în domeniul asistenţei medicale, validată la 
nivel  european şi de a sprijini  actualizarea continuă a competenţelor lucrătorilor din domeniul 
sanitar.

2. Metodologia de studiu

Acesta este un studiu comparativ calitativ bazat pe activitatea comună a unor experţi în domeniul 
sănătăţii  şi  al  managementului  calităţii  în  România,  Austria  şi  Ungaria.  Studiul  a fost  realizat 
folosind următoarele metode: 

- Culegerea datelor 
- Analiza Documentelor
- Interviuri  cu  diverşi  experţi  din  ţările  partenere:  profesionişti  din  domeniul  sănătăţii, 

consultanţi  şi  auditori  în  managementul  calităţii,  reprezentanţi  ai  guvernelor  din  ţările 
partenere şi ai unor agenţii cu atribuţii în domeniul sănătăţii

Analiza comparativă se bazează pe cercetarea de informaţii şi date relevante cu privire la situaţia 
sistemelor sanitare şi cea a dezvoltării managementului sistemelor de calitate în domeniul sanitar 
în ţările partenere, precum si pe experienţa şi expertiza profesioniştilor implicaţi în construirea si 
furnizarea de programe de formare profesională în domeniile relevante. Un accent deosebit a fost 
pus  pe  analiza  legislaţiei  româneşti  şi  a  cerinţelor  specifice  sistemului  sanitar  românesc  în 
domeniul  managementului  calităţii:  cerinţele  diferitelor  tipuri  de standarde de calitate  care se 
aplică în sistemul de sănătate românesc: ISO, standarde naţionale de acreditare a spitalelor şi 
protocoale medicale.

4



Pentru evaluarea nevoilor de formare specifice în domeniul managementului calităţii în sistemul 
public de sănătate din România (spitale), echipa de experţi a proiectului a realizat un studiu care 
implică un număr de 50 de spitale din toată ţara. 
În cadrul  acestui  studiu a fost construit  un chestionar,  instrument de analiză a nevoilor,  care 
permite  structurilor  de  formare  profesională  să  configureze  un  proces  eficient  de  analiză  a 
nevoilor de formare în domeniul managementului sistemelor de calitate în domeniul sănătăţii.

3. Analiza tendinţelor specifice asigurării calităţii în sectorul sanitar din 
România, Austria şi Ungaria

Există variaţii considerabile între statele membre ale UE, în ceea ce priveşte modul în care au 
fost implementate măsuri legislative referitoare la managementul calităţii în sectorul sanitar. Într-o 
anumită  măsură,  această  variaţie  reflectă  opinia  care  predomină  în  fiecare  ţară  în  ceea  ce 
priveşte dacă managementul calităţii în sectorul sanitar ar trebui să fie abordat prin legislaţie sau 
prin alte măsuri, cum ar fi acordurile voluntare. Această chestiune va fi aproape sigur determinată 
de circumstanţele naţionale specifice, iar absenţa legislaţiei nu ar trebui să fie neapărat văzută ca 
o slăbiciune1.

Există în prezent unele concepţii diferite despre dezvoltarea sistemelor de management al calităţii  
în  lume,  iar  mecanismele  utilizate  pentru  a  efectua  o  evaluare  externă  a  sistemelor  de 
management al calităţii în instituţiile sanitare variază foarte mult. Principala diferenţă este aceea 
că unele dintre aceste mecanisme sunt voluntare, în timp ce altele sunt obligatorii. În primul caz, 
evaluarea este efectuată de către organizaţii profesionale şi are de multe ori o abordare bazată 
pe  dezvoltare,  care  pune  un  puternic  accent  pe  educaţie,  creşterea  responsabilităţii  şi 
promovarea  relaţiilor  de  cooperare.  Atunci  când  evaluarea  este  obligatorie,  aceasta  este 
efectuată de către guvern sau de către agenţii care acţionează în numele său si acesta tinde să 
fie bazată pe lucruri care pot fi numărate, cum ar fi răspuns în timp util la plângeri si evenimente 
adverse si conformitatea cu standardele2.

În Uniunea Europeană există trei direcţii de bază de dezvoltare a sistemelor de management al 
calităţii si cele de evaluare a calităţii organizaţionale în domeniul sanitar:

 Aplicarea cerinţelor si recomandărilor din familia de standarde ISO 9000 

 Aplicarea unui set de standarde de acreditare
 Aplicarea Modelului de Excelenţă EFQM

Conceptul  Organizaţiei  Internaţionale  de  Standardizare  (ISO)  se  bazează  pe  punerea  în 
aplicare  voluntară  a  cerinţelor  si  recomandărilor  incluse  în  setul  special  de  standardele 
internaţionale ISO 9000. Instituţiile din domeniul  sanitar care doresc să evalueze sistemul de 
management al calităţii pot aplica pentru certificarea ISO. Se dezvolta un proces prin care un 
organism de certificare confirma faptul ca activitatea sau procesul lor respecta standardele ISO. 
Auditul este realizat de experţi în normele ISO.

1 Cross-border  Health  Care  in  the  European  Union,  Observatorul  european  pentru  sisteme  și  politici  de  sănătate, 
Organizația Mondială a Sănătății, 2011
2
 Calitate în sistemele de asistență medicală - cu un accent pe opţiunile de politică pentru Austria, London School of 

Economics and Political Science, 2008 
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ISO este o organizaţie non-guvernamentală cu sediul în Geneva, Elveţia, incluzând o reţea de 
institute naţionale de standardizare din mai mult de 160 de ţări, care dezvolta cu experţi tehnici 
din întreaga lume si în consens cu membrii săi, Standardele internaţionale care acoperă aproape 
toate aspectele legate de producţie si tehnologie.

Beneficiile standardelor internaţionale ISO sunt acelea că asigură că produsele şi serviciile sunt 
sigure, fiabile si de bună calitate. Pentru mediul de afaceri, acestea sunt instrumente strategice 
care  reduc  costurile  prin  reducerea  la  minimum  a  deşeurilor  si  a  erorilor  si  creşterea 
productivităţii. Ele ajuta companiile să acceseze noi pieţe, pregăteşte terenul pentru ţările în curs 
de dezvoltare şi facilitează comerţul mondial liber şi corect "3.

Familia  de standarde Internaţionale ISO 9000 se concentrează pe domenii  fundamentale ale 
sistemelor de management al calităţii. Există mai multe standarde diferite din familia ISO 9000:

 ISO 9001:2008 - cerinţele unui sistem de management al calităţii
 ISO 9004:2009 - îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii

 ISO 19011:2011 -  orientări  privind  auditurile  interne  şi  externe  ale  sistemelor  de 
management al calităţii.

Peste un milion de organizaţii de diferite dimensiuni si domenii de activitate, în peste 170 de ţări, 
au implementat ISO 9001:2008 fiind baza pentru certificarea ISO a sistemului de management al 
calităţii.

În  2012,  un  nou  standard  european,  EN 15224:2012  a  fost  publicat  cu  scopul  de  a  ajusta 
cerinţele EN ISO 9001:2008 pentru condiţiile specifice din domeniul  sănătăţii.  Acest standard 
conţine cerinţele pentru abordări sistematice pentru creşterea capacităţii organizaţiei de a furniza 
servicii de sănătate de bună calitate, concentrându-se asupra proceselor clinice si de gestionare 
a riscurilor. 

Acest standard specifică cerinţele pentru un sistem de management al calităţii în cazul în care o 
organizaţie: 

a) trebuie să demonstreze capacitatea de a oferi în mod constant servicii de sănătate, 
care îndeplinesc cerinţele clienţilor, cele legate de reglementările aplicabile, precum 
si cele ale standardelor profesionale.

b) are drept scop de a spori satisfacţia clientului prin conducerea eficace a sistemului,  
inclusiv  prin  îmbunătăţirea  continuă  a  sistemului  de  management,  a  proceselor 
clinice si asigurarea conformităţii cu cerinţele referitoare la caracteristicile de calitate: 
servicii  de  îngrijire  adecvate;  disponibilitate;  servicii  medicale  bazate  pe  dovezi  / 
cunoştinţe;  eficienţa  serviciilor  medicale  şi  siguranţa  pacienţilor;  servicii  medicale 
centrate  pe  pacient,  integritatea  fizică  si  psihică,  implicarea  pacientului  şi 
continuitatea serviciilor medicale4.

Acest standard poate fi aplicat: 
- de către management, la toate nivelurile organizaţiei sanitare, pentru a pune în aplicare 

si pentru a menţine un sistem de management al calităţii, sau de către  părţi interne si 
externe, inclusiv organismele de certificare, pentru a evalua capacitatea organizaţiei de a 
satisface nevoile si asteptările pacienţilor, precum si cele ale altor clienţi.

- Pentru  organizaţiile  de  sănătate,  indiferent  de  structură,  organizare,  proprietar, 
dimensiune sau tip de servicii  de îngrijire a sănătăţii furnizate.  De exemplu, asistenta 
medicală primară, pre-spital si asistenţa medicală spitalicească, îngrijirea terţiară, aziluri, 
asistenţă  medicală  preventivă,  serviciile  de  sănătate  mintală,  servicii  stomatologice, 
fizioterapie, servicii de sănătate a muncii şi farmacii.

3 http://www.iso.org/iso/home.html
4 http://www.en-standard.eu/csn-en-15224-health-care-services-quality-management-systems-requirements-based-on-en-
iso-9001-2008
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Procesul de acreditare implică o autoevaluare şi o evaluare colegială externă utilizate de către 
instituţiile  sanitare  pentru  a  evalua  cu  exactitate  nivelul  lor  de  performanţă  în  raport  cu 
standardele de calitate stabilite. Aceasta este o practică răspândită pe scară largă în Statele 
Unite ale Americii dar unele versiuni ale acestei abordări sunt puse în aplicare în întreaga UE. În 
unele cazuri, acreditarea este obligatorie, în altele, este un proces voluntar, iar spitalele caută să 
fie acreditate, în scopul de a obţine contracte mai bune cu fondurile de asigurări.  Există si alte 
diferenţe posibile:  Standardele pot  fi  minim versus optime, sistemele pot fi  independente sau 
aflate  sub  controlul  unei  organizaţii  guvernamentale,  există  diferenţe  în  ceea  ce  priveşte 
frecvenţa evaluării la faţa locului si a rolului acesteia, există, de asemenea, diferenţe majore între 
sistemele de acreditare cu privire la cât de detaliate sunt rezultatele publicate.
Cu toate acestea, toate sistemele de acreditare au următoarele caracteristici comune:

- o organizaţie recunoscută oficial stabileşte standarde si le publică, efectuează o evaluare 
pe teren în instituţiile medicale si anunţă deciziile sale,

- standardele sunt create si rezultatele evaluării la faţa locului sunt stabilite prin consens 
între experţi,

- se concentrează pe îmbunătăţirea continuă a calităţii, în loc de control.

Modelului  de Excelenţă EFQM este un cadru care a fost folosit  de peste 20 de ani  pentru 
dezvoltarea organizaţională durabilă. Acesta a fost creat de către Fundaţia Europeană pentru 
Managementul  Calităţii,  o organizaţie non-profit  cu sediul  în Bruxelles,  Belgia,  care ajută alte 
organizaţii să implementeze modelul EFQM si decernează anual un premiu, EFQM Excellence 
Award, pentru a recunoaşte organizaţiile cu o performanţă remarcabilă.

Acest  model  este  un  cadru  pentru  auto-evaluarea  dezvoltării  organizaţionale  care  descrie 
caracteristicile unei culturi organizaţionale excelente. Acesta poate fi aplicat la orice organizaţie, 
indiferent de dimensiune sau sector. Se bazează pe observaţie si învăţare de la organizaţii de top 
cu privire la ce anume le-a făcut să aibă succes si ceea ce au nevoie să facă pentru a rămâne 
competitive în viitor5. Modelului de Excelenţă EFQM este utilizat de către organizaţiile care aplică 
pentru evaluare externă, în scopul de a obţine Premiul European de Calitate sau premii naţionale. 

3.1. Tendinţele specifice de asigurare a calităţii asistenţei medicale în 
Austria

Introducerea unor politici de asigurare a calităţii a fost recent dezvoltată în sistemele de sănătate 
si asistenţă socială austriece. Având în vedere faptul că ambele sisteme se încadrează în sfera 
de responsabilitate divizată a statului federal si a provinciilor, standardele de la nivel naţional nu 
pot fi determinate cu uşurinţă. Cele mai importante au provenit din aşa-numitul "Art. 15a B-VG"6 

negocieri, precum si din Actul de reformă de sănătate din 2005 (Gesundheitsreformgesetz 2005). 
În  2006,  Ministerul  Federal  al  Sănătăţii  a  înfiinţat  prin  lege  altă  instituţie  pentru  a  promova 
activităţile descrise în Actul de reforma de sănătate din 2005 (a se vedea Legea pentru Stabilirea  

5 http://www.efqm.org
6
 Art. 15a se referă la un articol central al constituției austriece privind finanțarea în cazul în care competențele sunt  

împărțite între nivelurile de guvernare. La fiecare câţiva ani, regiunile şi guvernul federal se întâlnesc pentru a negocia 
organizarea şi finanţarea regimului a acestor aspecte, stabilind-le într-un acord de  tip 15a B-VG între Statul Federal şi  
Provincii
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instituţiei Health Austria GmbH, Erlassung des Bundesgesetzes über die Gesundheit Österreich 
GmbH  2006,  GÖGG).  Înglobează unităţi  separate care  anterior au  aparţinut  Ministerului, 
transformându-se  intr-un institut naţional de  cercetare si planificare pentru sănătate si într-o 
măsură mai mică pentru asistenţă socială. Mai ales subdiviziunile sale - Institutul Federal Austriac 
pentru Sănătate (Österreichisches Bundesinstitut für das Gesundheitswesen, ÖBIG) si  Institutul 
Federal pentru Calitate în Sănătate (Bundesinstitut  für Qualität im Gesundheitswesen,  BIQG)  - 
sunt  implicate în  dezvoltarea standardelor  de calitate in sanatate si  asistenta sociala.  Pentru 
ÖBIG,  acest lucru include planificarea,  dezvoltarea si distribuirea orientărilor privind calitatea în 
raport  cu  structura organizaţiilor  de  sănătate şi  asistenţă  socială,  evaluarea  şi monitorizarea 
politicilor şi proiectelor, dezvoltarea curriculei profesionale şi aşa mai departe (§ 4 Gogg). BIQG 
este  obligat  să  elaboreze  standarde  şi  indicatori  de  asigurare  a  calităţii,  să  promoveze 
documentaţie în acest sens, să pregătească rapoarte privind calitatea, etc. Cu toate acestea,  
trebuie menţionat că punerea în aplicare cerinţelor institutului nu este obligatorie din punct de 
vedere  legal,  din  moment  ce  competenţele  de  reglementare  în  domeniul  sănătăţii  aparţin 
provinciilor.

