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INTRODUCERE
Contextul,
scopul,
obiectivele,
metodologia și rezultatele obținute

activitățile,

perioada,

echipa,

Contextul
Proiectul POCA „CaPeSSCoSt” – Îmbunătățirea Calității și Performanței Serviciilor
Spitalicești prin Evaluarea Costurilor și Standardizare”, cod 724/129170, derulat de către
Ministerul Sănătății (MS), Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate (CNAS),
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și Școala
Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar
București (SNSPMPDSB), își propune ca, prin dezvoltarea unui set de instrumente în
domeniul costurilor si al calității în sănătate și a cadrului unitar de utilizare a acestora, să
sprijine procesul de elaborare si implementare a politicilor de sănătate bazate pe dovezi,
contribuind astfel la îmbunătățirea calității si performanței serviciilor spitalicești din
România.
În cadrul acestui Proiect a fost prevăzută Activitatea A.13 de elaborare a
curriculei si a specificațiilor tehnice pentru manualul de managementul calității
serviciilor spitalicești, cu Sub-activitatea A.13.1 – Elaborarea studiului de nevoi de
instruire și a curriculei manualului. Această activitate face parte din componenta III a
Proiectului CaPeSSCoSt, care vizează manualul de management al calității serviciilor
spitalicești, fiind prima din seria activităților dedicate dezvoltării manualului (A.13-A.16).
Activitatea A.13 se circumscrie obiectivului nr. 3 al proiectului: Sistematizarea și
simplificarea actelor normative incidente în domeniul calității serviciilor de sănătate.
Componenta III și, implicit A.13, sunt corelate și cu cea de a IV-a componentă a proiectului
intitulată Codul normativ privind managementul calității serviciilor de sănătate (cuprinzând
activitățile A.17-A.19). În același timp, rezultatele activităților componentei III vor fi
fructificate și în cadrul componentei V a proiectului care se referă la Programul de training
destinat grupurilor țintă, prin secțiunea de Instruire în Managementul calității serviciilor
spitalicești.

Scopul acestei activități a fost acela de a realiza un studiu comprehensiv de identificare
și evaluare a nevoilor de instruire în domeniul performanței managementului calității în
sistemul sanitar, iar pe baza rezultatelor acestui studiu, elaborarea documentată a
structurii și curriculei unui manual de management al calității în spital.
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Obiectivele activității A.13
Principalele obiective stabilite pentru A.13 au fost următoarele:
 Selectarea bibliografiei pentru analiza nevoilor de instruire și elaborarea
curriculei manualului de managementul calității serviciilor spitalicești;
 Elaborarea studiului de nevoi de instruire privind performanța
managementului calității serviciilor spitalicești;
 Elaborarea structurii și a curriculei manualului;
 Stabilirea specificațiilor tehnice pentru manual;
 Identificarea, selectarea și contractarea experților externi specializați în
elaborarea de manuale.

Activitățile derulate în cadrul A.13
Pentru îndeplinirea scopului, obiectivelor și a rezultatelor așteptate, în cadrul A.13
au fost planificate și realizate de către experți următoarele activități:
- Elaborarea și comunicarea planului de acțiune pentru A.13;
- Identificarea și selectarea tuturor surselor bibliografice relevante;
- Stabilirea grupurilor țintă pentru studiul de nevoi;
- Elaborarea metodologiei de studiu al nevoilor de instruire;
- Elaborarea, testarea și revizuirea celor 3 instrumente de cercetare pentru
realizarea studiului de nevoi de instruire: Chestionarul pentru identificarea
nevoilor de instruire adresat unităților sanitare cu paturi; Chestionarul pentru
identificarea nevoilor de instruire adresat autorităților din domeniul sănătății;
Ghidul de interviu cu persoane cheie în domeniul managementului calității
serviciilor de sănătate;
- Redactarea și transmiterea scrisorilor de înaintare a celor 3 instrumente către
grupurile țintă;
- Aplicarea celor 3 instrumente în rândul grupurilor țintă – personalul cu atribuții în
domeniul managementului calității serviciilor din spitale și din cadrul autorităților
publice;
- Colectarea răspunsurilor și realizarea bazei de date;
- Procesarea și analiza răspunsurilor privind nevoile de instruire ale repondenților;
- Elaborarea raportului de studiu, cu recomandări;
- Elaborarea documentată a principalelor teme, a structurii și a curriculei de
manual prin transpunerea rezultatelor studiului bibliografiei selectate și ale
analizei de nevoi de instruire;
- Stabilirea specificațiilor tehnice detaliate pentru manual;
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-

Selectarea experților externi pentru scrierea manualului, conform criteriilor
stabilite;
Elaborarea și revizuirea raportului final al activității A.13.

Perioada desfășurării activității A.13
Această activitate a început în luna septembrie 2020 și s-a încheiat în luna mai
2021, durata desfășurării ei totalizând astfel nouă luni: 01.09.2020 – 31.05.2021.

Echipa de experți
Echipa activității A.13, desemnată de către managementul proiectului, a inclus
membri din cadrul tuturor celor patru instituții partenere în proiect și experți externi
selectați de către ANMCS. Lista detaliată a tuturor persoanelor care au făcut parte din
această echipă - membrii echipei de management și experții pentru implementare, cu
funcția acestora în cadrul proiectului, instituția și perioada desfășurării activității în A.13,
este prezentată în tabelul de mai jos. Atât pregătirea și experiența profesională a
membrilor echipei, precum și multidisciplinaritatea acesteia au asigurat calitatea adecvată
a tuturor livrabilelor și rezultatelor activității.
Tabel 1. Componența echipei A.13 în dinamică: septembrie 2020 - mai 2021
Nr.
crt.

Prenume

Nume

1

Monica

ISĂILĂ

2

Adina

GEANĂ

3

Georgiana

BRĂTUCU

4

Cristina

5

Constanța

6

Mona

LUPAN
MIHĂESCUPINȚIA
MOLDOVAN

7

IvonaBeatrice

POTZAICHIN
RUSU

Funcția
în
cadrul
proiectului
și
activității
Manager proiect
Coordonator
partener
Expert
cu
atribuții
de
coordonator
tehnic
Expert MS

Instituția
MS
SNSPMPDSB

SNSPMPDSB

SNSPMPDSB

Expert CS

SNSPMPDSB
cu
de

Începând
cu
01.01.2021, a ieșit
din proiect

SNSPMPDSB

Expert CS

Expert
- atribuții
coordonator
tehnic

Observații

SNSPMPDSB

Începând
cu
01.01.2021,
a
preluat funcția de
expert cu atribuții
de
coordonator
tehnic al A.13
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11

Ionuț

LIȘCĂ

12
13

ILIESCU
CARA
CĂRĂULEANU

Expert extern

ANMCS

15

Liliana
Monica
Eduard
Iulian
Pușa

Expert
documentare
Coordonator
partener
Responsabil
resurse umane
Responsabil
financiar
Expert extern
Expert extern

CREȚU

Expert extern

ANMCS

16

Marius

FILIP

Expert

ANMCS

17

Mihaela

BĂLĂNESCU

Expert

ANMCS

18

Cătălin
Andrei

-

GAVRILĂ

Expert

ANMCS

19

Andrei
Marius

–

ȘTEFAN

Expert

ANMCS

20

Mihaela

STOIENESCU

Coordonator
partener

CNAS

21

Iulia

STROE

Coordonator
partener

CNAS

8
9
10

14

Violeta

MARIN

Grațiela
Denisa
Cristiana
Manuela

IORDACHE
ANGHELOIU

SNSPMPDSB
ANMCS
ANMCS
ANMCS
ANMCS
ANMCS

Începând
cu
22.03.2021, a ieșit
din proiect
Decedată
în
noiembrie 2020
Începând
cu
23.12.2020,
a
preluat funcția de
expert
în
locul
Mihaelei Bălănescu
Începând
cu
23.03.2021,
a
preluat funcția de
expert în locul lui
Marius Filip
Începând
cu
06.05.2021, a ieșit
din proiect
Începând
cu
06.05.2021,
a
preluat funcția de
coordonator
partener

Metodologia utilizată în cadrul A.13
Din punct de vedere metodologic, pentru activitatea A.13 au fost selectate și
utilizate următoarele:

7

-

-

Documentarea experților în legătură cu proiectul și cu activitatea specifică;
Trecerea în revistă a literaturii de specialitate și a surselor de informații de
referință în domeniul managementului calității în sănătate: cărți, manuale,
ghiduri, protocoale, rapoarte, standarde, studii, articole științifice, baze de date și
publicații ale unor instituții de referință etc.;
Elaborarea diagramei legislative relevante domeniului managementului calității
în spital – legi, hotărâri, ordonanțe, ordine de ministru, norme de aplicare etc.;
Analiza și selectarea surselor bibliografice identificate;
Stabilirea grupurilor țintă pentru evaluarea nevoilor de instruire;
Stabilirea documentată și argumentată a strategiei de cercetare, a metodelor și
instrumentelor de cercetare ce vor fi utilizate în studiul de nevoi;
Dezvoltarea metodelor și a instrumentelor pentru obținerea datelor necesare
studiului: chestionarul și interviul;
Stabilirea și revizuirea temelor pentru instrumente;
Adaptarea chestionarului la 2 grupuri țintă diferite: personalul din spitale și
personalul din autoritățile publice;
Testarea instrumentelor;
Revizuirea instrumentelor în urma testării;
Elaborarea prezentării și a instrucțiunilor de răspuns la instrumente;
Aplicarea instrumentelor la nivelul grupurilor țintă prin intermediul platformei
CAPESARO a ANMCS;
Colectarea și organizarea datelor primare obținute – bază de date;
Procesarea, prelucrarea și analiza datelor / informațiilor;
Interpretarea și utilizarea datelor / informațiilor obținute;
Elaborarea raportului de studiu al nevoilor de instruire, discutarea și
comunicarea acestuia;
Revizuirea rezultatelor, concluziilor și recomandărilor studiului;
Translatarea rezultatelor studiului bibliografiei selectate și ale analizei de nevoi
de instruire în curricula de manual;
Revizuirea curriculei de manual de către toți experții din echipă, utilizând
manuale de referință din domeniu;
Elaborarea documentată a specificațiilor tehnice pentru autori, editură și manual;
Elaborarea criteriilor de selecție a experților externi pentru scrierea manualului.