Având în vedere Actul de reforma de sănătate din anul 2005 si în special Legea federală privind 
calitatea serviciilor medicale din 2004, aspectele legate de calitate în sectorul sanitar au câştigat 
importanţă. 

Începând cu anul 2004 un efort intens a fost depus pentru a stabili un sistem standardizat de  
raportare  cu  privire  la  calitate  în  spitalele  din  Austria.  După  pasi  importanţi  de  colectare  a 
informaţiilor de la experţii din teren cu privire la modul în care are trebui făcută această raportare 
si  ce fel  de informaţii  ar  trebui  să fie  incluse,  în  octombrie  2010,  a fost  lansat  oficial  site-ul  
www.qualitaetsplattform.at.  Aceasta  este  Platforma  Austriacă  de  Calitate,  un  sistem  naţional 
regulat de raportare cu privire la calitate pentru spitale si instituţii de reabilitare, care are ca scop:

- Să permită realizarea de studii de benchmarking ca un stimulent pentru a construi 
capacităţi

- Să crească schimbul de informaţii cu privire la diverse proiecte stabilind o comunitate 
de practici

Platforma de Calitate este un site cu acces protejat, format din două baze de date: una pentru  
structură si o bază de date de proiecte. Prima este folosită pentru raportarea periodică a unor 
indicatori privind structurile şi procesele de calitate din spitale si clinici de reabilitare. Aceasta 
conţine patru teme principale: 

- Descrierea generală a instituţiei sanitare
- Încorporarea strategică şi structurală a aspectelor legate de calitate 
- Modele de management al calităţii
-  Întrebări cu privire la activitatea de management a calităţii  în cadrul organizaţiei, de 
exemplu, sondaje de evaluare a satisfacţiei pacienţilor şi a personalului, managementul 
plângerilor.

Datele adunate în această bază de date sunt anonime si se utilizează pentru a publica un raport 
cu privire la situaţia de la nivel naţional din Austria cu obiectivul de a oferi o imagine continuă cu 
privire la dezvoltarea calităţii în instituţiile din domeniul sănătăţii din Austria. 

A doua componentă a  site-ului  este  o  platformă pentru  utilizatorii  înregistraţi  având ca scop 
facilitarea diseminării si schimbului de informaţii cu privire la proiectele practice de management 
al  calităţii.  Informaţia  este  disponibilă  pentru  toţi  utilizatorii  înregistraţi  si  oferă  o  oportunitate  
excelentă pentru instituţii de a face schimb de informaţii si de a învăţa una de la alta.
 
La începutul anului 2013, peste 400 de proiecte au fost înregistrate de către participanţii de pe 
platformă oferind o imagine vie a muncii din domeniul calităţii realizată în instituţiile sanitare din  
Austria7.

7
Managementul calităţii, Gog / BIQG 2013, Bundesinstitut für Qualität im Gesundheitswesen, Viena, Martie 2013
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Platforma de calitate oferă participanţilor diverse beneficii:
- Transparenţa: privire de ansamblu asupra structurilor, instrumentelor si proiectelor în 

spitale si centre de reabilitare
- Benchmarking: organizaţiile se pot compara faţă de nivelul naţional din Austria
- Analiză automată si descărcare a datelor proprii (raport de calitate intern)
- Crearea de reţele, schimb de informaţii si de experienţă
- Selecţie de informaţii (colecţii cu link-uri, download-uri, etc)

Sisteme de management de calitate pentru instituţiile sanitare şi îngrijirea la domiciliu nu sunt 
obligatorii din punct de vedere legal în Austria (deşi în regiunile Tirol, Austria Superioară si Viena 
se solicită o muncă continuă de asigurare a calităţii, dar despre care nu sunt specificate detalii  
suplimentare). Cu toate acestea, sisteme de management al calităţii  au fost implementate de 
către  mai  mulţi  furnizori  în  mod voluntar  pentru  a-şi  evalua continuu calitatea serviciilor  şi  a  
îmbunătăţi satisfacţia pacienţilor.

Raportul 2011 privind sistemele de calitate în spitale din Austria8 arată că în 2010 cele mai multe 
dintre spitale din Austria (46 spitale) implementau sisteme de management al calităţii bazate pe 
cerinţele  si  recomandările  din  standardele  ISO si  cele  mai  multe  dintre  ele  solicitaseră  deja 
certificarea  ISO.  41  de  spitale  implementau  sisteme  de  management  al  calităţii,  bazate  pe 
modelul EFQM. De asemenea, 13 de spitale solicitaseră o certificare KTQ, care are scopul de a 
optimiza procesele din cadrul sistemului sanitar. Cooperarea pentru Transparenţă şi Calitate în 
Sănătate (KTQ) este un furnizor german de servicii de certificare a calităţii pe baza solicitărilor 
voluntare din partea organizaţiilor de sanatate, de exemplu, spitale, clinici de reabilitare, cabinete 
medicale  si  casele  de  bătrâni.  Metoda  KTQ  este  proiectată  pentru  cerinţele  specifice  ale 
organizaţiilor  din  domeniul  sănătăţii  si  se  aplică  în  primul  rând  în  ţările  vorbitoare  de  limba 
germană.

Situaţia  actuală  a  managementului  sistemelor  de calitate  in  sistemul  de  sănătate  austriac  şi 
planurile de viitor sunt stabilite prin următoarele legi:

 Reforma sistemul sanitar Austriac, actul "Gesundheitsreformgesetz 2005, BGBl. I Nr. 
179/2004 " 

 Legea federală privind calitatea serviciilor de sănătate (Legea Calităţii în sănătate - 
GQG) - dimensiuni ale aspectelor de calitate § 5 ("Bundesgesetz zur Qualität von 
Gesundheitsleistungen"  (Gesundheitsqualitätsgesetz  -  GQG)  -  Dimensionen  der 
Qualitätsarbeit § 5)

 Obiectivele şi strategiile  în domeniul  sănătăţii  în Austria (Rahmengesundheitsziele 
und Strategien Österreich)

Obiectivele sistemului de sănătate din Austria sunt:

• promovarea sănătăţii psiho-sociale în toate mediile
• asigurarea unor servicii de sănătate sustenabile şi de înaltă calitate pentru toţi

Cele mai importante tendinţe de asigurare a calităţii  în  domeniul  sanitar  în  Austria  urmăresc 
obiectivele subliniatate în Strategia pentru Calitate a Sistemului Sanitar Austriac 5.20109 :

1. Este promovată îmbunătăţirea continuă a proceselor şi rezultatelor de calitate.
a) O abordare globală pentru toate sectoarele şi grupurile ocupaţionale este aleasă în 
sensul îngrijirilor integrate
b) O atenţie deosebită este acordată calităţii indicaţiilor pentru performanţă şi nevoii de 

8
 Qualitätssysteme în österreichischen Krankenanstalten, Bundesinstitut für Qualität im Gesundheitswesen, Wien, im Mai 

2011

9 Calitate-strategie pentru austriece Healthcare,Bundesinstitut für Qualität im Gesundheitswesen, Viena, mai 2010
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servicii 
c)  HTA  (evaluarea  tehnologiei  medicale)  şi  EBM  (Evidence  Based  Medicine),  pot  fi 
folosite ca suport în luarea deciziilor
d) Orientarea către proces trebuie să fie vizibilă în instituţiile sanitare, standarde adecvate 
trebuie să fie definite si evaluate în mod regulat 
e) Standarde bazate pe dovezi, multidisciplinare şi multisectoriale pentru serviciile 
de sănătate sunt dezvoltate, puse în aplicare şi evaluate. Aceste standarde corecte din 
punct  de  vedere  metodologic  sunt  utilizate  pentru  dezvoltarea  calităţii,  precum  şi 
respectarea obligatorie este asigurată, ca o regulă. Serviciile de sănătate sunt orientate 
mai mult pe beneficiile pentru pacient şi optimizare. 
f) studii comparative sunt efectuate în mod regulat pentru a identifica nivelul de satisfacţie 
a pacienţilor cu privire la serviciile din toate sectoarele sistemului sanitar
g) sondaje comparabile în "sănătate" sunt efectuate în mod regulat
h)  Instrumente  comune  de  măsurare  a  calităţii  rezultatelor sunt  elaborate  şi 
implementate în toate sectoarele de îngrijire a sănătăţii 
i)  Sunt  dezvoltaţi  indicatorii  privind  siguranţa  pacienţilor,  ceea  ce  asigură 
conformitatea cu cerinţele UE.

2. Asigurarea calităţii şi managementul calităţii sunt dezvoltate în toate sectoarele.
a)  Sensibilizarea  factorilor  de  decizie,  furnizorilor  de  servicii  şi  de  pacienţi  este 
îmbunătăţită
b) Sunt stabilite şi dezvoltate în mod continuu cerinţe minime / cadrul de implementare 
pentru sistemele de management de calitate în toate unităţile sanitare.

3. Transparenţa în domeniul sanitar este garantată
a) datele disponibile pentru evaluarea calităţii sunt îmbunătăţite în mod sistematic, trebuie 
luate măsuri pentru obţinerea de documentaţie comparabilă, validă. Sunt generate din 
ce în ce mai multe registre la nivel national.
 b) Indicatori - în special cu privire la procesele si rezultatele - sunt colectaţi în mod 
continuu,  asigurând  protecţia  datelor.  Astfel  trebuie  să  se  recurgă  în  primul  rând  la 
documentaţia  de  rutină,  servind  astfel  principiul  economiei  de  muncă.  Sisteme  de 
feedback  şi  de  benchmarking sunt  introduse.  Atunci  când  se  compară  datele  din 
diferite dispozitive, se face o ajustare de risc în funcţie de criterii ştiinţifice. Principiul de 
învăţare continuă domină.
c) Este asigurată  transparenţă pentru oferta, furnizarea şi rezultatele serviciilor de 
sănătate, evaluarea continuă este un principiu de bază.
d)  Rapoarte  de  calitate din  toate  sectoarele  din  domeniul  sanitar  sunt  compilate  si 
publicate  în  mod  regulat.  Responsabilităţile  si  termenele  de  scriere  a  rapoartelor  si 
furnizarea de informaţii necesare cu privire la structura, calitatea si cantitatea raportului, 
sunt stabilite în mod obligatoriu pentru cei ce realizează aceste rapoarte.
e)  Un  portal  de  sănătate  în  Internet accesibil  pe  scară  largă  este  construit, 
independent de interesele individuale.

4. O cultură a riscului şi siguranţei este stabilită
a)  Siguranţa pacienţilor precum şi  siguranţa angajaţilor în sectorul de sănătate sunt 
asigurate
b) La diferite niveluri, se stabileşte un catalog comprehensiv de măsuri de raportare şi 
înregistrare a "evenimentelor adverse", "erorilor medicale / clinice" şi "erorile evitate la 
limită".  În  acest  domeniu,  trebuie  aleasă  o  abordare  orientată  spre  sistem,  care  se 
axează pe îmbunătăţirea fluxului de lucru, atunci când se analizează.
c) În contextul de siguranţei pacienţilor, principiul restituirii stricte a prejudiciului ar trebui 
să fie vizat.

5. Stimulente pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii sunt stabilite

6. Cursuri de formare şi educaţie continuă pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi a abilităţilor practice 

10



sunt  asigurate  pentru  profesioniştii  din  domeniul  sănătăţii  pentru  conservarea  si  extinderea 
permanentă  competenţei.  Calitatea  instruirilor  este  asigurată  independent  de  interesele 
individuale.

a) Este urmărită profesionalizarea în domeniul managementului calităţii şi asigurarea 
calităţii  furnizorilor  de  servicii  medicale  din  toate  instituţiile  si  toate  sectoarele  din 
domeniul sanitar.
b)Este definită aria managementului calităţii (conţinut minim, construcţie modulară), ca 
o  parte  din  educaţia,  formarea  profesională  şi  formarea  continuă  a  furnizorilor  de 
asistenta medicala.
c) granturi, de exemplu, din partea companiilor producătoare de dispozitive medicale şi 
companiilor farmaceutice, sunt deblocate pentru furnizorii de asistenta medicala si factorii 
de decizie.