Rezultatele finale obținute în activitatea A.13


Primul rezultat obținut de experți a constat în Bibliografia selectată pentru
studiul de nevoi de instruire și pentru dezvoltarea curriculei de manual,
cuprinzând literatură de specialitate, surse de date/informații și legislația actuală
de referință în domeniu, precum și conexe domeniului de interes.
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Al doilea rezultat al A.13 îl reprezintă cele trei instrumente dezvoltate pentru
identificarea și studierea adecvată a nevoilor de instruire privind managementul
calității în spitale, respectiv:
- Chestionarul pentru identificarea nevoilor de instruire adresat unităților
sanitare cu paturi;
- Chestionarul pentru identificarea nevoilor de instruire adresat
autorităților din domeniul sănătății;
- Ghidul de interviu cu persoane cheie în domeniul managementului
calității serviciilor de sănătate.
Al treilea rezultat al activității A.13 este reprezentat de Studiul privind
identificarea și evaluarea nevoilor de instruire referitoare la performanța
managementului calității în sistemul sanitar, realizat în urma aplicării,
colectării, procesării și analizei răspunsurilor la cele trei instrumente elaborate
de experți, al cărui raport de studiu cuprinde atât metodologia și procesul, cât și
analiza, rezultatele, concluziile și recomandările detaliate pe fiecare grup țintă și
respectiv instrument pentru dezvoltarea ulterioară a curriculei manualului.
Pe baza studierii bibliografiei selectate și a rezultatelor studiului realizat de către
echipa de experți, a fost elaborat cel de-al patrulea rezultat al A.13, respectiv
Structura detaliată și Curricula manualului de management al calității
serviciilor spoitalicești, care vor fi preluate și utilizate în activitățile A.14 și
A.15 pentru scrierea efectivă și revizuirea manualului.
Al cincilea rezultat al A.13 constă în Specificațiile tehnice ale manualului,
elaborate de către experți în termeni de specificații detaliate pentru autori,
specificații pentru editură,
În urma procedurii de selecție a fost obținut și al șaselea rezultat așteptat al
A.13: Lista experților externi selectați pentru scrierea manualului, care se
vor alătura experților interni pentru elaborarea acestui manual în cadrul A.14.
Utilmul rezultat al acestei activități din proiect, care prezintă în detaliu întreaga
activitate și fiecare rezultat, respectiv fiecare livrabil final obținut, îl constituie
Raportul final A.13.,
Toate rezultatele activității A.13. vor fi preluate în cadrul activității A.14. a
proiectului.
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CAPITOLUL 1 - ELABORAREA BIBLIOGRAFIEI
IDENTIFICAREA SURSELOR DE DATE

DE

STUDIU

ȘI

Cunoaşterea contextului actual asupra cărora s-au concentrat în mod deosebit
experții a fost un prim aspect necesar în derularea activității. Aceste informaţii au permis
evidenţierea aspectelor caracteristice contextului general în care se situează conceptul de
calitate în sistemul de sănătate, dar, în același timp, au fost indispensabile pentru
construirea studiului privind identificarea și evaluarea nevoilor de instruire referitoare la
performanța managementului calității în sistemul sanitar, dar și în elaborarea Curriculei
pentru manualul de management al calității
În Planul de Acțiune al Activității A.13, în cursul lunii septembrie s-au identificat
primele activități și a fost stabilit termenul de finalizare. Ținând cont de faptul că acestă
activitate reprezintă un prim pas pentru identificarea surselor de date și studierea
referințelor bibliografice a fost stabilit termenul de 9 octombrie 2020, iar până pe 30
octombrie 2020 a fost realizată și subactivitatea 1.3 Elaborarea biografiei de studiu.

1.1.

Identificarea surselor de date

În cadrul primelor ședințe de lucru din septembrie 2020 a fost stabilit să se
întocmească o listă a documentelor consultate, sub îndrumarea coordonatorului tehnic,
care a reprezentat un prim livrabil în cadrul proiectului.
Fiecare membru al echipei de experți din această activitate, pe baza propriei
experiențe, a făcut propuneri de surse biografice. Fiecare sursă bibliografică a fost
studiată de experții din cadrul proiectului și au fost descrise principalele teme dezvoltate în
lucrările respective și analizate în ce măsură ele sunt concordante cu subiectele unui
posibil manual al calității.
Coordonatorul tehnic al activității A.13. a reunit într-un document în format Excel
toate propunerile de surse bibliografice ale experților, urmând ca acesta să fie utilizat și
mai târziu, când a avut loc și studierea acestor referințe. Documentul a fost pus într-un
folder Google Drive creat pentru experții desemnați în acestă activitate, putând fi accesat,
analizat și modificat de fiecare, în orice moment.
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De-a lungul mai multor ședințe de lucru, în discuții individuale purtate de experții din
proiect au fost analizate pas cu pas toate propunerile de surse bibliografice, la final
păstrându-se doar cele care au fost considerate relevante pentru elaborarea Curriculei
manualului de managementul calității.

1.2.

Studiul referintelor bibliografice identificate

După finalizarea documentului cu propunerile de surse bibliografice, în cadrul
sedinței de lucru din 14 octombrie 2020, fiecărui expert i-au fost repartizate, de către
coordonatorul tehnic, un anumit număr de referințe, atât surse din literatură, cât și referințe
legislative. Ținând cont de numărul mare al surselor bibliografice identificate (aproximativ
120), studiul acestora a fost făcut în termeni de teme principale, data limită de realizare a
fost 30 octombrie 2020.
Dupa repartizarea referințelor bibliografice, fiecare membru al echipei a trimis întrun document Excel analiza sa către ceilalți membri prin intermediul adreselor de email
și/sau prin modificarea documentului în Google Drive. Coordonatorul tehnic al activității a
inserat contribuția fiecărui membru al echipei.
Fiecare expert desemnat a detaliat în dreptul fiecărei referințe bibliografice ideile
cheie dezvoltate în documentele studiate. Acestea au fost analizate atât individual, cât și
în cadrul ședinelor de lucru pentru a obține cele mai relevante teme care puteau fi
abordate într-un manual de managementul calității, respectiv pentru subactivitățile
ulterioare din cadrul activității A.13.

1.3.

Elaborarea biografiei de studiu

În urma discuțiilor avute între experții desemnați în cadrul activității a fost realizată
Lista Finală a Surselor Bibliografice, dar, cel mai important aspect al acestei etape a fost
elaborarea unui inventar al temelor rezultate din studierea surselor bibliografice care vor
constitui o bază în abordarea studiului privind identificarea și evaluarea nevoilor de
instruire referitoare la performanța managementului calității în sistemul sanitar.
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CAPITOLUL 2 - ELABORAREA STUDIULUI PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI
EVALUAREA
NEVOILOR
DE
INSTRUIRE
REFERITOARE
LA
PERFORMANȚA MANAGEMENTULUI CALITĂȚII ÎN SISTEMUL SANITAR

2.1.
Elaborarea metodologiei de studiu
Pornind de la scopul și obiectivele proiectului, activitatea desfăsurată a fost
realizarea un studiu privind identificarea și evaluarea nevoilor de instruire referitoare la
performanța managementului calității în sistemul sanitar. Importanța realizării unui astfel
de studiu este legată în primul rând de unicitatea unui astfel de demers în România. Se
știe că, deși se vorbește de peste un deceniu despre necesitatea implementării unui
management al calității în sistemul sanitar, particularitățile acestui domeniu în România fac
dificilă elaborarea unui astfel de manual. Nu în ultimul rând, pentru restul proiectului este
important să vedem părerea profesioniștilor din domeniu sănătății despre managementul
calității, mai ales prin prisma organizării mai multor serii de instruiri, în diferite alte activități
din proiect.
Cercetarea s-a dorit a fi o radiografie actuală a percepției profesioniștilor asupra
domeniului calității, cu perspectiva de a identifica nevoile de instruire viitoare.
Pentru elaborarea studiului privind identificarea și evaluarea nevoilor de instruire
referitoare la performanța managementului calității în spitale, experții au stabilit
metodologia de studiu, activități desfășurate în luna noiembrie 2020.
Etapele parcurse au fost:
• Identificarea reglementarilor legislative care fac referire la funcții și
atribuții/responsabilități în gestionarea și implementarea unui sistem de management al
calității la nivel de autorități și unități sanitare cu paturi (spitale).
• Studierea acestor reglementări și realizarea unei sinteze a autorităților din sistemul
sanitar, categoriile de responsabilități și nivelul de exercitare al acestor atribuții în
domeniul managementul calității, anexa la metodologia de studiu
• Identificarea și stabilirea grupurilor țintă care vor participa la cercetare. În acest
context au fost identificate și stabilite 2 grupuri țintă, respectiv un grup format din
personalul din cadrul autorităților (Ministerul Sănătății, Direcțiile de Sănătate Publică
Județene și a Municipiului București, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casele
Județene de Asigurări de Sănătate, Autoritatea Națională de Management al Calității în
Sănătate) și un grup format din personalul din spitale. Au fost selectate spitalele care deja
erau incluse în celelalte activități ale proiectului.
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• S-a stabilit ca studiul să fie realizat pe un eșantion reprezentativ pentru personalul
angajat în sistemul de sănătate din România.
• Pe măsură ce experții au studiat, analizat și discutat atribuțiile din domeniul calității
pe care le au angajații din unitățile sanitare și din instituțiile din sistemul sanitar, a fost
necesară elaborarea unor chestionare diferite care să fie aplicate separat persoanelor din
unitățile sanitare și angajaților din autoritățile din domeniul sanitar. Prin urmare,
Chestionarul pentru identificarea nevoilor de instruire adresat unităților sanitare cu paturi
este aplicat în unitățile spitalicești participante în celelalte activități ale proiectului, acestea
îndeplinind criteriile de reprezentativitate pentru proiectul CaPeSSCost, iar Chestionarul
pentru identificarea nevoilor de instruire adresat autorităților din domeniul sănătății este
aplicat persoanelor care lucrează în planificarea, organizarea, coordonarea și evaluarea
procesului de furnizare a serviciilor spitalicești către populație. În ceea ce privește
Interviurile cu persoane cheie au fost realizate cu persoane specializate în domeniul
managementului calității serviciilor de sănătate, care activează în structurile de
management al calității din spitale și care au obținut, în condițiile legii, certificatul de
absolvire a programului de formare și perfecționare pentru evaluatori de spitale, fiind
recunoscuți de A.N.M.C.S.
• Metoda de cercetare a fost utilizată ancheta sociologică, ce presupune recoltarea
unor informații atât cantitative, cât și calitative despre subiectul investigației, sub cele
două forme ale acesteia: ancheta pe bază de chestionar şi ancheta pe bază de interviu.
• Ancheta pe bază de chestionar a constat în utilizarea unor instrumente de lucru
realizate de către echipa de experți a proiectului, chestionarele fiind pretestate în anchete
pilot, ulterior având loc administrarea propriu-zisă a acestora. Ținând cont de contextul
epidemiologic actual, modalitatea de administrare a celor două chestionare, Chestionarul
pentru identificarea nevoilor de instruire adresat unităților sanitare cu paturi și Chestionarul
pentru identificarea nevoilor de instruire adresat autorităților din domeniul sănătății, atât în
etapa pilot, cât și în etapa cercetării a fost făcută prin autoadministrare, în sistem digital.
• Elaborarea întrebărilor din chestionare a ținut cont de formularea ipotezelor
cercetării și de o serie de variabile identificate în urma documentării și experienței din
domeniu a persoanelor implicate în această activitate a proiectului CaPeSSCost.
• Ancheta pe bază de interviu a utilizat un instrument semiformal, elaborat de
experți. Întrebările predefinite, dar care au oferit posibilitatea intervievatorului să introducă
tema și să lase libertate persoanei intervievate să vină cu mai multe informații, de natură
calitativă, care au putut fi utilizate de către experți în ultima parte a activității, atunci când a
fost elaborată Curricula manualului de managementul calității.
• În urma discuțiilor avute între experți, a fost stabilit ca interviurile cu persoanele
cheie să fie realizate cu specialiști în domeniul managementului calității serviciilor de
sănătate, care activează în structurile de management al calității din spitale și care au