7.  Este  asigurat  sprijinul  reciproc,  cooperarea  consolidată  şi  coordonarea  implementării 
obiectivelor de calitate la nivelul statului federal şi cel de securitate socială

a) Institutul Federal Austriac pentru calitate în sistemul de sănătate (Bundesinstitut für 
Qualität  im  Gesundheitswesen)  acţionează  ca  un  punct  central  de  coordonare, 
independent ştiinţific.

3.2. Tendinţele specifice de asigurare a calităţii asistenţei medicale în 
Ungaria

Asigurarea calităţii a devenit pentru prima dată o prioritate pentru guvernul maghiar la începutul  
anilor 1990, ceea ce a dus la adoptarea unor hotărâri de guvern, ordine si dispoziţii referitoare la 
calitate. Regulamentul principal a fost Legea privind Sănătatea (1997), care a oferit o bază legală 
pentru sistemele interne şi externe de management al calităţii necesităţii stabilirii şi implementării 
sistemelor de management al calităţii în instituţiile  medico-sanitare. Legea a declarat că fiecare 
organizaţie de îngrijire a sănătăţii era obligată să stabilească un sistem intern de management al 
calităţii  şi  a  definit  o  serie  de  standarde  minime  de  calitate  stabilind  în  detaliu  drepturile 
pacienţilor. Aceste standarde de calitate legate erau în principal de structură, inclusiv nivelurile de 
personal. Nu a existat nici o cerinţă pentru stabilirea unor sisteme de asigurare a calităţii interne 
sau definirea de indicatori de calitate, şi nici vreo specificaţie referitoare la metode externe de 
evaluare care vor fi utilizate. În conformitate cu această lege, o instituţie din domeniul sanitar a  
primit autorizaţia de funcţionare după ce a demonstrat că îndeplineşte standardele minime.

În conformitate cu decizia Uniunii Europene, din 2006 instituţiile din domeniul serviciilor publice 
din Ungaria (sănătate, educaţie etc) sunt sfătuite să construiască sisteme de management al 
calităţii conform Modelului de Excelenţă EFQM. În Ungaria mai multe spitale aplică modelul de 
auto-evaluare EFQM pentru  a  facilita  si  a  sprijini  funcţionarea  sistemului  de management  al  
calităţii. Pionier în domeniul managementului calităţii în sistemul maghiar sănătate este Spitalul  
Judeţean Zala  care a devenit,  în  2006,  primul  câştigător  al  Premiului  Naţional  de calitate  în  
categoria de servicii publice la categoria de furnizori de servicii medicale10.

Cu toate acestea, ca şi  în Austria, cele mai multe spitale din Ungaria (80%),  implementează 
sisteme de management al calităţii, bazate pe cerinţele si recomandările standardelor ISO si mai 
mult de 90% dintre ele sunt certificate.

De asemenea, în ultimii ani a fost construit un proces de acreditare a spitalelor. În 2007, au fost 

10
 Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek, Dr. Boncz Imre, Medicina, 

Budapesta, 2011
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creat  MESS 1.0.,  un  sistem de  cerinţe  profesionale,  care  include  întregul  set  de  Standarde 
Maghiare de Sănătate  bazate pe standardele  anterioare emise de Ministerul  Sănătăţii:  KES- 
standardele de ingrijire în spital, JES - Standardele de îngrijire în ambulatoriu, HES - standarde 
de ingrijiri  medicale la domiciliu, VES - Standarde pentru asistente medicale. Sistemul MESS 
conţine toate elementele specifice profesiei care lipsesc din standardul ISO, astfel multe dintre 
instituţiile sanitare, pe lângă un sistem de management al calităţii în conformitate cu standardele 
ISO, de asemenea, aplică şi standardele MESS. Dar sunt şi unele instituţii care au doar sistem 
ISO sau doar certificat MESS.

O analiză SWOT realizată în cadrul proiectului QUALIMED de către profesioniştii maghiari din 
domeniul managementului calităţii în sectorul sanitar prezintă starea actuală şi trendul de evoluţie 
a acestuia în Ungaria :

 Punctele forte

La nivelul sistemului sanitar :

- Managementul  calităţii  este  asigurat  de  către  conducători  din  domeniul  sanitar  bine 
pregătiţi

- Organizaţiile existente sunt formale şi operaţionale
- Există profesionişti în domeniul calităţii
- În ţară există şcoli şi specialişti în domeniu
- Accesul la internet este disponibil pe scară largă
- Există experienţă în ceea ce priveşte colectarea şi prelucrarea datelor
- Există  forme  actualizate  ale  ghidurilor  şi  protocoalelor  profesionale,  dar  care  nu  se 

utilizează pe deplin în practica îngrijirilor de sănătate.

În domeniul calităţii :

- Sistemele de calitate construite la nivelul instituţiilor din domeniul sanitar pot genera o 
stare  favorabilă  şi  experienţe pozitive  în  ceea ce priveşte  funcţionarea sistemelor  de 
management al calităţii

- Majoritatea  instituţiilor  sanitare  (80%)  au  implementat  un  sistem  de  management  al 
calităţii ISO 9001 şi peste 90% dintre acestea sunt certificate.

- Jumătate dintre spitale au implementat şi sisteme de management al calităţii  pe baza 
standardelor (KES sau MESS)

- S-a  început  adaptarea  şi  dezvoltarea  de  standarde  pentru  siguranţa  pacienţilor şi 
asigurarea  eficienţei  si  eficacităţii  serviciilor  din  domeniul  sanitar  care  vor  fi  supuse 
acreditării de către ISQua - The International Society for Quality in Health Care.

- Pentru  coordonarea  activităţilor  din  domeniul  managementului  calităţii  s-a  înfiinţat  o 
instituţie la nivel naţional (GYEMSZI).

- La  unele  instituţii  din  domeniul  sanitar  se  observă  preluarea  unor  bune  practici 
(benchmarking).

- Controlul infecţiilor nosocomiale funcţionează bine în spitalele maghiare, acesta putând fi 
considerat ca un model pentru funcţionarea auditului clinic intern.

- Instituţiile de învăţământ şi unele dintre instituţiile cu rol de conducere în domeniul sanitar 
demonstrează un puternic angajament pentru calitate

- În cadrul formării postuniversitare în Ungaria există masterat de  "Asigurarea calităţii  si 
îmbunătăţirea calităţii în  Sănătate”, care îndeplineşte şi criteriile Organizaţiei Europene 
de Calitate – EOQ.

- În Ungaria există asociaţii pentru drepturile pacientului şi mediatori pentru pacienţi care 
sprijină centrarea pe pacient (pe calitate) în furnizarea serviciilor medicale.

12



 Punctele slabe

La nivelul sistemului sanitar :

- Starea de sănătate a populaţiei s-a înrăutăţit, ca urmare a situaţiei economice a ţării.
- Sistemul sanitar se află într-o situaţie critică din mai multe puncte de vedere (finanţare, 

resurse umane, accesibilitate, probleme structurale, criză profesională, morală, etc.);
- Ghidurile  şi  protocoalele  profesionale  elaborate  nu  sunt  încă  pe  deplin  utilizate  în 

practică.
- Criteriile  de calitate nu sunt luate în considerare atât la luarea unor decizii  de politici  

sanitare cât şi la nivelul practicii.
- Alocarea  resurselor,  structura  şi  procesul  de  furnizare  a  serviciilor  sanitare  nu  sunt 

stabilite în funcţie de nevoi, de nivelul de sănătate publică şi de starea socială a unei 
regiuni.

- Finanţarea nu se face pe criterii de outcome/rezultat (îmbunătăţirea sănătăţii) ci pe cele 
de output/ieşire (flux de pacienţi)

- Procentul  din  finanţarea  pentru  sănătate  alocat  pentru  prevenirea  problemelor  de 
sănătate (o  abordare  pro-activă,  de  prevenire)  este  scăzut,  cu  toate  că  acesta  este 
element de bază a calităţii.

- Creşte  diferenţa  între  nevoile  de  finanţare care  rezultă  din structura sistemului  de 
sănătate şi resursele publice alocate astfel încât listele de aşteptare cresc.

- La  ora  actuală  schema  de  finanţare  nu  stimulează  îngrijirea  bolnavului  la  nivelul 
profesional cel mai adecvat şi luarea în consideraţie a aspectelor legate de cost-beneficiu 
atunci când se stabileşte diagnosticul sau terapia.

- Există o lipsă de responsabilizare pentru auto-îngrijire şi conştientizare a costurilor.
- Securitate socială necorespunzătoare.
- Serviciile medicale sunt combinate cu serviciile de îngrijire.
- Nivelul tehnic mediu în sistemul maghiar este sub media europeană.
- Oportunităţile oferite de medicina preventivă nu sunt utilizate suficient.
- Eficacitatea tratamentului  nu este  satisifăcătoare,  mai  ales în  cazul  bolilor  identificate 

târziu.
- Rata deceselor evitabile, care puteau fi prevenite, este mare.
- Unii factori interesaţi din domeniul sanitar sunt foarte eterogeni şi de multe ori transmit  

furnizorilor de servicii aşteptări incompatibile, în timp ce nu sunt în măsură să asigure 
sistemul de condiţii pentru satisfacerea aşteptărilor de calitate şi cantitate.

- Activitatea Serviciului Naţional de Sănătate Publică şi cea a structurilor acestuia integrate 
în birourile guvernamentale prezintă un accent mutat pe controlul profesional în direcţia 
înregistrărilor şi activităţilor administrative.

- Nu  în  toate  cazurile  spitalelor  prioritare  sunt  dotarea  tehnică  şi  resursele  umane 
corespund nevoilor.

- Nu există un sistem informaţional de sănătate unic, prin care să se poată urmări traseele 
pacientului. 

- Competnţa instituţiilor şi a angajaţilor nu este clar definită.
- Nu s-a rezolvat problema coordonării sarcinilor sociale cu cele de îngrijiri medicale.
- Nu s-a rezolvat problema îngrijirii instituţionale de tip hospice a numărului tot mai mare 

de bolnavi ajunşi în stare terminală aflaţi în instituţii sociale.
- Programe  de  sănătate  publică  ce  nu  funcţionează  eficient  datorită  lipsei  punerii  în 

aplicare a aspectelor de sănătate publică prin care ar fi posibilă reducerea suprasolicitării 
sistemului sanitar.

- Lipsa punerii în practică a unor teorii şi planuri.

13



- În cazul serviciilor de sănătate de la nivel primar, activităţile de prevenire nu funcţionează 
în  mod corespunzător,  astfel  încât  rata  morbidităţii  ascunse este  mare  (procentul  de 
bolnavi nedescoperiţi la timp).

- Nu funcţionează educaţia pentru sănătate în şcoli.
- Există  probleme  legate  de  necunoaşterea  drepturilor  pacientului  şi  de  finanţarea 

reprezentării drepturilor pacientului.

La nivelul calităţii serviciilor de sănătate de zi cu zi :

- Serviciile medicale prezintă un grad insuficient de siguranţă
- Există variaţii inutile în practica medicală
- Tehnologiile medicale nu sunt folosite în mod corespunzător
- Serviciile de proastă calitate generează risipă de resurse
- Serviciile din domeniul sanitar sunt centrate pe boală şi nu pe bolnav
- Există  un  conflict  de  interese  între  trimiterea  mai  departe  a  pacienţilor  şi  îngrijirea 

corespunzătoare  a  acestora  generate  de  şpagă,  ceea  ce  poate  scădea  rezultatele 
profesionale ale calităţii serviciilor de sănătate

- În  timpul  furnizării  serviciilor  medicale  nu se folosesc în  mod corespunzător  dovezile 
ştiinţifice, ci adesea deciziile se iau pe baza unor considerente de marketing de exemplu 
în cazul prescrierii medicamentelor

- Comunicarea cu pacienţii şi mecanismele de luare a deciziilor împreună cu aceştia nu 
funcţionează în mod corespunzător.

- Pacienţii sunt nemulţumiţi

În domeniul calităţii :

- Legea cu privire la sănătate declară faptul că certificarea sistemelor de management al 
calităţii  este  voluntară,  dar  nu  stabileşte  avantaje  pentru  cei  ce  îndeplinesc  această 
cerinţă şi nici nu sancţionează neîndeplinirea acesteia.

- În  ciuda  înfiinţării  GZEMSYI,  cu  toate  că  în  timpul  raportării  activitatea  de  control  a 
calităţii a scăzut în paralel, controlul calităţii (de exemplu din punct de vedere al profesiei)  
la nivel naţional nu funcţionează în mod adecvat.

- Controalele şi auditurile clinice efectuate de sistemul de supraveghere profesională care 
funcţionează  parţial  nu  influenţează  evaluarea  furnizorilor,  sistemul  de  clasificare  nu 
funcţionează.

- În  prezent  problema  coordonării  dintre  existenţa  avizelor  de  funcţionare,  respectarea 
criteriilor minime, existenţa certificării şi evaluarea auditului de supraveghere profesională 
nu este rezolvată.

- Chiar  şi  astăzi,  adesea  interesele  legate  de  prestigiu  predomină  în  domeniul 
managementului calităţii.

- Nu  există  nici  stimulente,  nici  sancţiuni  în  politica  cu  privire  la  activităţile  de 
managementul calităţii.

- Acreditarea / evaluarea furnizorilor de servicii de sănătate nu s-a realizat încă.
- Consiliul Naţional de Acreditare (NAT) nu poate să declare ca acreditabile decât cerinţele 

corespunzătoare standardelor generale de certificare, evaluarea conformităţii din punct 
de vedere al profesiei nu intră în competenţele acestuia.

- Nu există ghiduri cu privire la interpretarea indicatorilor folosiţi la acreditarea furnizorilor 
de servicii  de  sănătate  şi  a  standardelor  din  anumite  puncte  de  vedere,  astfel  încât 
valoarea certificatelor care atestă operarea sistemelor de management al calităţii variază 
pe o scală largă.

- La certificarea sistemelor (ISO 9001), organismele de certificare nu dispun de suficiente 
competenţe profesionale în domeniul sănătăţii.

- În prezent nu există  o bază de date oficială cu privire  la certificate şi  la  auditorii  din 
domeniul sănătăţii.
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- Utilizarea  indicatorilor  recomandaţi  (UEM)  nu  este  uniformă.  Nivelul  profesional  şi 
conformitatea serviciilor de sănătate nu poate fi determinată. Diferitele instituţii nu pot fi 
comparate pe baza indicatorilor profesionali pe care îi au.

- Rezultatele evaluărilor tehnologiilor medicale realizate la nivel internaţional sau naţional 
se folosesc doar parţial.

- Dezvoltarea calităţii profesiei nu se face într-un mod suficient de coordonat (dezvoltarea 
ghidurilor profesionale, funcţionarea auditului clinic intern şi extern).

- Ghidurile şi protocoalele profesionale elaborate nu îndeplinesc încă toate cerinţele de 
calitate.

- Aplicarea ghidurilor şi protocoalelor profesionale elaborate nu este completă.
- În practică nu este disponibilă lista resurselor şi a echipamentelor care pun în pericol  

siguranţa pacientului şi un sistem de înregistrare a evenimentelor neaşteptate apărute în 
timpul  utilizării.  Prevenirea  se  face  de  la  caz  la  caz  şi  încă  nu  este  integrată  în 
funcţionarea furnizorilor de servicii.

- Nu funcţionează sistemul naţional de declarare a evenimentelor nedorite „care au avut 
loc” şi „care nu au avut loc”, observate în timpul furnizării serviciilor de sănătate.

- Există o cunoaştere eronată a importanţei managementului calităţii.
- În Ungaria, atât în rândul conducerii cât şi a lucrătorilor există o cunoaştere şi o viziune 

incorectă sau incompletă asupra calităţii.
- Nu sunt standardizate competenţele resurselor umane necesare implementării sistemului 

de management al calităţii.
- Există puţini manageri de calitate care dispun de diplome în acest domeniu.
- Diplome în  domeniul  managementului  calităţii  se  pot  obţine  la  ora  actuală  doar  prin 

pregătire postuniversitară.  Instruirea continuă în timpul serviciului  este împiedicată de 
faptul că aceasta nu este finanţată de la stat, iar instituţiile care se confruntă cu un deficit  
de personal nu reuşesc să rezolve problema înlocuirii angajaţilor pe timpul cursurilor.

- Încă şi  la ora  actuală  sunt  foarte  puţini  manageri  ai  instituţiilor  sanitare care sunt  cu 
adevăraţi  dedicaţi  pentru  calitate  şi  nu  consideră  calitatea  ca  fiind  doar  o  îndatorire 
administrativă obligatoriu de „bifat”.

- Premiul de Calitate în Sănătate (adaptarea EFQM la domeniul sănătăţii) încă nu a fost  
tipărit.

- Lipseşte aplicarea sistematică a tehnicilor de îmbunătăţire a calităţii în domeniul sănătăţii.

 Oportunităţi

- Disponibilitatea noii guvernări pentru schimbare
- Nevoia şi dezvoltarea asistenţei medicale la nivel transfrontalier şi în Europa
- Tehnici de management al calităţii şi principiile internaţionale al sistemelor şi modelelor 

au fost deja dezvoltate.
- Oportunităţi de cooperare internaţională pentru dezvoltarea managementului calităţii
- Industria din domeniul sănătăţii generează un procent mai mare din PIB decât cel folosit  

de sectorul sanitar.
- Sănătatea are un potenţial semnificativ de creare de locuri de muncă
- Sănătatea are capacitatea de a acţiona sinergic asupra dezvoltării celorlalte domenii
- Creşterea aşteptărilor populaţiei şi efectele de constrângere ale acestora
- Rezultatele de evaluare a tehnologiilor medicale (HTA) sunt disponibile
- Recunoaşterea şi prestigiul managementului calităţii în afara sectorului sanitar.
- În cadrul formării postuniversitare se poate obţine diplomă în domeniul managementului 

calităţii.

 Ameninţări :

- Situaţia economică la nivel internaţional şi naţional este la ora actuală nefavorabilă
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- Nivelul din PIB alocat sectorului sanitar este mic
- Sectorul sanitar nu poate să-şi evidenţieze în mod adecvat nevoile în momentul deciziilor 

bugetare şi politice
- În  sectorul  sanitar  –  datorită  resurselor  financiare  limitate  şi  a  lipsei  angajamentului 

pentru calitate – vor ajunge mai puţine resurse pentru calitate.

3.3. Tendinţele specifice de asigurare a calităţii asistenţei medicale în 
România

În  ultimul  deceniu,  sistemul  de  sănătate  românesc  a  făcut  obiectul  a  numeroase  iniţiative, 
încercări,  si  scheme succesive de reformă. Desi politicile  cheie de sanatate din anul 2000 şi 
revizuite  în  decembrie  2001  au  ca  scop  îmbunătăţirea  performanţei  în  spital  şi  creşterea 
accesibilităţii  serviciilor  medicale,  calitatea  acestora  nu  a  fost  reglementată  de  o  legislaţie 
specifică. Legea 95/2006 privind reforma din domeniul sănătăţii stabileste că Ministerul Sănătăţii  
Publice si Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) sunt responsabile pentru stabilirea 
unor  criterii  de  calitate  pentru  serviciile  oferite  persoanelor  asigurate  (Ministerul  român  al 
Sănătăţii Publice 2007) si se specifică faptul că spitalele trebuie să fie acreditate în funcţie de 
standarde  elaborate  de către  Comisia  Naţională  de Acreditare  a  Spitalelor  (CoNAS).  Aceste 
standarde  definesc  asteptările  privind  performanţa,  structura  si  procesele  dintr-un  spital.  Ele 
reprezintă  valoarea  calităţii  vizate  sau  către  care  se  tinde,  în  ceea  ce  priveste  asigurarea 
îngrijirilor, tratamentelor si serviciilor de calitate, sigure si compliante pentru fiecare pacient.

Acreditarea  priveşte  spitalul  în  întregul  lui,  ca  organizaţie,  analiza  este  globală  si  descrie 
funcţionarea  instituţiei  prin  gradientul  cu  care  aceasta  este  conformă  sau  se  apropie  de 
standardele de calitate prestabilite, arătând faptul că :

 spitalul în cauză funcţionează respectând legea privind acordarea serviciilor medicale şi 
conexe actului medical, 

 se preocupă de calitatea actului medical,
 respectă drepturile pacientului.

Îmbunătăţirea cadrului instituţional este văzută ca un pas esenţial spre o mai bună calitate a  
serviciilor de sănătate. În acest context, Ministerul Sănătăţii Publice a iniţiat în 2008, elaborarea 
unui regulament privind calitatea serviciilor şi managementul calităţii în domeniul sănătăţii.  De 
atunci, sistemul sanitar românesc trece printr-un proces de transformare rapidă. 

În  2011,  Ministerul  Sănătăţii  a  impus  descentralizarea  cu  transferul  competenţelor  de 
management către autorităţile locale, urmat de închiderea, transformarea, fuziunea multor spitale 
şi  o  clasificare  pe  cinci  niveluri  de  complexitate  care  modelează  finanţarea  pe  nivele  de 
competenţă şi de performanţă, păstrându-se însă metodologia unică naţională de finanţare (tarif  
pe caz ponderat unic la nivel naţional). 

În  vederea  alinierii  la  cerinţele  europene,  odată  cu  creşterea  importanţei  activităţilor  de 
management  al  calităţii  serviciilor  medicale,  conform  Ordinului  Ministerului  Sănătăţii  975  din 
01.10.2012,  la  nivelul  spitalelor  din  România  se  stabileşte  înfiinţarea  a  diferite  structuri  cu 
responsabilităţi în acest domeniu (servicii sau birouri de calitate).

Implementarea sistemului de management al calităţii la nivelul instituţiilor sanitare din România 
(spitale) este o practică nou-construită, având în vedere că procesul de acreditare a spitalelor, 
bazat pe standarde naţionale de calitate este obligatorie, dar este încă o practică în curs de 
desfăşurare având în vedere faptul că din 2009 încoace legislaţia specifică este, de asemenea, 
într-o continuă schimbare.

16



Acreditarea  spitalelor  este  un  proces  obligatoriu  pentru  spitale,  în  scopul  de a  le  fi  permisa 
funcţionarea si de  a beneficia în continuare de finanţare prin casele de asigurări de sănătate. 
Acest proces reprezintă  o provocare majoră pentru spitale, fiind un proces extrem de complex, 
prin care ele trebuie să dovedească îndeplinirea condiţiilor specificate în standarde, de exemplu,  
că au spaţii  corespunzătoare,  că  au circuite  corespunzătoare,  că  au personal  corespunzător 
pentru serviciile pe care şi le-au propus să le ofere, etc.

Furnizarea  de  servicii  medicale  de  calitate  presupune  formarea  unei  culturi  manageriale  în 
domeniul  sănătăţii.  Serviciile  medicale  de  calitate  sunt  reflectate  în  satisfacţia  pacienţilor  si 
reprezintă o combinaţie complexă între nevoi, aşteptări si experienţă în ceea ce priveşte serviciile 
medicale primite. Crearea si implementarea managementului calităţii în sistemul de sănătate din 
România necesită nu numai cunoştinţe teoretice, ci, de asemenea, practici care trebuie să fie 
formulate si puse în aplicare pentru a se ţine cont de mentalitatea si experienţa celor implicaţi 
direct sau indirect în acest domeniu.

Trendul de evoluţie în domeniul managementului calităţii în domeniul sanitar în România arată o 
tendinţă  clară  de  creştere  a  importanţei  acordate  construirii  şi  implementării  sistemului  de 
management al calităţii în spitale. 
La ora actuală sub 20% din spitale au trecut de procesul acreditării, urmând ca în următoarea 
perioadă acesta să continue ajungând să cuprindă toate spitalele din România. 
Introducerea în spitale a structurilor cu răspundere în domeniul managementului calităţii aşteaptă 
norme metodologie de aplicare a Ordinului Ministerului Sănătăţii 975 din 01.10.2012, astfel încât 
la ora actuală doar puţine spitale şi-au înfiinţat astfel de servicii sau birouri de calitate.
O altă direcţie de evoluţie spre care se tinde în sistemul sanitar din România este introducerea 
auditului clinic. Acesta se referă la evaluarea actului medical prin analiza respectării ghidurilor de 
bune practici şi a protocoalelor de practică medicală din perspectivă clinică. Conform declaraţiilor 
reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii11, se planifică înfiinţarea unei instituţii numite Auditul Clinic, 
care „ar urma să fie o instituţie în subordinea Ministerului Sănătăţii şi ar urma să verifice tocmai  
respectarea ghidului de bune practici şi a protocoalelor de practică medicală. Nu avem specialişti  
formaţi – deci primul pas e creşterea capacităţii instituţionale. Trebuie să instruim specialişti, care  
apoi să facă nişte reguli  generale de monitorizare şi verificare. După aceea, Auditul Clinic va  
începe să funcţioneze”. 

Grupul de lucru format din echipa de experţi din România din cadrul proiectului QUALIMED, cu 
implicarea a diferiţi  profesioniştii  din  sectorul  sanitar  românesc şi  cu sprijinul  reprezentanţilor  
partenerilor europeni au analizat folosind metoda SWOT starea actuală şi trendul de evoluţie a 
asigurării  calităţii  în domeniul sanitar în România. Această analiză a identificat în primul rând 
principalele  probleme  din  sectorul  sanitar  şi  în  mod  specific,  cele  legate  de  managementul  
sistemelor  de  calitate  în  sectorul  sanitar  din  România,  evidenţiind  nevoile  de îmbunătăţire  a 
funcţionării instituţiilor sanitare, dar şi elemente cheie legate de punctele pozitive, oportunităţile şi 
ameninţările existente.  

 Punctele forte

La nivelul sistemului sanitar :
- În  România,  au  fost  întocmite  ghiduri  clinice  pentru  practica  medicală,  acestea  fiind 

asumate de Ministerul Sănătăţii şi transpuse în lege – pentru a le da o mai mare putere. 
- Pentru a încheia contract cu Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate spitalele sunt  

obligate  să  aibă  protocoale  de  aplicare  a  ghidurilor  de  bună  practică  întocmite  de 
Ministerul Sănătăţii.

- Folosirea  protocoalelor  terapeutice  este  obligatorie  pentru  medicii  aflaţi  în  relaţie 
contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. 

11 http://www.rfi.ro/articol/emisiunile-rfi-ro/ministerul-sanatatii-nu-avem-mecanism-verificare-
actului-medical, Publicat: Vineri, 1 Martie 2013
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- Există o deschidere la nivelul spitalelor pentru preluarea de modele de bune practici şi  
dezvoltarea  de  protocoale  terapeutice  pe  baza  ghidurilor  clinice  existente  la  nivel 
naţional.