13

obținut, în condițiile legii, certificatul de absolvire a programului de formare și perfecționare
pentru evaluatori de spitale, fiind recunoscuți de A.N.M.C.S.
• În ceea ce privește drepturile subiecților care participă la acest studiu, în
metodologie au fost declarate și respectate drepturile subiecților după Tuckman (1978),
respectiv dreptul la intimitate sau neparticipare (presupune obținerea acordului subiecților
privind participarea la cercetare; aceștia având dreptul să se retragă în ori ce moment al
participării), dreptul de a rămâne anonimi (pentru aceasta, în nici un document nu se
dezvăluie numele subiecților), dreptul la intimitate (fiind asigurată confidențialitatea
înțelegerii semnată împreună cu cercetătorii angajați în proiect). Anonimatul răspunsurilor
participanților la cercetare a fost asigurat prin faptul că pe nici unul dintre instrumentele de
investigație nu s-au solicitat datele de identificare ale persoanelor chestionate și în nici un
raport de cercetare, precum și faptul că participarea subiecților la cercetare a fost
voluntară.
• la finalul metodologiei au fost stabilite și planificate activitățile concrete privind
desfășurarea studiului
1. Pregătirea metodologiei și a instrumentelor de cercetare (noiembrie 2020);
2. Elaborarea ghidurilor de interviu şi a chestionarelor (nov.-dec. 2020):
3. Selecția categoriilor de subiecți și apartenența lor (ian. 2021): eșantionul pentru
ancheta-pilot și pentru ancheta propriu-zisă
4. Implementarea cercetării-pilot (ian. 2021)
5. Corectarea și recalibrarea instrumentelor de lucru (ian. 2021);
6. Implementarea anchetelor pe baza interviurilor şi a chestionarelor (febr. 2021)
7. Introducerea datelor (febr. 2021)
8. Procesarea datelor (febr.-martie 2021)
9. Analiza și evaluarea rezultatelor (martie 2021)
10. Elaborarea raportului cercetării (martie-aprilie 2021).

2.2.

Elaborarea și testarea instrumentelor de investigare

În etapa de elaborare a metodologiei au fost stabilite ca instrumente de investigare
Chestionarul și Interviul.
În realizarea acestor instrumente s-a ținut cont de o serie de variabile împărțite în 5
categorii, respectiv variabile de identificare, variabile de tipul cunoștințelor, variabile de
tipul aptitudinilor, de tipul motivației, respectiv de tipul informațiilor. De asemenea, s-a
realizat conversia obiectivelor și ipotezei cercetării în întrebări adecvate, care să facă
posibilă culegerea unor informații veridice de la repondenți.
În realizarea chestionarelor și a interviului s-a ținut cont de succesiunea logică a
intrebărilor, unele dintre acestea fiind comune tuturor celor trei instrumente realizate.
Totodată, pentru fiecare instrument în parte a fot realizat un format standard și o
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uniformitate pentru înregistrarea informațiilor. Nu în ultimul rând, setul de chestionare
elaborate a permis inclusiv realizarea unor teste de validare, în scopul minimizării erorilor
de răspuns
S-a decis utilizarea scalei de răspuns tip Likert, cu cinci categorii de răspuns (deloc,
în foarte mică măsură, în mică măsură, în mare măsură, în foarte mare măsură). Pentru
categoriile de itemi referitori la variabilele de identificare, respectiv instruire s-a utilizat tipul
de răspuns închis DA/NU.
Procesul de elaborare a instrumentelor de lucru în forma draft s-a desfășurat în luna
ianuarie-februarie 2021. Elaborarea chestionarelor și a ghidului de interviu a ținut cont de
modalitatea de intervievare, de înregistrare a răspunsurilor și de structurarea datelor din
interviu. Nu în ultimul rând, cele trei instrumente au fost adaptate caracteristicilor
repondenților Procesul de proiectare a unui chestionar presupune parcurgerea unor
secvențe de la obiectivele cercetării până la rezultatele acesteia, însă un accent deosebit
a fost pus pe elaborarea întrebărilor, tipul acestora, ordonarea lor, lungimea
chestionarului, precodificarea și estetica acestuia. Și nu în ultimul rând au fost elaborate
instrucțiunile de completare a chestionarelor și instrucțiunile pentru opratorul de interviu.
2.2.1. Chestionarul pentru identificarea nevoilor de instruire adresat unităților
sanitare cu paturi
În elaborarea chestionarului experții au formulat propuneri de întrebări. Acestea au
fost discutate în grup. A fost stabilit un draft care conține un număr de 11 itemi referitor la
identificare (variabile de identificare). Chestionarul propriu zis cuprinde 8 întrebări care
respectă cele 4 categorii de variabile enunțate în metodologie
Acest draft a fost transmis unui eșantion de 10 persoane din cadrul personalului din
spitale, care le-au administrat și au formulat puncte de vedere referitor la claritatea unor
întrebări și respectiv a unor teme considerate de interes pentru sfera lor de activitate.
În urma acestui proces au fost reformulate întrebările neclare și au fost completat
chestionarul. Această formă a fost transmisă pentru pilotare aceluiași eșantion de 10
persoane, după analiza răspunsurilor s-a stabilit forma finală a chestionarului.
Forma finală a acestui chestionar este anexa 3 la raport
2.2.2. Chestionarul pentru identificarea nevoilor de instruire adresat autorităților din
domeniul sănătății
În elaborarea chestionarului, experții au formulat propuneri de întrebări. Acestea au
fost discutate în grup. A fost stabilit un draft care conține un număr de 9 itemi referitor la
identificare (variabile de identificare). Chestionarul propriu zis cuprinde 12 întrebări care
respectă cele 4 categorii de variabile enunțate în metodologie
Acest draft a fost transmis unui eșantion de 5 persoane din cadrul personalului
autorităților, care le-au administrat și au formulat puncte de vedere referitor la claritatea
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unor întrebări și respectiv a unor teme considerate de interes pentru sfera lor de activitate.
La întrebarea 7 s-a solicitat clarificarea și nominalizarea instrumentelor, la întrebarea 10
respondenții au sugerat aplicarea scalei de răspuns tip Likert, cu cinci categorii de
răspuns, fiind considerată dificilă, din punctul lor de vedere ierarhizarea a 5 teme din 16.
Întrebarea 12 a fost reformulată - „Care din următoarele aspecte considerați că sunt
importante pentru dumneavoastră pentru a aprecia utilitatea unui manual”.
În urma acestui proces au fost reformulate întrebările neclare și a fost completat
chestionarul.
Unele dintre întrebări au avut același conținut în cele două chestionare, dar temele
abordate în acestea au fost diferite, în funcție de specificul respondenților.Forma finală a
cestuia este anexa 4 la raport.
2.2.3. Interviul cu persoane cheie
În ceea ce privește ghidul de interviu, s-a pus accent pe tipul întrebărilor utilizate, prin
modul de formulare și prin succesiunea lor. De asemenea, s-a ținut cont de faptul că acest
interviu este un instrument reactiv, repondentul fiind conștient că se află ”fată în față”
(chiar dacă interviurile nu au fost realizate în condiții fizic face-to-face) cu un operator de
interviu, iar o parte dintre răspusurile sale ar putea fi denaturate. De aceea un accent
deosebit a fost pus pe cooperarea persoanelor intervievate și motivarea lor pentru a
ajunge în cele mai bune circumstanțe la finalizarea interviului și obținerea unor răspunsuri
sincere. Prin urmare, ghidul de interviu, în forma sa inițială a pornit de la 9 itemi. În urma
testării acestui instrument în etapa pilot, s-a considerat că este mai importantă părerea
persoanelor cheie vizavi de anumite aspecte cum ar fi: desfășurarea activității manageriale

ținând cont de Planul strategic și de Planul de management, modul în care este elaborată
strategia, dacă se ține cont de obiectivele strategia la nivelul unităților sanitare sau dacă
acestea sunt cunoscute de nivelul managementului tactic și reprezintă priorități. Prin urmare,
Ghidul de interviu adresat persoanelor cheie a fost completat și în final au fost realizați 17
de itemi. Forma finală a ghidului de interviu se regăsește în anexa 5 a acestui raport.
2.2.4. Testarea Instrumentelor
Oricare a fost experiența exeprților care au realizat instrumentele, sunt foarte rare
situațiile în care acestea se prezintă într-o formă perfectă, care să nu necesite
îmbunătățiri. De aceea a fost necesară testarea instrumentelor, respectiv verificarea
modului de înțelegere, de interpretare și de acceptabilitate a întrebărilor. Cu atât mai mult,
cu cât cei supuși anchetei făceau parte din medii diferite, din instituții diferite, aveau
atribuții diferite legate de managementul calității, un grup extrem de heterogen, mulți dintre
repondenți nedispunând de limbajul tehnic de specialitate, iar riscul de a regăsi cuvinte
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sau fraze strict de specialitate, care să nu fie înțelese de majoriatea celor anchetați a fost
unul foarte mare.
Instrumentele au fost testate pe un număr redus de persoane, dar pentru fiecare
instrument s-a apelat la persoane cât mai diferite, dar care făceau parte din eșantionul
respectiv.
De asemenea, experții implicați în realizarea anchetelor pilotau fost atenți la reacțiile
celor anchetați și au interpretat comportamentul acestora.
În cursul acestei etape au fost verificate următoarele aspecte:
 utilizarea termenilor ușor de înțeles, care să nu conducă la confuzii;
 ordinea întrebărilor să nu conducă la nicio reacție defavorabilă;
 formularea întrebărilor să permită culegerea informațiilor dorite;
 lungimea întrebărilor să nu producă dezinteres sau iritare;
 utilitatea întrebărilor;
 claritatea textelor de introducere și de legatură;
 dacă variantele de răspuns la întrebarile inchise sunt clare;
 stabilirea duratei de timp necesare completării chestionarelor sau realizării
interviului;
 descoperirea dificultăţilor de înţelegere şi/dsu interpretare a întrebărilor;
 identificarea întrebărilor inutile sau a celor cu non-răspunsuri
În urma testării instrumentelor, experții din cadrul proiectului au constatat că nu au
fost aduse modificări esenţiale, prin urmare nu a mai fost necesară retestarea acestora.
Procesul de aplicare pe eșantioanele pilot și elaborare a formei finale a celor 2 chestionare
și a interviului pentru persoane cheie s-a desfășurat în lunile februarie - martie 2021.

2.3.

Aplicarea și transmiterea chestionarelor

Culegerea datelor privind nevoile de formare în managementul calității serviciilor de
sănătate pornește de la ideea că furnizorul de servicii medicale este sursa de date
principală și că cel mai frecvent si simplu instrument de colectare a datelor este
chestionarul.
Având în vedere contextual pandemic în care s-a desfășurat acestă activitate din
cadrul proiectului, pentru membrii grupurilor țintă, aplicarea chestionarului s-a realizat
electronic utilizând o aplicație publică (GoogleForm) de gestionare a chestionarelor prin
transmiterea accesului la chestionar pe email și completarea acestuia în aplicație.
Folosirea chestionarului online a permis colectarea automată și securizată a datelor însă
are și avantaje și dezavantaje. Pe de o parte aplicarea chestionarelor este o metoda
relativ rapidă de obținere de informații, pot fi ușor analizate statistic și permit identificarea
priorităților de formare. Pe de altă parte, unii membri ai grupului țintă pot fi reticenți față de
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completarea chestionarelor, de aspectul lor anonim și, pe cale de consecință, este dificil
de estimat dacă își vor exprima opiniile reale. De asemenea, pentru fiecare instrument în
parte au fost elaborate invitațiile de participare la studiu pentru spitale și pentru autoritățile
din domeniul sănătății.
Transmiterea chestionarelor și monitorizarea colectării acestora completate a fost
făcută în luna martie 2021.

2.4.

Evidența și analiza răspunsurilor primite

Au fost transmise pe email invitații pentru completarea chestionarului adresat
spitalelor celor 50 de unități sanitare selectate în proiect, cu recomandarea de a fi
completate de către manager, directorul medical și responsabilul cu managementul
calității. Au fost completate în total 167 de chestionare, toate fiind validate și utilizate în
studiu.
În ceea ce privește chestionarul pentru autoritățile din domeniul sănătății, acesta a
fost transmis către Ministerul Sănătății, Direcțiile de Sănătate Publică Județene și a
Municipiului București, către Casa Națională și Casele Județene de Asigurări de Sănătate
și Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. Deși invitațiile către fiecare
autoritate precizau că acest instrument trebuie completat de personalul propriu implicat în
diferite structuri specifice cu rol în managementul calității, câteva dintre acestea au
redirecționat completarea Chestionarului de evaluare nevoilor de formare pentru
personalul din Autorități către Spitalele aflate în subordinea / jurisdicția lor. Prin urmare,
din totalul celor 306 chestionare completate au fost invalidate cele completate de
personalul din unități sanitare, utilizându-se doar 182 de chestionare complete.
Fiind o anchetă nonreactivă, prin faptul că atât experții, cât și repondenții s-au aflat în
timpul colectării datelor în condiții ”naturale” de viață, se poate aprecia faptul că
repondenții nu s-au simțit în niciun fel constrânși, iar sinceritatea răspunsurilor a fost
ridicată.
Datele colectate au fost exportate din formatul Google Form și prelucrate electronic
utilizând Office Excel. Pentru o cât mai ușoară interpretare, au fost realizate diferite tipuri
de grafice, atât histograme cu coloane, cât și tip ”plăcintă”, fiind relevante pentru multe
dintre răspunsurile obținute la aceste chestionare.

2.5.

Rezultate

Analiza răspunsurilor obținute prin aplicarea Chestionarului pentru identificarea
nevoilor de instruire adresat unităților sanitare cu paturi susține ipoteza de lucru asumată
prin metodologia de cercetare propusă pentru identificarea şi evaluarea nevoilor de
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pregătire profesională a personalului din spitale, și anume că, deşi repondenții îşi
valorizează pozitiv abilitățile de utilizare în activitatea curentă a anumitor cunoştinţe şi
instrumente cu care se operează în domeniul managementului calităţii, există nevoi de
pregătire în domeniul mai sus menţionat, nevoi care sunt recunoscute, chestionarul
identificând şi ierarhizând domeniile considerate prioritare de către cei chestionați.
Analiza răspunsurilor obținute prin aplicarea Chestionarului pentru identificarea
nevoilor de instruire adresat autorităţilor susține, ca şi în cazul personalului din spitale,
ipoteza de lucru asumată prin metodologia de cercetare propusă pentru identificarea şi
evaluarea nevoilor de pregătire profesională, şi anume că nevoia de pregătire este
resimţită şi exprimată direct, sau identificată indirect (de exemplu, prin aprecierea utilizării
unor instrumente ale calităţii).
Analiza interviurilor confirmă şi susţine nevoia de pregătire în domeniul
managementului calităţii, aşa cum a fost identificată anterior, la nivel de personal din
spitale şi din cadrul autorităţilor.
Ierarhizarea nevoilor de pregătire este diferită, în funcţie de grupul ţintă care a
răspuns la chestionare (spitale vs. autorităţi).
Trebuie totuşi menţionat faptul că diferenţele în cadrul ierahiei (exprimată ca
pondere din totalul preferinţelor) intragrup şi intergrupuri sunt mici sunt sub 1-2%.
Ierarhizarea principalelor nevoi de pregătire
Domeniu de pregătire
Ierarhie personal din Ierarhie autorităţi
spitale
Măsurarea activităţii., rezultatelor și 1
2
performanţei spitalului prin indicatori
Pregătirea spitalului pentru evaluare în 1
4
vederea acreditării/reacreditării
Standardizarea
calității.
Referințe, 2
3
standarde, criterii, cerințe, indicatori de
evaluare pentru acreditare (ciclul II-lea).
Certificarea
Identificarea, analiza și managementul 2
2
riscurilor
Organizarea, planificarea, monitorizarea, 3
1
evaluarea si controlul calității în
spital/secție
Elaborarea
și
managementul 4
5
documentelor calității, a documentelor
medicale și a documentelor suport
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Evaluarea satisfacției profesionale a 4
angajaților, Identificarea, analiza și
rezolvarea problemelor de calitate (în
spital / secție) Înțelegerea, aplicarea
legislației privind calitatea și siguranța
Înțelegerea, aplicarea legislației privind 4
calitatea și siguranța
Comunicarea
(cu
pacientul,
cu 5
personalul spitalului, cu mediul extern),
rezolvarea conflictelor și managementul
informației

2.6.