- La nivelul anumitor părţi din sistemul sanitar / departamente există experienţă în ceea ce 
priveşte implementarea sistemelor de management al calităţii,  exemple : laboratoarele 
medicale certificate ISO.

În domeniul managementului calităţii :

- Pentru coordonarea activităţilor din domeniul managementului calităţii în domeniul sanitar 
s-a înfiinţat o instituţie la nivel naţional (CoNAS) cu atribuţii stabilite prin lege în ceea ce 
priveşte emiterea de standarde şi evaluarea calităţii serviciilor furnizate de spitale.

- Implementarea  sistemelor  de  management  a  calităţii  în  spitalele  din  România  este 
susţinută de legislaţie impunând obligativitatea acreditării spitalelor pe baza standardelor 
naţionale elaborate de CoNAS.

 Punctele slabe :

La nivelul sistemului sanitar :

- Grav  deficit  financiar,  subfinanţare  la  toate  nivele  care face  imposibilă:  punerea  în 
aplicare a celor mai bune practici si proceduri, achiziţionarea de materiale si echipamente 
moderne de diagnostic si tratament, tratarea cazurilor de mare complexitate (având în 
vedere că alocarea financiară nu se bazează pe costuri  reale,  ci  mai ales pe criterii  
istorice şi mai puţin pe indicele complexitate a cazurilor), îmbunătăţirea calităţii în ceea ce 
priveşte asigurarea confortului pacientului. 

- Demotivarea personalului şi migrarea forţei de muncă, in special pe fondul nemulţumirilor 
legate  de  salarii,  a  supraaglomerării  cu  sarcini  în  contextul  lipsei  de  personal  şi  a 
restricţiilor  de  angajare  în  domeniul  public,  a  resurselor  şi  dotărilor  deficitare 
(echipamente,  tehnologii  medicale,  etc.),  a deficienţelor  de management al  resurselor 
umane

- Probleme  de  infrastructură:  clădiri  vechi  în  care  este  extrem  de  dificilă  asigurarea 
circuitelor funcţionale, clădiri a căror situaţie juridică nu este clarificată (retrocedări) acest 
lucru  împiedicând  posibilitatea  realizării  de  investiţii  majore  precum  lucrările  de 
infrastructură.

- Materiale de calitate slabă pentru a căror achiziţie criteriul care prevalează este preţul cel 
mai scăzut şi nu calitatea.

- Condiţii proaste pentru pacienţi si aprovizionare discontinuă cu materiale.
- Formare  profesională  inadecvată  a  unei  părţi  a  personalului  implicat  în  îngrijirea 

pacientului,  ceea ce duce la  variaţii  mari  a  practicii  medicale  şi  a  rezultatelor  clinice 
obţinute

- Un număr în creştere al pacienţilor cronici care necesită suport continuu
- Legislaţia în domeniul sanitar este lacunară şi într-o rapidă şi continuă schimbare.
- Dialogul şi comunicarea în faza de elaborare a reglementărilor (consultarea cu furnizorii  

de servicii, autorităţile locale, populaţie si alte părţi interesate) este slabă ceea duce la o  
anumită ineficienţă a sistemului de reglementări.

- Există forme actualizate ale ghidurilor şi protocoalelor clinice, dar care nu se utilizează pe 
deplin în practica îngrijirilor de sănătate.

- În România nu există un mecanism de verificare şi  monitorizare a actului  medical  în  
spitale,  Ministerul  Sănătăţii  nu verifică  dacă  ghidurile  clinice  şi  protocoalele  specifice 
pentru  diagnostic,  proceduri  medicale,  tratament  ale  spitalelor  sunt  respectate.  În 
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consecinţă, abaterile nu sunt constatate şi nici sancţionate, decât atunci când există o 
plângere explicită din partea unui pacient.

- Traseul pacienţilor este iraţional atât din punct de vedere profesional cât si economic, 
datorită unei comunicări deficitare între diferitele componente ale sistemului. Acest lucru 
duce la risipirea de resurse.    

- Organizare  /  administrare deficitară datorită: circuitelor  necorespunzătoare care există  
din  cauza  infrastructurii  si  a  lipsei  de  fonduri;  insuficienţei  de  personal  calificat, 
aglomerării  a  unor  spitale  cu  un  flux  mare  de  pacienţi  şi  personal  copleşit,  care  se 
reflectă  în  nivelul  scăzut  de  satisfacţie  a  pacientului  în  raport  cu  timpii  prelungiţi  de 
asteptare pentru a beneficia de servicii şi lipsa de comunicare cu personalul medical. 

- Spitalele  funcţionează  în  pe  baza  unor  structuri  învechite  care  sunt  obligate  să 
reacţioneze într-un mediu devenit tot mai complex şi dinamic,

- Birocraţie în loc de cultură organizaţională,
- Lipsa  de sprijin  din  partea managementului,  condiţiile  precare în  care  se  desfăsoară 

activitatea, personalul are o teamă crescută de a fi învinuit pentru diferite probleme şi o 
rezistenţă crescută la schimbare.

- Orientare şi accente puse pe secţii şi nu pe organizaţie ca întreg - secţiile din spitale 
funcţionează prea puţin într-un mod interconectat sau interdependent, cvasi-autonomia 
este aproape o regulă,  iar transferul  pacienţilor de la o secţie la alta este un proces 
birocratic.

- Schimbările din 2011 (descentralizare, clasificare) s-au făcut într-un timp foarte scurt şi 
fără o reală consultare prealabilă a tuturor stakeholderilor, având un impact mare asupra 
structurii spitalelor şi a modului de organizare, ce a generat multe nemulţumiri în rândul  
furnizorilor de servicii şi a populaţiei.

- Planificarea strategică în spitale se face mai mult pe hărtie, fără suficientă coordonare 
între conducătorii de la diferite nivele organizaţionale şi fără transpunerea suficientă în 
măsuri coerente la diferitele sectoare de activitate din spital.

În domeniul managementului calităţii :

- Există o mulţime de obstacole în implementarea sistemelor de management al calităţii în 
sănătate, referitoare la cadrul legislativ, instrumentele si metodele de asigurare a calităţii,  
a  infrastructurii,  lipsa  de  echipamente  si  tehnologii  adecvate,  tehnologia  informaţiei, 
cultura organizaţională.

- Până la ora actuală sub 20% din spitalele din România sunt acreditate
- Nu există ghiduri cu privire la interpretarea indicatorilor folosiţi la acreditarea spitalelor şi  

a standardelor din anumite  puncte de vedere,  astfel  încât  valoarea certificatelor care 
atestă operarea sistemelor de management al calităţii variază pe o scală largă.

- Sistemul sanitar nu este centrat pe nevoile pacientului şi se constată lipsa de criterii de 
calitate, clar definite, specifice pentru fiecare domeniu de îngrijire în parte. 

- Legislaţia este lacunară şi într-o continuă schimbare. De exemplu, nu există încă norme 
de aplicare a Ordinului Ministerului Sănătăţii 975 din 01.10.2012, care prevede înfiinţarea 
la nivelul spitalelor din România a diferite structuri cu responsabilităţi în acest domeniul 
managementului  calităţii  astfel încât până la ora actuală doar foarte puţine spitale au 
înfiinţat aceste structuri.

- Lipsa unei strategii naţionale declarate în domeniul managementului calităţii serviciilor de 
sănătate, precum şi lipsa unui cadru instituţional capabil pe de o parte să stabilească 
cerinţe şi totodată să asigure în mod corespunzător suportul tehnic pentru implementarea 
sistemelor de calitate.

- Lipsa unor specificaţii concrete cu privire la cerinţele de competenţă pentru personalul 
responsabil  cu sistemul de management al  calităţii  în unităţile  de asistenţă medicală. 
Astfel, personalului căruia i-au fost atribuite acest tip de sarcini (de obicei, aceştia sunt 
membri ai nucleului de calitate din spitale), îi lipsesc oportunităţile specifice de formare în 
acest domeniu şi nu există specificaţii naţionale armonizate cu privire la competenţele 
necesare şi descrierea profilelor de post pentru acest tip de poziţii în instituţiile sanitare.
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- Lipsa stimuării pozitive a angajaţilor pentru implementarea sistemului de management al 
calităţii. Sarcinile în acest domeniu sunt văzute de multe ori ca obligaţii administrative în 
plus care vin să se adauge peste o multitudine de alte sarcini.  Se pierde din vedere 
scopul, cel legat de îmbunătăţirea serviciilor şi creşterea satisfacţiei clienţilor (atât a celor 
externi, cât şi interni – pacienţi, angajaţi, etc.)

- Organizare / administrare deficitară a diferitelor sectoare de activitate din spital.
- Lipsa culturii organizaţionale pentru calitate.
- Lipsa  de  instruire  a  personalului  medical  cu  privire  la  managementul  calităţii  si 

îmbunătăţirea proceselor.

 Oportunităţi :

- Există legislaţie care prevede înfiinţarea structurilor de management al calităţii în spitale
- Modificarea aşteptărilor societăţii - creşterea nevoii de individualizare a serviciilor în faţa 

cerinţelor tot mai crescute ale pacienţilor,
- Interesul  pentru  formare  /  pregătire  profesională  a personalului  în  domeniul 

managementului calităţii serviciilor de sănătate este mare.
- Spitalele  au  încercat  deja  implementarea  unor  sisteme  de  îmbunătăţire  a  calităţii, 

exemple fiind sistemul de management al calităţii care necesită să fie certificat ISO şi 
RENAR (mai  ales  pentru  analize  medicale  de  laborator),  astfel  încât  există  deja  un 
anumit nivel de cunoştinţe despre sistemul de management al calităţii.

- Personalul are un anumit nivel de formare de bază, dar necesită o pregătire suplimentară 
în domeniul strategiilor şi a instrumentelor de îmbunătăţire a calităţii, inclusiv în procesele 
din cadrul organizaţiei.

- Nevoia şi dezvoltarea asistenţei medicale la nivel transfrontalier şi în Europa.
- Oportunităţi de cooperare internaţională pentru dezvoltarea managementului calităţii.
- Oportunităţile  de  dezvoltare  a  programelor  VET  pentru  profesioniştii  din  domeniul 

managementului  calităţii  in  sănătate,  corelate  cu  cerinţele  de  la  nivel  naţional  şi 
internaţional.

 Ameninţări:

- Lipsa  controalelor  sistematice  a  calităţii,  ca  parte  a  sistemelor  de  calitate,  lipsa  de 
atribuire  a rolurilor  specifice unor instituţii  adecvate,  precum şi  lipsa de comunicare - 
cooperare între structurile implicate.

- Schimbări  demografice  :  îmbătrânirea  populaţiei  prin  creşterea  speranţei  de viaţă, 
migraţie şi scăderea natalităţii

- Reticenţa personalului din domeniul sanitar în ceea ce priveşte introducerea a tot ceea 
ce este nou, în general, există o rezistenţă importantă de a schimba.

- Lipsa de personal dedicat pentru calitate, si a unei culturi organizationale a calităţii. 
- Lipsa alocării  fondurilor pentru programe de formare continuă a personalului in cadrul 

bugetelor spitalelor
- Comunicare  deficitară  la  diferite  nivele:  cu  pacienţii,  cu  alţi  furnizori  de  servicii  în 

domeniul  medical  sau  chiar  între  secţiile  aceleaşi  instituţii,  ceea  ce  afectează 
interdisciplinaritatea investigaţiilor pacienţilor.

- Nivelul din PIB alocat sectorului sanitar este mic.
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4. Metodologii, proceduri şi instrumente de analiză pentru evaluarea 
nevoilor de formare pentru asigurarea calităţii în sistemul de 
sănătate

În cadrul acestui studiu, echipa de experţi din cele trei ţări partenere a trecut de la analizarea 
metodologiilor, procedurilor şi instrumentelor folosite pentru evaluarea nevoilor de pregătire ale 
profesioniştilor din domeniul  asigurării  calităţii  în sistemul de sănătate folosite de organizaţiile 
partenere  din  Austria  şi  Ungaria,  la  construcţia  unui  instrument  specific  pentru  identificarea 
nevoilor de pregtire a profesioniştilor din România. Acest instrument, un chestionar12, a fost folosit 
apoi într-un studiu elaborat care a implicat 50 de spitale din toată ţara cu scopul de a identifica  
nevoile specifice de formare exprimate de către responsabilii de calitate.

Partenerul  austriac,  Quality  Austria,  este  lider  în  certificare  în  Austria  în  domeniul  calităţii, 
sănătatea muncii şi a mediului, managementul siguranţei şi managementul calităţii în sănătate. 
Quality Austria organizează peste 500 de cursuri anual în domeniile menţioante mai sus dar şi  
pregătire spefică domeniului. Compania pune mare accent pe îmbunătăţirea continuă a pregătirii 
oferită  şi  a  dezvoltat  şi  foloseşte  următoarele  metodologii,  proceduri  şi  instrumente  pentru 
evaluarea nevoilor de pregătire a profesioniştilor care lucrează în domeniul asigurării calităţii în 
sistemul de sănătate: 

1. Standardele şi prevederile/cerinţele legislative sunt de mare importanţă în elaborarea 

conţinutului pregătirii ; iar în cazul cursurilor potrivit schemei armonizate a Organizaţiei 
Europene pentru Calitate,  EOQ, bine’nţeles şi  specificaţiile  din parte  EOQ. Din acest 
motiv Quality Austria participă la activităţi de standardizare pentru a putea oferi noutăţi de 
ultimă oră participanţilor  la cursuri  (cum ar fi  revizuirea ISO 9001, participarea la EN 
15224; certificatul de calitate - Best Health Austria);

2. Chestionare ex-post cu privire la cursurile existente (Questback); sunt  trimise la 1-2 

săptămâni după ce au avut loc cursurile de pregătire; comentarii critice, plângeri, sugestii 
de îmbunătăţire sunt culese;

3. Analiză anuală ale chestionarelor ex-post de mai sus; incluzând subiecte ca “relevanţa 

conţinutului” şi “valoare adaugată pentru profesie”. 