3

3
4

Concluzii și recomandări

Răspunsurile obținute prin diferitele întrebări din chestionare au evidențiat experților
teme generice, mari, comune, atât ca nevoi de pregătire personală, dar și ca nevoi de
pregătire percepute deficitare la colegii de muncă.
O altă concluzie importantă a experților a fost că în manualul de managementul
calității va fi importantă modalitatea de prezentare a informațiilor, și anume că acesta
trebuie să aibă aplicabilitate practică, fiind util în primul rând formării şi dezvoltării
profesionale în domeniul managementului calităţii.
Analiza comparativă a rezultatelor obţinute în urma prelucrării cantitative şi
calitative a chestionarelor de catre experți a arătat că nevoia de pregătire este comună
atât personalului din unităţile sanitare cu paturi, cât şi celui care lucrează în cadrul
autorităţilor. Prin urmare a fost făcută recomandarea ca programele de formare dezvoltate
în celelalte activități ale proiectului, care fac referire la managementul calității să fie
identice pentru cele două grupuri ţintă - personalul din spitale, respectiv personalului care
lucrează în cadrul autorităţilor, asigurându-se în acest fel un fond comun de informaţii,
necesar pentru o mai bună colaborare şi comunicare între cele două părţi.
Nu în ultimul rând, exeprții au discutat mult referitor la utilitatea manualului de
managementul calității, dezvoltat și ca urmare a acestei analize a nevoilor de instruire, și
care trebuie abordat şi ca o modalitate de schimbare a culturii organizaţionale la nivel
macro - în sistemul de sănătate ca ansamblu, dar şi la nivel micro – spitale şi autorităţi.
Provocările identificate de experți au fost reprezentate de formarea celor care au
foarte puţine cunoştinţe despre calitatea îngrijirilor de sănătate, sau care consideră că
pregătirea, formarea în acest domeniu nu este importantă. Identificarea acestora din urmă
consideră că este un demers dificil dar necesar, deoarece pot reprezenta obstacole în
calea schimbării organizaţionale şi asumarea culturii calităţii în domeniul complex al
îngrijirilor de sănătate.

20

CAPITOLUL 3 - ELABORAREA CURRICULEI PENTRU MANUALUL DE
MANAGEMENTUL CALITĂȚII
Stabilirea principalelor teme pe baza nevoilor identificate, dezvoltarea și
revizuirea Curriculei
Elaborarea curriculei manualului și-a propus formarea şi dezvoltarea la personalul
medical din unitățile sanitare cu paturi a anumitor calități, aptitudini și competențe
necesare pentru implementarea și dezvoltarea unui sistem integrat de management al
calității în spitale. Conectarea specialiștilor din unităților sanitare și din instituțiilor relevante
în sănătate în jurul conceptelor calității, precum și implementarea acestor concepte în
sectorul sanitar va permite ameliorarea performanței unităților sanitare, proceselor și
rezultatelor care vizează sănătatea populației. Cunoștințele deținute de către fiecare
membru al organizației în domeniul vast al managementului calității se pot transforma întrun avantaj competitiv pe piața serviciilor de sănătate.
Echipa de experți implicată în dezvoltarea curriculei manualului a avut în vedere
orientarea ulterioară a acestuia spre formarea și dezvoltarea de competențe, iar procesul
de elaborare a curriculumului a fost organizat astfel:
- sistematizarea, ierarhizarea și prioritizarea nevoilor de formare reieșite din
concluziile Raportului studiului privind identificarea și evaluarea nevoilor de instruire
referitoare la managementul calității în sistemul sanitar
- realizarea unui studiu de caz asupra formării în managementul calității în sistemul
sanitar în România (furnizori de formare relevanți, programe de formare, curricula și
tematica acestora)
- elaborarea unui proiect de curriculum conținând capitolele principale ale acestuia
- analiza și discutarea relevanței capitolelor principale ale proiectului de curriculum
de către toți membri grupului de experți
- structurarea și definitivarea capitolelor principale
- detalierea acestora în subcapitole relevante
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Benefic a fost faptul că specialiștii din grupul de experți provin din unități sanitare și
instituții diferite, ceea ce a permis o abordare integratoare și adaptată tuturor categoriilor
de personal medical și din unitățile de administrație publică relevante pentru sistemul de
sănătate.
Nevoile de formare în managementul calității în spitale trebuie corelate cu oferta de
formare în același domeniu existentă în prezent în România. Pentru a identifica punctele
slabe ale sistemului de formare în managementul calității în spitale, în scopul operării de
schimbări necesare ameliorării rezultatelor obținute, s-a impus realizarea unei analize
aprofundate a situației actuale a formării în managementul calității în spitale având ca scop
evidențierea nevoii de formare restante.
Astfel, s-a realizat un studiu de caz asupra formării în managementul calității în
sistemul sanitar în România, grupul de lucru procedând la identificarea furnizorilor
principali, relevanți (SNSPMPDSB și alți furnizori acreditați ANMCS) și apoi la analiza
curriculumului-cadru și a tematicii acestor cursuri oferite de către instituțiile acreditate. Au
fost sintetizate într-o manieră comparativă tematicile cursurilor oferite de SNSPMPDS
(Programul de formare „Management Spitalicesc”, Atestat în „Managementul serviciilor de
sănătate”, Programului de formare „Management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri şi
asistenți șefi” și Programul de formare „Managementul Calității în Spitale”) și de către
furnizorii acreditați ANMCS (Cursul de formare în specializarea managementul calității
serviciilor de sănătate (M.C.S.S.), cursul de formare în specializarea de Manager de
calitate al serviciilor de sănătate (M.C.S.), cursul de formare în specializarea Auditor
clinic, cursul de formare în specializarea evaluator de servicii de sănătate - cursul de
evaluator de servicii de sănătate spitalicești).
Datele analizate, comparate cu sinteza nevoilor identificate în urma aplicării
chestionarelor și interviurilor cu persoane cheie au evidențiat o serie de nevoi care nu pot
fi acoperite integral cu ajutorul cursurile existente. Cele două liste au făcut obiectul unei
matrice de triangulație pentru a aprecia pertinența nevoilor identificate de către
reprezentanți de la diferite nivele din sistemul de sănătate (unități sanitare personal
execuție, unități sanitare personal de conducere, reprezentanți autorități publice) folosind o
abordare încrucișată. Listele de nevoi de informare au fost supuse apoi unui proces de
prioritizare, fapt care a permis o selecție eficientă a problematicii identificare care ar
necesita formare suplimentară. S-a ținut cont de asigurarea unei legături strânse între
necesitățile identificate în urma analizei de nevoi și conținutul viitorului manual, luându-se
în considerare nivelul de calificare diferit al membrilor grupului țintă.
În egală măsură, experții interni și externi ANMCS și SNSPMPDSB și-au exprimat
punctul de vedere în ceea ce privește curricula manualului de management al calității
propunând un proiect de curriculă inițial cu evidențierea principalelor capitole. Acestea
au fost organizate într-o manieră diversificată, urmând o logică de prezentare clară, astfel
încât cititorii să dobândească pregătirea teoretică, ilustrată apoi prin exemple practice, în

22

vederea participării la organizarea și implementarea sistemului de management al calității
serviciilor de sănătate în spitale.
Au rezultat astfel 8 capitole principale ale Manualului de managementul calității
serviciilor spitalicești:
1. Prefața
2. Cadrul conceptual
3. Funcțiile managementului calității în spital
4. Managementul resurselor
5. Asigurarea și îmbunătățirea calității în spital
6. Drepturi și responsabilități în domeniul managementului calității în spitale
7. Studiu de caz
8. Bibliografie
De asemenea, s-a considerat necesară și elaborarea unei anexe – Anexa 1, care să
sintetizeze reglementările aplicabile în momentul elaborării manualului.
Concluzionând, se evidențiază faptul ca în proiectarea curriculei s-a folosit o
perspectivă metodologică integratoare, care a presupus abordarea unitară a
managementului calității în spitale. Proiectarea curriculei s-a axat pe următoarele orientări
distincte:
- raționalismul academic, care vizează aspectul cunoașterii domeniului de formare;
- abordarea proceselor cognitive, ce reflectă abilitățile formate şi dezvoltate în urma
raționalizării logice a informației în dependență cu nivelul de calificare;
- abordarea auto-actualizării sau relevanței personale, care se va concentra asupra
condițiilor psihologice ale instruirii, astfel încât beneficiarii manualului să se poată
transforma în subiecți activi ai propriei formări;
- abordările aplicative (studiu de caz), care vor fi axate pe formarea şi dezvoltarea
competențelor funcțional-acționare

CAPITOLUL 4 - SPECIFICAȚII
STRUCTURA ACESTUIA

TEHNICE

ALE

MANUALULUI

ȘI

Stabilirea specificațiilor tehnice ale manualului pentru autori, editură și
tipografie
Pentru ca manuscrisul sau fisierele finale ale să poată fi ușor de unificat, ținând
cont de faptul că manualul va fi realizat de mai mulți autori, s-a considerat că este
necesară stabilirea unor caracteristici pe care trebuie să le respecte toți autorii.
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La început experții au avut anumite cerințe legate de partea de manuscris a
manualului: formatul utilizat, font, spațiere, numerotarea capitolelor și subcapitolelor,
formatul de prezentare a imaginilor, graficelor și tabelelor. De asemenea, au fost detaliate
aspectele legate de prezentarea referințelor bibliografice, dar și reperelor legislative,
pentru care s-a hotărât ca acestea să fie însoțite de sintagma ”conform actului normativ în
vigoare la momentul elaborării manualului”.
Ulterior, pe măsură ce s-a discutat mai mult despre Curricula manualului, experții
au hotărât că este necesară elaborarea unor specificații tehnice detaliate pentru autori,
pentru editură și pentru tipografie.
S-a discutat inclusiv ca realizarea manuscrisului într-un format care să poată fi
ulterior editat și în format .epub (OEBPS) pentru e-book, cu system DRM propriu pentru
controlul distribuției conținutului, precum și faptul că editarea manualului trebuie să se facă
respectând cerințele și elementele distictive prevăzute de MIV - POCA 2014 - 2020
(versiunea august 2018)