4. Organizarea  şi  realizarea  Conferinţelor  pentru  sănătate  (forumul  de  sănătate 

qualityaustria:  http://www.qualityaustria.com/index.php?id=3512):  participanţii, 
lectorii  şi experţii  din sănătate sunt experţi  în domeniul sistemelor de management al 
calităţii  în  sănătate.  Aceste  conferinţe  ajută  la  păstrarea  contactului  cu  formatori 
importanţi  din  domeniu  deci  ajută  Quality  Austria  să  rămână  la  curent  cu  noile 
reglementări / noile nevoi din domeniu.

5. Cercetarea:  participarea  la  proiecte  europene;  susţinerea  elaborării  unor  teze  de 

masterat  şi  a  unor  profesori  cu  cunoştinţe  avansate  (nu  în  domeniul  sănătăţii,  dar 
managementul calităţii în general)

6. Studierea satisfacţiei clientului de două ori pe an. Urmărirea prin a) chestionare şi b) 

interviuri individuale care conţin întrebări despre domenii cheie şi de asemenea despre 
nevoile viitoare.

12 ANNEX 1
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7. Asistarea la cursuri şi examinării; cu liste de verificare; aceasta serveşte în principal 

pentru evaluarea competenţelor formatorului. 

8. Validarea noilor produse de pregătire/examinare pentru a găsi cele mai bune condiţii 

cadru pentru participanţi.

9. Dezvoltarea  produselor  de  pregătire  pe  baza  input-ului  /  cerinţelor  speciale  de 

pregătire  ale  clienţilor;  uneori  acesta  duce  la  crearea  de  produse  de  instruire 
standardizate.

10. Dezvoltarea ulterioară a managementului cunoştinţelor la QualityAustria pentru a susţine 
dezvoltarea competenţelor  interne (ex.  Învăţarea din  studii  internaţionale  şi  naţionale; 
învăţarea din audit) 

11. Plângeri / reclamaţii ale participanţilor -> Input-uri în procesul continuu de îmbunătăţire.

12. Academia pregătirii formatorilor pentru susţinerea competenţelor sociale şi didactice 

ale formatorilor.

13. Reţea naţională şi internaţională de auditori,  angajaţi în diverse poziţii şi organizaţii; 

contactul regulat şi schimbul de informaţii asigură standardul actual de cunoştinţe despre 
nevoile pieţei.

Comitetul  Naţional  Maghiar  al  Organizaţiei  Europene a Calităţii (HNC for  EOQ) diseminează 
cunoştinţe despre calitate de la EOQ şi alte organizaţii internaţionale ale calităţii către experţii 
maghiari în calitate şi contribuie la dezvoltarea calităţii produselor şi serviciilor. Comitetul Naţional 
Maghiar pentru EOQ foloseşte diferite proceduri şi metode pentru a evalua si a identifica nevoile  
de  formare  în  domeniul  calităţii  sau  în  domenii  conexe  (de  exemplu,  cel  de  mediu)  ale 
profesionistilor maghiari. La baza activităţilor de formare ale HNC for EOQ şi a evaluării nevoilor 
profesioniştilor stau cerinţele armonizate ale EOQ şi cerinţele de acreditare ale programelor de 
formare impuse de către instituţia maghiară FAT (Consiliul de acreditare a formării adulţilor), care 
însă nu conţin ghiduri metodologice.

Evaluarea  nevoilor  de formare ale  profesoniştilor  care  lucrează  în  domeniul  managementului 
calităţii şi în domenii conexe acestuia, care în ultima perioadă – în primul rând ca urmare a crizei  
economice – arată semne de schimbare semnificative, este realizată de către HNC for EOQ prin 
următoarele proceduri şi metode :

 Membrii de drept ai HNC for EOQ şi-au asumat în mod fundamental angajamentul pentru 
calitate.  Prin  urmare  a  părut  oportună  contactarea  acestora  în  anii  precedenţi  prin 
informări şi solicitări de feed-back în vederea atragerii acestora ca participanţi la cursuri.  
Însă în aceste organizaţii de obicei poziţiile de conducere în domeniul managementului  
calităţii sunt ocupate de profesionişti foarte bine pregătiţi. De aceea, pe aceştia există 
posibilitatea de a-i implica doar în formări intensive şi de scurtă durată în urma cărora să 
dea examen ca să li se poată acorda certificatul HNC for EOQ.

 O metodă eficientă s-a dovedit a fi postarea anuală sau semestrială a programului de 
formare  pe  site-ul  HNC for  EOQ,  împreună cu  publicarea  conţinutului  cursurilor  şi  a 
formularului de aplicaţie.

 Revista  bilunară  a  HNC  for  EOQ conţine  de  asemenea  cu  regularitate  programul 
semestrial al cursurilor HNC for EOQ şi informaţii privind taxele acestora.

 Foarte  folositoare  s-au  dovedit  şi  chestionările  directe  prin  e-mail  sau  la  telefon,  în 
special în momentul reînnoirii certificărilor sau al obţinerii unora noi.
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Titularii  certificatelor  HNC for EOQ se bucură de următoarele beneficii  şi  oportunităţi  care 
promovează de asemenea în mare măsură nevoia reînnoirii acestora şi cea a obţinerii unor 
certificate suplimentare :

 HNC  for  EOQ –  cu  acordul  participanţilor  -  mediatizează  datele  celor  care  obţin 
certificările pe site, în revistă şi în anuar.

 Deţinătorii  de certificate devin în  mod automat membri  ai  Comisiei  pentru Instruire  şi 
Formare  Continuă  a  HNC  for  EOQ,  cu  excepţia  cazurilor  când  aceştia  se  declară 
împotrivă.

 Titularii  certificatelor beneficiază de reduceri  la  taxele de participare la conferinţele şi 
evenimentele  organizate  de comisiile  HNC for  EOQ în  cadrul  cărora  primesc puncte 
credite necesare reînnoirii certificatelor.

Cu toate acestea până în momentul de faţă nu s-a reuşit introducerea certificărilor HNC for EOQ 
ca  şi  cerinţă  a  reglementărilor  guvernamentale.  În  ciuda  acestui  fapt,  valoarea  adăugată  a 
acestora, adică „valoarea lor de piaţă” dată de cunoştinţele utile arată o tendinţă de creştere  
semnificativă.  Se  întâmplă  des  ca  existenţa  şi  valabilitatea  acestora  să  se  numere  printre 
cerinţele impuse în fişa postului conducătorilor din domeniul managementului calităţii în unele 
firme sau ca şi criteriu de selecţie a acestora.

5. Analiză comparativă a nevoilor de pregătire a profesioniştilor care 
lucrează în domeniul managementului calităţii în unităţile sanitare 
din România, Austria şi Ungaria 

5.1. Nevoile de pregătire ale profesioniştilor ce lucrează în managementul 
calităţii în spitalele din România

 
În baza experienţei partenerilor străini în evaluarea nevoilor de pregătire şi a analizei contextuale 
a sistemului de sănătate din România, profesioniştii din România, Austria şi Ungaria implicaţi în 
acest proiect au pus bazele metodologiei şi instrumentelor pentru evaluarea nevoilor de pregătire 
ale profesioniştilor români implicaţi în asigurarea calităţii.  O evaluare a fost condusă în primul 
trimestru  al  anului  2013  implicând  responsabilii  de  calitate  din  50  de  spitale  româneşti.  
Metodologia de cercetare utilizată şi-a propus pe de o parte să evalueze situaţia prezentă în baza 
unui  set  de cunoştinţe si  abilităţi  necesare unui  manager  de calitate  si  pe de altă  parte,  să 
identifice nevoile de instruire ale managerilor si responsabililor de calitate. Un set de cunoştinţe si  
abilităţi (profil de instruire)13 a fost construit în urma realizării  unei analize tip benchmarking si 
mapare a unor bune practici alături de partenerii din Austria si Ungaria. 

Schimbul de experienţă dintre partenerii implicaţi în realizarea acestui studiu şi analiza comună 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) a permis identificarea unor 
direcţii de revizuire si dezvoltare a formării existente în ţările partenere contribuind la alinierea 
capacităţii de instruire la realitatea existentă în domeniul managementului calităţii  din sectorul  
sanitar  la  nivel  european.  Acestea  sunt  informaţii  extrem de  utile  pe  baza  cărora  în  cadrul 
proiectului  Qualimed  se  realizează  un  proces  de  actualizare  a  Schemelor  Armonizate  EOQ 
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pentru  certificarea  şi  înregistrarea  personalului  în  domeniul  QSMH  –  EOQ  Quality  System 
Manager in Healthcare.

În cadrul  studiului  realizat,  nevoile  de pregătire ale  profesioniştilor  care lucrează în  domeniul 
managementului calităţii în spitalele din România au fost analizate din mai multe perspective :

a). nevoia percepută în relaţie cu locul de muncă
Participanţii  la  studiu  au evidenţiat  o nevoie  de creştere a accesului  la  formare continuă,  ca 
principal impediment fiind identificată : „lipsa alocării fondurilor pentru programe de formare în 
cadrul bugetului spitalelor”. 

b). nevoia de formare din perspectiva acreditării CoNAS
Conform rezultatelor  studiului,  cele mai  mari  deficienţe de formare si  informare există  pentru 
PREVENIREA  ŞI  GESTIUNEA  RISCURILOR  si  MANAGEMENTUL  STRATEGIC  AL 
ORGANIZAŢIEI. 98% din respondenţi apreciază că în foarte mare măsură este nevoie de cursuri  
în managmentul situaţiilor de risc si lucrul în mediu de risc.
Alte  domenii  în  care  se  consideră  necesare  realizarea  de  instruiri  sunt  :  Managementul  
operaţional  al  informaţei,  Managementul  mediului  de  îngrijire,  Managementul  îngrijirilor  de  
sănătate.

c). necesarul de formare din perspectiva abilităţilor necesare respondenţilor
În domeniul dezvoltării abilităţilor de relaţionare au fost identificate următoarele nevoi : 

- 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 cunoaştere a pacienţilor.

Alte nevoi mari şi foarte mari de instuire au fost identificate în domeniul dezvoltării abilităţilor de : 
comunicare,  utilizare  confortabilă  a  tehnicilor  informaţionale,  lucru  în  echipă,  relaţionare  cu 
pacientul,  relaţionare cu însoţitorii,  lucrul în mediu de risc si managementul  situaţiilor de risc, 
managementul eficient al sarcinilor - lucrul sub presiunea timpului.
Privind  abilităţile  necesare  managementului  instituţional,  respondenţii  au  evaluat  ca  foarte 
importante  si  importante  abilităţile  privind  luarea  deciziilor,  asigurarea  calităţii,  gestionarea 
resurselor materiale, gestionarea resurselor umane.

d). nevoia de formare din perspectiva ariilor curriculare specifice managementului 
sistemelor de calitate 

Conform  participanţilor  la  studiu,  în  ceea  ce  priveşte  cunoaşterea  standardelor  specifice 
managementului calităţii, singurul capitol care ar cere intervenţie prin programe de instruire este 
„legislaţia  privind  asigurarea  calităţii  în  spitale”,  aceste  cunoştinţe  fiind  idenficate  de  către 
respondenţi ca si existente în mică măsură. În schimb, pentru următoarele arii  curiculare - ce 
asigură  de  altfel  cunoştinţele  necesare  responsabililor  QMS  din  spitale  -  modele  ale 
managementului  calităţii,  evaluare si  certificare,  măsurarea rezultatelor,  instrumente  specifice  
managementului calităţii, prezentare, documentare/ colectare date, analiză date, respondenţii au 
apreciat ca având foarte puţine abilităţi sau cunoştinţe deja însuşite. 