CAPITOLUL 5 – IDENTIFICAREA ŞI SELECTAREA EXPERŢILOR
EXTERNI PENTRU SCRIEREA MANUALULUI
Procedura de selecție a experților externi pentru scrierea manualului
Experții externi pe Activitatea "A14 Scrierea manualului de management al calitāţii
serviciilor spitaliceşti, Subactivitate: 14.1. Scrierea manualului şi reviziile tehnice" au fost
recrutați în urma unui proces de recrutare și selecție experți externi īn cadrul Autorității
Naționale de Management al Calității ĩn Sănătate. Procesul de recrutare și selecție experți
externi a fost demarat în luna aprilie 2021 prin publicarea anunțului de recrutare și selecție
pentru posturi ĩnfiinţate ĩn afara organigramei Autorității Naționale de Management al
Calității ĩn Sănătate pentru desfăşurarea activităţii ĩn cadrul proiectului "CaPeSSCoSt ĩmbunătăţirea Calităţii şi Performanţei Serviciilor Spitalice prin Evaluarea Costurilor şi
Standardizare", finanţat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2015) 1287 din 25.02.2015 şi Ghidul
Solicitantului - CEREREA DE PROIECTE nr. IP14/2019 (MySMIS POCA/513/1/1) - Sprijin
pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale;
Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și
mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.
Atribuţiile principale ale posturilor și condţțiile de ocupare a posturilor vacante de
experți sănătate publică pentru activitatea "A14 Scrierea manualului de management al
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calitāţii serviciilor spitaliceşti, Subactivitate: 14.1. Scrierea manualului şi reviziile tehnice"
au fost următoarele:
1. Pentru experţi externi sānātate publicā au fost solicitate:
- studii universitare de licență în medicină, studii sānātate publicā, managementul
serviciilor de sānātate, managementul calitāţii,
- masterat sau studii postuniversitare în sănătate publică, economie sanitară, management
sanitar;
- minim 3 ani experienta ca manager de calitate/responsabil cu managementul calitāţii,
studii in managementul calitāţii,
- minim 3 ani experiență profesională în instituții publice sau în entități din sectorul privat în
activități/ proiecte referitoare la politici referitoare la organizarea/ planificarea serviciilor de
sănătate publică în România sau pe plan internațional;
Reprezintā avantaj:
- experiență de lucru în cel puțin 1 proiect la nivel național/ regional/ județean
privind elaborarea și/ sau implementarea de politici publice în asistența de sănătate
publică, în România sau pe plan internațional;
2. Pentru experţi economişti au fost solicitate:
studii
universitare
de
licență,
masterat
sau
postuniversitare
în
economie/contabilitate/finante, sănătate publică, administrație publică, științe politice,
politici publice, economie sanitară, management sanitar;
- minim 3 ani experiență profesională în instituții publice sau în entități din sectorul privat în
activități/ proiecte referitoare la management bugetar/ politici/ mecanisme privind
bugetarea furnizorilor și plata serviciilor medicale, în România;
- experiență de lucru în cel puțin 1 proiect privind analiza bugetară sau managementul
financiar-contabil al instituțiilor publice din domeniul sănătății, în România sau pe plan
internațional;
- experiență de lucru în cel puțin 1 proiect privind colectarea de date statistice în vederea
elaborării de propuneri de politici publice, în România sau pe plan internațional;
- minim 3 ani experienţā ca manager de calitate/responsabil cu managementul calitāţii,
studii in managementul calitāţii.
1. Pentru experţi jurişti au fost solicitate:
- studii universitare de licență, masterat sau postuniversitare în domeniul juridic;
- minim 3 ani experiență profesională în instituții publice sau în entități din sectorul privat în
activități/ în domeniul juridic;
- experiență de lucru în cel puțin 1 proiect finanţat din fonduri europene;
- minim 3 ani experienta ca manager de calitate/responsabil cu managementul calitāţii,
studii īn managementul calitāţii.
Reprezintā avantaj:
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- experiență de lucru în cadrul unui proiect în domeniul managementului calitāţii
serviciilor de sānātate/ proiect privind colectarea de date statistice în vederea
elaborării de propuneri de politici publice, în România sau pe plan internațional.
Procesul de recrutare și selecție experți externi a constat în :
1. Depunerea dosarelor în perioada 08.04.2021 -21.04.2021,
2. Selecția dosarelor în data de 22.04.2021,
3. Susținerea probei interviu în data de 28.04.2021.
Comisia de examinare în cadrul procesului de recrutare și selecție experți externi,
constituită prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în
Sănătate nr. 100/21.04.2021, s-a întrunit în data de 22.04.2021 pentru analizarea și
validarea dosarelor depuse de candidați în vederea recrutării și selecției experților externi
pentru ocuparea posturilor înființate în afara organigramei ANMCS în cadrul Proiectului
CaPeSSCost - finanțat din fonduri europene nerambursabile din cadrul Autorității
Naționale de Management al Calității în Sănătate. Comisia a consemnat faptul că au fost
depuse 8 (opt) dosare pentru recrutare înregistrate la Registratura A.N.M.C.S. după cum
urmează:
 Cărăuleanu Eduard Iulian cu nr. cerere 1264/ANMCS/21.04.2021 - expert sănătate
publică
 Gheorghiu Natalia Adriana cu nr. cerere 1211/ANMCS/21.04.2021 - expert jurist
 Iliescu Maria-Liliana cu nr. cerere 1213/ANMCS/21.04.2021 - expert sănătate publică
 Miron Doina Mihaela cu nr. cerere 1046/ANMCS/12.04.2021 - expert economist
 Nedelcu Mihaela cu nr. cerere 1112/ANMCS/16.04.2021 - expert economist
 Poroch Vladimir cu nr. cerere 1221/ANMCS/21.04.2021 - expert sănătate publică
 Purcăraș Alexandru cu nr. cerere 1192/ANMCS/20.04.2021 - expert economist
 Crețu Pușa cu nr. cerere 1038/ANMCS/09.04.2021 - expert sănătate publică.
Candidații au depus la dosar toate documente solicitate în anunţul A.N.M.C.S. din
data de 07.04.2021 privind recrutarea și selecția experților externi jurişti, publicat pe site-ul
A.N.M.C.S. şi au fost declaraţi admişi pentru a trece mai departe la urmātoatea etapā:
interviul.
Interviul a fost susţinut īn data de 28.04.2021 şi a constat dintr-o serie de īntrebāri
adresate fiecārui candidat īn parte. Candidații au răspuns la toate întrebările adresate de
membri comisiei de examinare. Comisia de examinare a procedat la atribuirea punctajului
dupā cum urmeazā:
Nr. Activitatea
/ Denumirea Numele și prenumele
Punctaj Rezultat
Crt subactivitatea nr. postului
candidaților
obținut admis /
și denumirea
la proba respins
interviu la proba
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1
2
3
4
5
6
7
8

A.14.
Scrierea
manualului
de
management
al
calitatii serviciilor
spitalicesti.
Subactivitate: 14.1.
Scrierea
manualului
si
reviziile tehnice

Expert
sănătate
publică

Expert jurist
Expert
economist

Cărăuleanu
Eduard
Iulian
Iliescu Maria-Liliana
Poroch Vladimir
Crețu Pușa
Gheorghiu
Natalia
Adriana
Miron Doina Mihaela
Nedelcu Mihaela
Purcăraș Alexandru

82

interviu
ADMIS

88
90.33
89.66
85.33

ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS

84
90.66
79

ADMIS
ADMIS
ADMIS

În conformitate cu prevederile Metodologiei privind recrutarea și selecția
personalului angajat în afara organigramei Autorității Naționale de Management al Calității
în Sănătate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aprobate
prin Ordinul Președintelui ANMCS nr. 144/2020, sunt declarați admiși candidații care au
obținut minimum 70 de puncte la proba interviu.
În consecinţă, Comisia a declarat admiși toți cei 8 (opt) candidați la a doua etapă a
procesului de recrutare și selecție a experților externi, proba interviului, pentru ocuparea
posturilor înființate în afara organigramei ANMCS în cadrul Proiectului CaPeSSCost,
organizată în data de 28.04.2021.
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Anexa 1. Planul de acțiune A.13 – versiunea finală
Activitatea A.13. Elaborarea curriculei si a specificatiilor tehnice pentru manualul de
managementul calitatii serviciilor spitalicesti
Subactivitatea.13.1. Elaborarea studiului de nevoi de instruire si a curriculei manualului

PLAN de ACȚIUNE ACTIVITATEA A.13
SEPTEMBRIE 2020 – MAI 2021
Descrierea activității
I. Scop
Elaborarea unui studiu privind identificarea și evaluarea nevoilor de instruire referitoare la
performanța managementului calității în sistemul sanitar.
Pe baza acestui studiu se va elabora curricula de manual și specificațiile tehnice legate de
editarea și publicarea acestuia.
Responsabilitatea desfășurării acestei activități revine ANMCS și SNSPMPDSB.
II. Durata activității
Activitatea se desfășoară pe durata a 9 (nouă) luni, în perioada 01.09.2020 – 31.05.2021.
III. Modalitatea de lucru
A. ANMCS va organiza selecția de experți externi specializați în elaborarea de
manuale.
B. Coordonarea activității A13 se realizează în colaborare de către ANMCS și
SNSPMPDSB. SNSPMPDSB va realiza coordonarea tehnică a activității.
C. Coordonatorul tehnic organizează întâlnirile de lucru la nivel de experți tehnici ai
celor două instituții implicate, ori de câte ori este nevoie.
D. Coordonatorul din partea ANMCS organizează săptămânal ședințe organizatorice
de monitorizare și coordonare. Acesta asigură selectarea experților specializați în
elaborare de manuale.

28

E. Coordonatorul tehnic asigură realizarea livrabilelor comune cu respectarea
termenelor și a condițiilor de calitate.
F. Sub directa îndrumare a coordonatorului tehnic se va elabora studiul privind
identificarea și evaluarea nevoilor de instruire cu referitoare la performanța
managementului calității în sistemul sanitar
G. Pe baza acestui studiu, echipa de experți îndrumată metodologic de coordonatorul
tehnic elaborează curricula de manual și specificațiile tehnice legate de editarea și
publicarea acestuia
IV. Surse de informații
A. Bibliografie selectată. Lista documentelor consultate va fi stabilită de echipa de
experți îndrumată de coordonatorul tehnic șimconstituie livrabil al proiectului.

V. Echipa de implementare
Nr.
Crt
.

Prenum
e

Nume

1

Monica

ISĂILĂ

2

Adina

GEANA

Functia
in
cadrul
proiectului
Manager
proiect
Coordonator
partener
Expert
cu
atribuții
de
coordonator
tehnic
al
activității

3

Georgian
a

BRATUCU

4

Cristina

LUPAN

Expert

5

Constant
a

MIHĂESCU
PINȚIA

Expert

6

Mona

MOLDOVAN

Expert

Instituti
e
MS
SNSPMP
DSB

Adresa
mail

de

Observații

monica.isaila@ms
.ro
ageana@snspms.r
o

SNSPMP
DSB

gbratucu@snspm
s.ro

SNSPMP
DSB
SNSPMP
DSB
SNSPMP
DSB

clupan@snspms.r
o
cpintia@snspms.r
o
mmoldovan@sns
pms.ro

7

Ivona

POTZAICHI
N - RUSU

Expert

SNSPMP
DSB

ipotzaichin@snsp
ms.ro

8

Violeta

MARIN

Expert

SNSPMP

vmarin@snspms.r

Începând cu data
de 01.01.2021 nu
a mai făcut parte
din proiect

Începând cu data
de 01.01.2021 a
preluat funcția de
expert cu atribuții
de
coordonator
tehnic al activității
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DSB
Coordonator
partener
Responsabil
Financiar
Responsabil
Resurse
Umane

9

Grațiela

IORDACHE

ANMCS

10

Ionuț

LIȘCA

11

Cristiana

ANGHELOIU

12

Liliana

ILIESCU

Expert extern

ANMCS

13

Monica

CARA

Expert extern

ANMCS

14

Eduard
Iulian

CARAULEAN
U

Expert extern

ANMCS

15

Pusa

CRETU

Expert extern

ANMCS

ANMCS
ANMCS

16

Marius

FILIP

Expert

ANMCS

17

Mihaela

BĂLĂNESCU

Expert

ANMCS

o
gra_den@yahoo.c
om
lisca.ionut@gmail
.com
cristiana.angheloi
u@anmcs.gov.ro
mliliescu@yahoo.
com
monicalaura.cara@outlo
ok.com
eduard.caraulean
u@gmail.com
cretu.pusa@gmail
.com
marius.filip@anm
cs.gov.ro

mihaela.balanesc
u@anmcs.gov.ro
andrei.gavrila@an
mcs.gov.ro

18

Cătălin Andrei

19

Andrei –
Marius

ȘTEFAN

Expert

ANMCS

20

Mihaela

STOIENESC
U

Coordonator
partener

CNAS

norme_crt@casa
n.ro

CNAS

iulia.stoea@cas
an.ro
,
iuliastoea@gmai
l.com
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Iulia

GAVRILĂ

STROE

Expert

Coordonator
partener

ANMCS

andrei.stefan@an
mcs.gov.ro

Începând cu data
de 22.03.2021 nu
a mai făcut parte
din proiect
Decedat
Începând cu data
de 23.12.2020 a
preluat funcția de
expert
în locul
Mihaelei
Bălănescu
Începând cu data de
23.03.2021 a preluat
funcția de expert în
locul lui Marius Filip
Începând cu data
de 06.05.2021 nu
a mai făcut parte
din proiect
Începând cu data de
06.05.2021 a preluat
funcția
de
Coordonator
partener
în locul
Mihaelei Stoienescu
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VI. Livrabilele activității
- Bibliografia

- Studiul privind identificarea și evaluarea nevoilor de instruire referitoare la performanța
managementului calității în sistemul sanitar
- Lista experților externi selectați pentru scrierea manualului
- Curricula manualului
- Specificatiile tehnice ale manualului si structura acestuia

VII.

Acțiuni

DENUMIRE

%
ÎNDEPLINIRE
100%

A. ETAPA
PREGĂTITOARE:
1. SELECTAREA EXPERȚILOR
EXTERNI
2.
DOCUMENTARE
CU
PRIVIRE LA PROIECT
3. STABILIREA ECHIPEI ȘI A
RESPONSABILITĂȚILOR
ȘI
MODUL DE LUCRU
B. ETAPA I-ELABORAREA 100%
STUDIULUI
PRIVIND
NEVOILE
DE
INSTRUIRE
1.
ELABORAREA
BIBLIOGRAFIEI DE STUDIU ȘI
IDENTIFICAREA
SURSELOR
DE DATE
2. STUDIUL REFERINȚELOR
BIBLIOGRAFICE IDENTIFICATE

3. ELABORAREA STUDIULUI
PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI
EVALUAREA NEVOILOR DE
INSTRUIRE REFERITOARE LA

PERIOADĂ

RESPONSABIL

OBSERV
AȚII

ANMCS
ANMCS
SNSPMPDB
ANMCS
SNSPMPDB

9
OCTOMBRIE

SNSPMPDB,
ANMCS

30
OCTOMBRIE
2020

SNSPMPDB,
ANMCS,

30 APRILIE

SNSPMPDB,
ANMCS
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PERFORMANȚA
MANAGEMENTULUI CALITĂȚII
ÎN SISTEMUL SANITAR:
Elaborarea
studiu

metodologiei

de

Elaborare chestionar de evaluare
a nevoilor adaptat grupului țintăElaborarea ghidului de interviu
cu persoane cheie.
Aplicarea
chestionarului
și
elaborarea Raportului de analiza
a rezultatelor
Realizarea
interviurilor
cu
persoanele cheie și elaborarea
Raportului de analiza.
C. ETAPA II-ELABORARE 100%
CURRICULA
DE
MANUAL
1. ELABORAREA
CURRICULEI
DE
MANUAL
Stabilirea principalelor teme
pe baza nevoilor identificate
Dezvoltarea curriculei
D. ETAPA III-ELABORARE 100%
SPECIFICAȚII TEHNICE
1.ELABORAREA
SPECIFICAȚIILOR TEHNICE ale
manualului si structura acestuia

31
DECEMBRIE
2020
31 IANUARIE
2021
31 IANUARIE
2021
31 MARTIE
2021
15 APRILIE
2021

15 MAI 2021

SNSPMPDB,
ANMCS

31 MAI 2021

SNSPMPDB,
ANMCS

Anexa 2. Bibliografia de studiu
1. 12 Smart Time Management Tips for Doctors, Shelly Reese, 2016, Medscape
2. A Road Map through the Fogs of Quality and Organisational Assessments, Conti, T., 2002, The 7th
World Cogress for Total Quality Management, Verona
3. Analiza chestionarelor aplicate în timpul vizitelor de evaluare

32

4. Ann Scheck McAlearney: Health Services Management: A Case Study Approach, Eleventh Edition,
Ed. Health Administration Press, 2017, ISBN: 9781567939125
5. Appraisals in Healthcare: Are Traditional Performance Appraisals Suitable for Healthcare Workers?,
https://healthmanagement.org/uploads/article_attachment/hm-v17-i3-layland-leenaappraisals.pdf
6. Bazele Epidemiologiei, Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T., 1997, Editura All
7. Benchmarking Healthcare Facilities Performance: A Key Competency for Today’s Healthcare Facility
Manager, Memorial Herman,
https://haahe.org/images/meeting/032113/benchmarking_healthcare_facilities_performance_apri
l_2013_post_.pdf
8. BENCHMARKING HOSPITAL PERFORMANCE: AN ANALYTICS APPROACH, W& V Raghupath,
http://www.fordhamcdt.org/pdf/Benchmarking_Hospital_Performance%20%20An%20Analytics%20Approach.pdf
9. Core Elements of Hospital Antibiotic Stewardship Programs, Thomas R. Frieden, MD, MPH, Director,
Beth P. Bell, MD, MPH, Director, 2014, National Center for Emerging and Zoonotic Infectious
Diseases, Division of Healthcare Quality Promotion, within the Centers for Disease Control and
Prevention
10. D.Nash, M.Joshi, E.Ransom, S.Ransom et al. The Healthcare Quality Book. Vision, Strategy and Tools
(4th edition). AUPHA, Health Administration Press, Chicago, 2019
11. Descentralization in health care European Observatory,
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/98275/E89891.pdf
12. Drepturile omului în îngrijirea pacienţilor: ghid pentru practicieni, Centrul pentru Politici și Servicii
de Sănătate Buzău, 2015, Editura Alpha MDN
13. Effective Leadership: The Key to Successful Hospital Management, Sue Hodgetts,
https://healthmanagement.org/c/hospital/issuearticle/effective-leadership-the-key-to-successfulhospital-management
14. Evaluación del riesgo para la seguridad del paciente en establecimientos de salud, Javier SantacruzVarela, Francisco Hernández-Torres, Germán Fajardo-Dolci, 2010
15. Evaluating organizational change in health care: the patient-centered hospital model", Carlo V.
Fiorio, Mara Gorli and Stefano Verzillo,
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-2877-4
16. Expensive Imaging Tests Are Overused in Emergency Medicine, Lara C. Pullen, PhD, 2015, JAMA
Internal Medicine
17. Framework for analysing risk and safety in clinical medicine, Vincent C, Taylor-Adams S, Stanhope
N., 1998, BMJ
18. Ghid de comunicare şi marketing social, Bogdan Pană, Irina Duţă și alţii, 2003, Editura Universitară
"Carol Davila”
19. Health Management I Module Guide, School of Public Health University of the Western Cape,
https://open.umich.edu/sites/default/files/downloads/university_of_the_western_cape_school_of
_public_health_-_health_management_i_-_cc_by_nc_sa_-_2011-corrected_0.pdf