În ceea ce priveşte aria de managment  de proiect  si  comunicare există  o oarecare instruire 
precedentă aşadar respondenţii au apreciat ca deja existente cunoştinţe specifice. Acelaşi lucru 
se poate conclude si despre tehnici de comunicare, mai puţin pentru sub-domeniul comunicare 
cu  pacienţii  si  tehnici  motivaţionale.  În  schimb,  pentru  domeniul  de  altfel  foarte  important  în 
scopul  menţinerii  si  auditării  ulterioare  în  spitalul  respectiv,  „costuri  asociate  standardului 
managementul calităţii”, respondenţii au apreciat că nu există nici un fel de cunoştinţe. 

e). nevoia percepută din perspectiva modului de organizare a cursurilor
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În ceea ce priveşte metodologia de instuire, respondenţii au apreciat ca fiind extrem de important 
ca programa cursurilor să se orienteze pe informaţie facilitată către participanţi si studii de caz. 
Aplicaţiile  practice se consideră a fi  foarte importante de aceea există  o mare cerere pentru 
instruire  aplicată,  nu doar teoretică,  iar  aşteptarea cu privire  la  formatori  este  aceea de a fi  
specializaţi în domeniul managementul calităţii. 
Respondenţii  apreciază  ca  fiind  un  avantaj  organizarea  cursurilor  în  week-end,  si  tot  din 
perspectiva organizatorică există  o mare deschidere a sectorului către cursurile susţinute online.

f). alte nevoi identificate de către experţii implicaţi
Analiza datelor  obţinute în urma studiului  facută de profesioniştii  implicaţi  în  proiect  a dus la  
identificarea şi a altor unor nevoi de formare în următoarele domenii :

- sisteme integrate de calitate-mediu-siguranţa muncii, 
- cunoştinţele de ordin legislativ privind implementarea standardelor în sectorul sanitar 
- implementarea  si  urmărirea  sistemului  de  management  al  calităţii,  fiind  necesar  ca 

programul de formare să răspundă lacunelor privind strângerea si înregistrarea datelor. 
- abilităţi de dezvoltare a protocoalelor clinice pe baza ghidurilor de bună practică existente 

(skills in developing clinical protocols and practice guideline)
- abilităţi analitice şi de evaluare / supervizare (skills in developing clinical protocols and 

practice guideline)
- îmbunătăţirea proceselor şi  instrumente /tehnici  specifice pentru îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor  (processes  improvement  and  specific  techniques  /  instruments  to  improve  
service quality)

De  asemenea,  s-a  identificat  o  nevoie  mare  pentru  crearea  unor  posibilităţi  de  schimb  de 
experienţă la nivel de conducere între instituţiile cu experienţe positive în acest domeniu, spitale 
care au implementat cu succes sisteme de management al calităţii, care sunt deja acreditate şi  
care reprezintă modele de bună practică în domeniu. Obiectivul  stabilit  este să se înveţe din  
experienţele altora şi să se evite greşelile în viitor. 

5.2. Asemănări şi diferenţe în ceea ce priveşte nevoile de formare ale 
profesioniştilor care lucrează în domeniul asigurării calităţii în 
sănătate în ţările partenere

   

5.2.1. Nevoi cu privire la metodologia formării

În România s-a identificat  o nevoie de dezvoltare a unor programe de vormare intensive,  de 
scurtă durată precum cele din Austria (150 de ore), spre deosebire de Ungaria unde pe baza 
identificării  unei  cereri  mai  mari  pentru  programe  de  studii  de  lungă  durată  în  domeniul 
managementului calităţii în sectorul sanitar, acesta formare este furnizată de către Universitate 
de Medicină din Debrecen ca program de Masterat cu titlul "Asigurarea calităţii  si îmbunătăţirea 
calităţii în Sănătate”, îndeplinind totodată şi criteriile Organizaţiei Europene de Calitate – EOQ.

În România există nevoia organizării unor programe de formare de tip VET felxibile şi cu durată 
care să permită instruirea sub formă de formare continuă, cursanţii părăsindu-şi pentru cât mai  
scurt  timp  locurile  de  muncă  în  contextul  în  care  datorită  deficitului  de  personal  din  spitale  
asigurarea înlocuirii acestora pe perioada cursurilor este extrem de dificilă.

În România la fel ca şi în Austria s-a identificat o nevoie de formatori cu o vastă experienţă de 
practică  în  domeniul  implementării  sistemelor  de  management  al  calităţii  şi  experienţă  în 
domeniul sanitar care să asigure o abordare diferită de cea academică, ce pune accent pe partea  
de teorie, în folosul abordării cât mai practice a aspectelor studiate şi a unei cât mai bune corelări  
cu activitatea din viaţa profesională.
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Procentul  cursanţilor din Austria care la finalul  programului de formare solicită certificarea pe 
baza Schemelor Armonizate EOQ este foarte mare în comparaţie cu Ungaria unde nevoia pentru 
aceste certificări este încă mică având în vedere că obţinerea acestora nu reprezintă o condiţie  
obligatorie pentru a putea ocupa poziţii  cheie în domeniul managementului calităţii  în unităţile 
sanitare.

5.2.2 Nevoi cu privire la conţinut

În ceea ce priveşte nevoile legate de conţinutul programului de formare, chiar dacă aspectele de 
bază sunt foarte similare, există şi anumite diferenţe care ţin de situaţia contextuală a sistemelor 
sanitare  din  fiecare  ţară  şi  în  special  de  politicile  de  sănătate  şi  legislaţia  specifică  ce 
reglementează managementul calităţii în domeniul sanitar.

Astfel în Ungaria, pe fondul reformei în sănătate, în dezvoltarea managementului calităţii se pune 
accent  pe  trei  componente  principale  :  calitatea  din  punct  de  vedere  al  managementului  / 
conducerii  proceselor,  calitatea  din  punct  de  vedere  al  nivelului  de  satisfacţie  al  pacienţilor, 
calitatea din punct de vedere al aspectelor profesionale. Astfel faţă de Austria, în Ungaria se 
pune un accent mult mai mare pe aspecte legate de partea clinică : audit clinic şi indicatori.

Alte diferenţe de conţinut izvorăsc şi de pe urma diferitelor modele de dezvoltare şi evaluare a 
sistemelor de management al calităţii în sectorul sanitar. În Ungaria aspecte privind modelul de 
Excelenţă EFQM sunt abordate mai aprofundat decât în Austria unde acest model este folosit pe 
o  scară  mai  redusă.  În  ambele  ţări  se  pune  accent  pe  abordarea  elementelor  specifice  ale 
standardului  EN  15224:2012,  care  ajustează  prevederile  standardului  EN  ISO  9001:2008  la 
condiţiile specifice sectorului sanitar, (to the specific conditions for health care). În România pe 
lângă standardele sus amintite, este nevoie de aprofundarea aspectelor conţinute de standardele 
specifice pe baza cărora se realizează procesul obligatoriul al acreditării spitalelor, standardele 
CoNAS. La fel şi în Ungaria sunt abordate astandardele MESS de acreditare a spitalelor.

Pe baza nevoilor specifice al profesioniştilor din fiecare ţară, structurarea conţinutului formării în 
domeniul  managementului  calităţii  în  sănătate  în  Austria  şi  Ungaria  este  diferită  punându-se 
acent diferit pe unele subiecte. 
Astfel principalele capitole ale fărmării  din Austria ţin de : Sisteme de management integrat  - 
Cerinţe  (IMS),  Sisteme  de  Management  al  Calităţii  în  Sănătate  (QMSGW),  sisteme  de 
management  integrat  -  Metode  şi  instrumente  (IMSA),  Sisteme  de  management  integrat  - 
Strategie si Dezvoltare Organizaţională (IMOE), Bazele Metodelor statistice în domeniul sanitar  
(QMEGW),  Fundamentele  economiei  în  sănătate  Healthcare  (QMÖGW),  Implementarea  de 
proiecte orientate spre practică în domeniul sanitar (QMVZGW).

În Ungaria se poate constata un accent mai mare pe partea clinică astfel încat structurarea este 
diferită, principalele capitole fiind : Gestionarea operaţională a sistemului de sănătate, Economie 
în Sănătate, Studii epidemiologice şi analize statistice a practicilor de sănătate publică, Calitatea 
în  sănătate,  Noţiuni  de  bază  despre  calitate,  Bazele  managementului,  Sisteme  de  calitate, 
Metode de îmbunătăţire  a calităţii,  Evaluarea furnizorilor  de servicii  medicale,  Auto-evaluarea 
structurilor  din  domeniul  sanitar,  Audit  clinic  şi  indicatori,  Controlul  infecţiilorşi  şi  siguranta 
pacientilor, Elaborarea de proiecte şi studii, Politici în domeniul sătătăţii.

Analiza comparativa a nevoilor de formare în domeniul sistemelor de management al calităţii în 
sanătate în ţările partenere evidenţiază următoarele aspecte :
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Austria Ungaria România

Nevoi identificate cu privirea la metodologia de formare
Tip curs Formare continuă Formare 

postuniversitară 
(Masterat)

Formare continuă

Durată De scurtă durată : 150 
ore

De lungă durată :2 ani 
(3500 ore)

De scurtă durată : 150 
ore

Profil lector Formator VET Profesor universitar Formator VET
Abordare Pondere  mare 

practică – accent mai 
pare  pe  aplicaţii 
practice 

Academică  –  accent 
mai pare pe teorie

Pondere  mare 
practică – accent mai 
pare  pe  aplicaţii 
practice

Beneficii Proporţie  mare  de 
solicitări  a  certificării 
potrivit  schemelor 
armonizate  EOQ 
având  în  vedere 
recunoaşterea 
acestora  pe  scară 
largă.

Proporţie  mică  de 
solicitări  a  certificării 
potrivit  schemelor 
armonizate EOQ

- Să existe 
posibilitatea certificării 
potrivit schemelor 
armonizate EOQ 
- Să fie recunoscute în 
cadrul permanent 
medical
education  pentru 
obţinere  de  puncte 
credite  profesionale 
(medici, asistente, …)

Nevoi identificate cu privire la conţinut
Privire  de  ansamblu 
(Pondere  parte 
managerială  /  Parte 
clinică)

Accent  mai  mare  pe 
partea managerială

Accent  mare  pe 
partea  clinică  :  audit 
clinic

Nevoie  de  abordare 
am ambelor părţi însă 
auditul  clinic  este  un 
domeniu în care există 
cea  mai  puţină 
experieneţă

Modele  ale 
managementului  
calitatii in sănătate

Nevoile  cele  mai 
importante  privesc  : 
standardul  EN 
15224:2012,  KTQ  ®, 
Joint  Commission 
international şi EFQM 

Nevoile  cele  mai 
importante  privesc: 
standardul  EN 
15224:2012, EFQM SI 
standarde 
SPECIFICE  de 
Acreditare Mees

Nevoie  aprofundare 
standarde  CoNAS  de 
acreditare  a  spitalului 
şi EN 15224:2012

Sisteme  de 
Management  al 
Calităţii în Sănătate

Nevoile  cele  mai 
importante  privesc: 
familia  de  standarde 
ISO  9000,  EN 
15224:2012  cerinţele 
de  calitate,  costurile 
calităţii, 
Implementarea 
auditului, evaluărilor şi 
vizitelor,  reglementări 
specifice  privind 
asistenta medicala

Nevoile  cele  mai 
importante  privesc: 
Gestionarea 
operaţională  a 
sistemului  de 
sănătate,  Calitatea  în 
sănătate,  Noţiuni  de 
bază  de  calitate, 
Bazele  manageriale, 
Sisteme  de  calitate, 
Metode  de 
îmbunătăţire  a 
calităţii,  Evaluarea 
furnizorilor  de  servicii 
medicale,  Auto-
evaluarea  structurilor 
din  domeniul  sanitar, 
Audit  clinic  şi 

Nevoile  cele  mai 
importante  privesc: 
Bazele 
managementului 
calitatii  (legilaţie, 
cerinţe,  Metode 
(evaluare  şi 
certificare),  
Măsurarea 
rezultatelor (indicatori,  
metode,  instrumente),  
Instrumente  specifice 
managementului 
calitatii (Finalizarea 
proiectelor  de 
imbunatatire a calitatii, 
Medote  pentru 
asigurarea  interna  si 
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indicatori,  Controlul 
infecţiilorşi  şi 
siguranta pacientilor.

externa a calitatii)

Sisteme  integrate  de 
calitate-mediu-
siguranta muncii

Nevoile  cele  mai 
importante: 
Fundamente  în 
integrarea  sistemelor 
de  management, 
Documentarea 
Sistemului, 
Managementul  de 
proces,  Norme, 
standarde şi aplicarea 
lor,  Managementul 
riscului,  Cadrul  legal, 
Metode  si 
instrumente,  Strategie 
si  dezvoltare 
organizatională

Cele  mai  importante 
nevoi  se  referă  la: 
Bazele  şi  integrarea 
sistemelor  de 
management,  Metode 
şi  instrumente,  de 
control  al  infectiilor  si 
siguranta pacientilor

Cele mai importante 
nevoi sunt cele în 
domeniile: Bazele şi 
integrarea sistemelor 
de management, 
Norme, standarde si 
aplicarea lor, 
Managementul 
riscului, Cadrul legal, 
Metode şi instrumente 
(Nevoie de a porni de 
la identificarea 
proceselor si apoi la 
conducerea acestora);

Metode  statistice  în 
Sănătate

Cele mai importante 
nevoi se referă la: 
Introducere în 
metodele statistice de 
bază, Bazele 
intervievării (pacienţi, 
rude, personal) 

Studii  epidemiologice 
şi  analize statistice în 
ale  practicilor  de 
sănătate publică

Cele  mai  importante 
nevoi : Documentare /
Data Strangere
Documentare/
Strangere date
Analiza  date  (Tehnici 
si  cerinte  privind 
documentarea, 
Metode  statistice, 
Epidemiologie, 
Procedee  de  testare, 
Masurare,  Analiza 
datelor,  Sistem 
Informatic,  Rapoarte 
grafice

Aspecte economice în 
domeniul sanitar 

Cele  mai  importante 
nevoi:  Structura  şi 
organizarea 
sistemului  de 
sănătate, Gestionarea 
şi  organizarea 
instituţiilor  sanitare, 
Finanţarea  spitalelor 
orientată  spre 
performanţă  şi 
controlul  în  instituţiile 
sanitare

Cele  mai  importante 
nevoi:  Elementele  de 
bază  despre 
economie în domeniul 
sanitar  şi  Politici  de 
sănătate  

Cele  mai  importante 
nevoi  :  Costuri  legate 
de  calitate,  categorii 
de cost, erori de cost

Implementarea  de 
proiecte orientate spre 
practică  în  domeniul 
sanitar

Nevoile  cele  mai 
importante: Moderare, 
Implementarea  de 
proiect  orientate  pe 
practice, Prezentări 

Nevoile  cele  mai 
importante  : 
Elaborarea de studii şi 
proiecte

Nevoile  cele  mai 
importante; 
Management  de 
proiect,  planificare, 
control,  documentare, 
evaluare

28



6. Nevoile de formare ale viitorilor formatori din România în domeniul 
“Manager al Sistemelor de Management a Calităţii în Sănătate” 
(MSCS)

Formatorii QSMH trebuie să deţină experienţă şi cunoştinţe avansate cu privire la 3 domenii de 
bază:  managementului  calităţii,  organizarea  şi  funcţionarea  sistemului  sanitar  şi  partea 
profesională,  clinică.  De  asemenea,  aceştia  trebuie  să  deţină  competnţe  şi  abilităţi  specifice 
pentru furnizarea programelor de formare a adulţilor.

In România există profesionişti cu experienţă în domeniul managementului calităţii în alte sfere 
de acţiune decât  sectorul  sanitar.  În  sistemul  sanitar  există  profesionişti  cu  vasta  experienţă 
clinică şi  /  sau de management dar cu experienţă redusă în ceea ce priveşte managementul 
calităţii.

În funcţie de profilul  de bază (studii  şi  experienţă), principalele nevoi de formare ale viitorilor  
QSMH trainers in Romania se regăsesc în următoarele domenii :

o dispoziţiile legale, standarde si reglementări (aprofundarea standardelor ISO, EN 

15224:2012 si CoNAS)

o sistemele de sănătate si de management;

o calitatea sistemelor;

o metode de îmbunătăţire a calităţii;

o eficienţă economică;

o calitatea serviciilor medicale; 

o calitate în proiectare, dezvoltare;

o procesul de furnizare a servicii de îngrijire a sănătăţii;

o audit clinic

o calitatea serviciilor de suport (procese de sprijin);

o asigurarea calităţii funcţionării instituţiilor sanitare;

o aspecte economice cumpărarea si vânzarea de servicii de sănătate;

o metode statistice;

o audit, observare, măsurare (crearea, implementarea, revizuirea si îmbunătăţirea 

programelor de audit în conformitate cu ISO 19011),

o metode de evaluare şi analiza a satisfacţiei clienţilor

o concepte manageriale avansate (de exemplu, liniile  directoare TQM legate de 

ISO 9004)

o sisteme integrate de management; 
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o managementul riscului;

o responsabilitate socială Corporatistă (CSR)

o modelul de excelenţă EFQM (RADAR-logic, model şi concepte fundamentale)

o metode  si  Tehnici  de  Formare  preofesională  a  adulţilor  (analiza  nevoilor  de 

formare, să organizeze si să evalueze traininguri, se aplică tehnici de formare 
specifice si moderaţie)

Alte nevoi specifice ale viitorilor  formatori  QSMH in România ţin de particularităţile sistemului 
sanitar  românesc şi  de faptul  că  procesul  de implementare a  sistemelor  de management  al 
calităţii  în  acest  sector  se  află  la  început.  Astfel  una din  princiapele  astfel  de nevoi  ţine de 
obţinerea unor informaţii stucturale cu privire la sistemul sanitar care să poată oferi o imagine de 
ansamblu  asupra  situaţiei  actuale  din  punct  de  vedere  al  calităţii  serviciilor  şi  nevoile  de 
îmbunătăţire. Astfel de informaţii se pot obţine prin studii de banchmarking, care însă nu sunt 
încă posibile  pe scară largă deoarece nu există încă informaţii  în domeniul  calităţii  decât  cu 
privire la un număr foarte redus de spitale din România, având în vedere că până în momentul de 
faţă sub 20% din spitale sunt acreditate iar restul urmează să trecă prin acest proces în anii 
următori.

Folosind metoda de analiză SWOT, profesioniştii din organizaţiile partenere implicate în cadrul 
proiectului „Qualimed” au identificat următoarele şanse / riscuri de implementare a programelor 
de  formare  “Manager  al  Sistemelor  de  Management  a  Calităţii  în  Sănătate”  (MSCS) în 
România:

Puncte tari:

 operarea cu standardele /  reglementări  reprezintă o practică cunoscută.  Îndeosebi în 
domeniul de nursing şi al serviciilor tehnice medicale (de laborator, radiologie, farmacie), 
ca urmare a numeroase alte activităţi  realizate,  cum ar fi  cele de Bunele practici  de 
laborator (BPL) şi Good Manufacturing Practice (GM)  

 Angajaţii  se  folosesc  de  oportunitatea  de  a  participa  în  mod  activ  la  rezolvarea 
problemelor

Puncte slabe:

 Printre medici  nu există o gândire specifică cu privire  la calitate (de management al 
calităţii), ei tind să se concentreze numai asupra activităţilor medicale şi cred în libertatea 
„artei medicale”

 Cultura corporativă prezintă aspecte de "vină şi ruşine" cu privire la eşecuri / incidente
 Limbajul specific managementului este "limbaj", necunoscut pentru angajaţi
 Modificările / schimbările şi punerea în discuţie a unor subiecte / evaluare este văzută ca  

un disconfort, este mult mai convenabil să se lucreze ca de obicei

Oportunitati: 

 Profesioniştii  care  lucrează  în  domeniul  managementului  calităţii  în  sănătate  cunosc 
elemente de bază cu privire la Sistemele de Management al Calităţii şi sunt capabili să 
implementeze metode specifice în activitatea de zi cu zi  
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 Conducerea institutiilor sanitare trebuie să se confrunte cu problema de "management"
 Angajaţii pot participa în mod activ de exemplu, prin procesul de Îmbunătăţirea continuă 

a activităţi
 Angajaţii pot adapta procese datorită expertizei lor 
 Probleme de interfaţă pot fi rezolvate, deoarece participanţii au aceeaşi "cunoastere" 
 Directori pot să înveţe ceea ce înseamnă să “conducă” o organizaţie
 Instituţiile  vor  fi  conduse  pe  baza  unor  indicatori  (indicatori  economici,  precum  şi 

indicatori de calitate)
 Instituţiile vor deveni mai transparente pentru angajaţi şi aceştia pot face planificări ale 

activităţii pe baza rezultatelor 
 Şansa de a face cunoscute oportunităţile / beneficiile sistemelor de management

Ameninţări:

 Participanţii  se tem de o nejustificată supraîncărcare birocratică, care este întărită de 
lipsa de suport IT

 Transparenţa nu este dorită

Soluţii
 Instruire activă a personalului de conducere / liderilor, în special medici
 A arata acestor directori care sunt beneficiile (de exemplu, indicatorii  de gestionare a 

procesului)
 Selectarea participanţilor din domenii interdisciplinare  
 Luarea  în  considerare  a  culturii  organizaţionale  existente  (Spital  Universitar  /  Spital 

Judeţean / Spital privat) – a promova "Managementul schimbării"!
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Concluzii

Analiza comparativă a aspectelor privind managementul calităţii în sistemele sanitare din cele 3 
ţări partenere (cerinte legislative, tipuri de standarde de calitate care se aplica, cerintele specifice 
sistemelor  de  management  al  calitatii  in  domeniul  sanitar,  metode  şi  instrumente  folosite, 
probleme apărute,  nevoi ale personalului,  diferenţe de organizare de la o ţară la alta) relevă 
practici foarte diferite în ceea ce priveşte dezvoltarea sistemelor de management al calităţii şi 
evaluarea organizaţională a implementării acestora. 

În Austria nu există sistem de acreditare al spitalelor construit la nivel naţional de către autorităţi,  
însă  este  răspândită  la  scară  foarte  largă  certificarea  sistemelor  de  management  al  calităţii 
implementate  de spitale  pe baza EN 15224:2012 şi  familiei  de standarde ISO. Nu există  un 
sistem formal de evaluare pe partea clinică însă implementarea riguroasă a standardului  EN 
15224:2012 asigură inclusiv o calitate superioară a actului medical.

În  Ungaria  majoritatea  spitalelor  (80%)  implementează  sistemel  de  management  al  aclităţii 
bazate pe cerinţele standardelor din familia ISO şi  EN 15224:2012 şi peste 90% dintre acestea 
sunt certificate. În anii trecuţi s-a construit şi un sistem de acreditare bazat pe standrde naţionale 
care conţin elemente specifice profesiei, astfel multe instituţii din domeniul sanitar pe lângă un 
sistem de management al calităţii certificat portivit standardelor ISO, implementează standardele 
MESS. Ambele mecanisme sunt aplicate de spital pe bază voluntară, având o puternică orientare 
spre dezvoltare şi focalizându-se pe formare profesională, asigurând asumarea responsabilităţilor 
profesionale  şi  promovarea  relaţiilor  de  cooperare.  O  altă  specificitate  a  sitemelor  de 
management al calităţii în unităţile din domeniu sanitar în Ungaria este accentul pus pe aspecte 
legate de profesie : evaluarea tehnologiilor medicale şi audit clinic.

In România procesul de acreditare este obligatoriu pentru spitale astfel încât să li  se permită 
funcţionarea şi să continue să primească finanţare din sistemul public de asigurări de sănătate. 
Acreditare se focalizează pe aspecte privind managementul proceselor din spital şi mai puţin pe 
evaluarea calităţii actului medical în sine. 

Analiza  realizată  de  experţii  implicaţi  în  proiect  relevă  faptul  că  în  România  ar  fi  nevoie  de 
dezvoltarea atât a părţii  ce ţine de management cât şi de partea clinică întrucât spitalele din 
România au nevoie de noi modele organizaţionale pentru a putea face faţă diferitelor presiuni 
cărora sunt supuse în contextul problemelor de lungă durată din sistemul sanitar românesc :

 deficit financiar,

 schimbări  demografice  :  îmbătrânirea  populaţiei  prin  creşterea  speranţei  de viaţă, 
migraţie şi scăderea natalităţii,

 modificarea aşteptărilor societăţii - creşterea nevoii de individualizare a serviciilor în faţa 
cerinţelor tot mai crescute ale pacienţilor,

 un număr în creştere al pacienţilor cronici care necesită suport continuu,

 demotivarea personalului şi migrarea forţei de muncă, in special pe fondul nemultumirilor 
legate de salarii

 traseul iraţional ai pacienţiilor din punct de vedere atât profesional cât si economic,

 nevoia unui sistem de sănătate cu un grad cât mai mare de integrare a serviciilor de 
sănătate – porneşte tocmai de la faptul că modul în care spitalele sunt integrate în sistem 
este foarte deficitar, iar comunicarea cu ceilalţi actori ai sistemului sanitar este minimă,
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 spitalele  funcţionează  în  pe  baza  unor  structuri  învechite  care  sunt  obligate  să 
reacţioneze într-un mediu devenit tot mai complex şi dinamic,

 birocraţie în loc de cultură organizaţională,

 orientare şi accente puse pe secţii  şi nu pe organizaţie ca întreg - secţiile din spitale 
funcţionează prea puţin într-un mod interconectat sau interdependent, cvasi-autonomia 
este aproape o regulă,  iar transferul  pacienţilor de la o secţie la alta este un proces 
birocratic.

Asigurarea  serviciilor  sanitare  de  calitate  necesită  formarea  culturii  manageriale  în  domeniul 
calităţii.  În România, la fel ca şi în cele 2 ţări partenere, a fost identificată o mare deschidere a 
profesioniştilor din domeniul medical cu atribuţii de management al calităţii pentru participarea la 
cursuri de formare în acest domeniu. Elaborarea programelor şi a standardelor de formare în 
parteneriat  cu  profesioniştii  cu  experienţă  din  alte  ţări  permite  crearea  unor  oportunităţi  de 
formare  profesională  adaptate  nevoilor  angajaţilor  din  domeniul  managementului  calităţii  în 
instituţiile sanitare, în concordanţă cu cele mai înalte standarde recunoscute şa nivel European. 

Analiza comparativă a nevoilor de formare şi schimbul de experienţă dintre profesioniţii din cele 3 
ţări  a  asigurat  nu doar punerea  bazelor  viitorului  program de formare QSMH în  România ci 
inclusiv identificarea unor direcţii importante de revizuire si dezvoltare a formării existente în ţările 
partenere  contribuind  la  alinierea  capacitatii  de  instruire  la  realitatea  existenta  în  domeniul 
managementului calitatii din sectorul sanitar la nivel European. Pe baza acestor informaţii extrem 
de utile, în cadrul  proiectului  QUALIMED se realizază un proces de actualizare a  Schemelor 
Armonizate EOQ pentru certificarea şi inregistrarea personalului in domeniul EOQ Manager al 
Sistemului  de  Management  al  Calităţii  în  Sănătate  –  (EOQ  Quality  System  Manager  in  
Healthcare), care va contribui la atingerea cerinţelor necesare pentru servicii de înaltă calitate, 
sigure şi eficiente în domeniul sanitar, răspunzând mai bine nevoilor cetăţenilor şi pacienţilor din 
Europa.
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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

35



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 
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6. În ce măsură aveţi nevoie de aceste programe de formare pentru: (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

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)
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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 
pacientul

1 2 3 4 5

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
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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 
UMANE

1 2 3 4 5

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
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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

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 

1 2 3 4 5
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follow  up 
prezentarea
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

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
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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)

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
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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

 calificare

 facultate

 doctorat/specializare
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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

a) Finalizarea proiectelor de imbunatatire a calitatii

b) Medote pentru asigurarea interna si externa a calitatii
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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
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c) Comunicarea in cadrul spitalului, comunicarea cu pacientii

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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