33

20. Hospital Management: Challenges and Strategies, S A Tabish,
https://www.researchgate.net/publication/303365764_Hospital_Management_Challenges_and_St
rategies/link/573e42dd08ae9f741b300b41/download
21. HOSPITAL OPERATIONS: PRINCIPLES OF HIGH EFFICIENCYHEALTH CARE, Wallace J. Hopp, William S.
Lovejoy, http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780132908665/samplepages/0132908662.pdf
22. How Hospitals Can Raise Patient Satisfaction, CAHPS Scores, Sara Heath, Senior Editor, 2017,
Patient Engagement Hit
23. How to Develop Community Health, Sara Heath, Senior Editor, 2017, Patient Engagement Hit
24. How to make measurement matter for policy and management [Internet]., Copenhagen
(Denmark): European Observatory on Health Systems and Policies; 2016. PMID: 28783269. Cylus J,
Papanicolas I, Smith PC, editors. 2016
25. Human error: models and management, Reason J., 2000, BMJ
26. IHI Framework for Improving Joy in Work, Perlo J, Balik B, Swensen S, Kabcenell A, Landsman J,
Feeley D., 2017, IHI White Paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement
27. Improving Nurse Communication with a 56-Second Strategy, Sara Heath, Senior Editor, 2017
28. Improving the quality of health services: tools and resources. Turning recommendations into
practice. Geneva: World Health Organization; Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO., World Health
Organization, 2018
29. Improving the quality of health services -tools and resources, WHO,
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/310944/9789241515085-eng.pdf
30. Influența relației medic – asistent medical în calitatea actului medical (studiu), 2017,
www.institutiimedicale.ro
31. Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de abrogarea a Directivei 95/46/CE, 2018, M.O. Partea I, 651/26 Iulie 2018
32. Legea 46/2003 privind drepturile pacientului
33. Legea nr. 95/2016 privind reforma în domeniul sănătății actualizată
34. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, actualizată
35. Management in Healthcare: Why good practice really matters,
http://worldmanagementsurvey.org/wpcontent/images/2010/10/Management_in_Healthcare_Report_2010.pdf
36. Management of health facilities: Hospitals, WHO,
https://www.who.int/management/facility/hospital/en/index2.html
37. Managementul calității Opreanu, C., Kifor, C.V. 2002 Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu
38. Managementul calității în instituțiile spitalicești, Oleg Lozan, Rodica Gramma. – Chișinău : S. n.,
2017, ISBN 978-9975-3042-9-0, Univ. de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
Școala de Management în Sănătatea Publică
39. Managementul calității totale, Pruteanu, O., Bohasienii, C., Iordachescu, D., Ghiță, E., Machado,
Cruz, V.A., 1998, Junimea, Iași

34

40. Managementul calității totale Ilieș, Liviu, 2003, Editura Dacia, Cluj-Napoca
41. Managementul serviciilor de sanatate- Abordare prin proiecte- editia a II-a, SECŢIUNEA III. Metode
de evaluare calitativă și cantitativă a îngrijirilor", Conf Dr. Dana Minca, Florentina Furtunescu, 2010,
Editura Universitara "Carol Davila"
42. Managementul Serviciilor de Sănătate Prof Dr. Vlădescu Cristian, 2000 Editura Expert
43. Managementul serviciilor de sănătate – Abordare prin proiecte – ediţia a II-a, F. Furtunescu, Dana
Mincă, 2010, Editura Universitară "Carol Davila”
44. Managementul spitalului, 2006, Editura Public H Press, Bucuresti
45. Managing Quality, Dale, B., 1994, London, Pretince Hall
46. Mangementul Calității, Olaru, M., 1999, Editura Economică, București
47. Manualul Calitatii; S.Universitar de Urgenta Bucuresti; Eugen Neacsu; Prof.Dr.Dragos Vinereanu;
Sef Lucrari Florin Catalin Cirstoiu, 2010
48. Manualul de Sănătate Publică și Management Sanitar, Coordonator Prof. Dr. Vladescu Cristian
2004, Editura Cartea Universitară
49. "Measuring and Modeling Health Care Costs Vol. 76, National Bureau of Economic Research
Studies in Income and Wealth", Ana Aizcorbe, Colin Baker, Ernst R. Berndt, David M. Cutler,
University of Chicago Press, 2018, ISBN 022653099X, 9780226530994
50. Noţiuni de bază ale managementului organizaţional în sănătate, Dana Galieta Mincă, Andreea
Voinea Griffin, Carmen Moga; Moh'd Abdel Hadi Rahman; Carmen Tereanu, 2002, Editura
Universitară "Carol Davila”
51. ORDIN ANMCS Nr. 187/2020 pentru modificarea Metodologiei de evaluare şi acreditare a unităţilor
sanitare din ambulatoriu,
52. ORDIN ANMCS Nr. 209/2020 privind modificarea Metodologiei pentru recunoaşterea furnizorilor
de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate
53. ORDIN ANMCS Nr. 322/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Management al Calităţii în Sănătate nr. 432/2019
54. ORDIN ANMCS NR.432/2019 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a
acreditării unităţilor sanitare cu paturi
55. ORDIN ANMCS NR:298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de
implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei
pacientului
56. Ordin ANMCS nr. 358/2019 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi acreditare a unităţilor
sanitare din ambulatoriu
57. Ordin ANMCS nr. 10/2018 aprobare categorii acreditare unități sanitare cu paturi în ciclul II de
acreditare
58. Ordinul nr. 639/2016 metodologia de monitorizare a unităților sanitare acreditate
59. Ordin SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice, Monitorul Oficial, Partea I 387, Mai 2018

35

60. Ordinul ministrului Sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
și limitare a infecțiilor asociate asistenţei medicale în unitățile sanitare , Monitorul Oficial, Partea I
791/7, Octombrie 2016
61. Ordinul ministrului Sănătății nr. 1567/2007 privind aprobarea valorilor medii naționale ale
indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului, Monitorul Oficial, Partea I 6838,
Octombrie 2007
62. Ordinul ministrului Sănătății nr. 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților
care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, actualizat,
Monitorul Oficial, Partea I 14/9, Ianuarie 2007
63. Ordinul ministrului Sănătății nr. 310/2009 modificare şi completare a ordinului ministrului Sănătății
nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea UPU și CPU, Monitorul Oficial, Partea I 180/23,
Martie 2009
64. Ordinul ministrului Sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și
metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor
65. Ordinul ministrului Sănătății nr. 921/2006 privind atribuţiile comitetului director al spitalului public,
Monitorul Oficial, Partea I 673/7, August 2006
66. Ordinul ministrului Sănătății nr. 975/2012 organizarea structurii de management al calităţii
serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a
autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul
Oficial, Partea I 689/5, Octombrie 2012
67. Ordinul MS nr. 1410/2016 Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului 46/2003
68. Ordinul MS nr. 1501/2016 mecanismul de feedback al pacientului în spitalele publice
69. Ordinul MS nr. 1537/2018 stabilirea atribuţiilor principale ale responsabililor cu managementul
calităţii din cadrul MS şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia
pentru implementarea şi gestionarea Sistemului de management al calităţii bazat pe standardul SR
EN ISO 9001:2015
70. Ordinul MS-ANMCS nr. 1312-250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de
management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de
ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de
sănătate şi siguranţei pacientului
71. Patrice Spath. Introduction to Healthcare Quality Management. AUPHA, Health Administration
Press, Chicago 2009
72. Patrice Spath: Applying Quality Management in Healthcare: A Systems Approach, Fourth Edition,
Ed. Health Administration Press, 2017, ISBN:9781567938845
73. Preventing medical injury , Leape LL, Lawthers AG, Brennan T, Johnson WG., 1993, QRB Quality
Revue Bulletin
74. Principalele constatări și recomandări cu privire la Sistemele de raportare și învățare pentru
incidentele în materie de siguranța pacienților în Europa Raport elaborat de Subgrupul Comisiei
Europene pentru raportare și învăţare PSQCWG, 2014

36

75. Proiect QUALIMED - Suport de curs pentru Manager calitate în domeniul serviciilor de îngrijire a
sănătății, Asociația Română pentru Calitate, Asociația CREST, 2012
76. PROTOCOLUL DE LA LONDRA – ACR – HFMEA – Bow Tie - Procesul sugerat pentru investigarea și
analiza evenimentelor adverse
77. Quality Control Handbook, Juran, J.M., 2001, Editura McGraw Hill, New York
78. Quality in Healthcare: A Five-Dimensional View Daniel L. Cohen, MD, FRCPCH, FAAP,
https://www.psqh.com/analysis/quality-in-healthcare-a-five-dimensional-view/
79. QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH CARE: CONCEPTS, PRINCIPLES AND STANDARDS
https://www.researchgate.net/publication/329092690_QUALITY_MANAGEMENT_IN_HEALTH_CAR
E_CONCEPTS_PRINCIPLES_AND_STANDARDS/link/5bf53b6892851c6b27cefb26/download
80. Quality of Care:A process for making strategic choices in health systems WHO
https://www.who.int/management/quality/assurance/QualityCare_B.Def.pdf
81. Raportul Observatorului Român de Sănătate https://health-observatory.ro
82. Recomandarea Consiliului Eur. din 9 iunie 2009 privind siguranța pacienților, inclusiv prevenirea și
controlul infecțiilor asociate asistenței medicale. OJ C 151, 3.7.2009, p. 1–6 (https://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32009H0703(01)
83. Resistance of health personnel to changes in healthcare, Jiří Mareš,
https://www.researchgate.net/publication/328880814_Resistance_of_health_personnel_to_chang
es_in_healthcare/link/5bf26cc54585150b2bc124ed/download
84. Root Cause Analysis Won’t Work If People Fear It, Richard Guthrie (2020), www.ihi.org
85. Sanatate Publica si Management Sanitar- note de curs pentru invatamantul postuniversitar Editia a
II-a- coordonatori: conf.dr.Dana Galieta Minca si prof. dr. Mihail Grigorie Marcu, Ed. Universitara
"Carol Davila", Bucuresti, 2004. ISBN:973-7918-79-7.
86. Sănătate Publică şi Management Sanitar , Enăchescu D, Marcu M.Gr.
1997 Editura All
87. Sănătate publică și management sanitar, Prof Dr. Vladescu Cristian, 2004, Editura Cartea
Universitara
88. SM CWA 16642:2014 Servicii de îngrijire a sănătății. Criterii de calitate pentru controalele medicale
89. SM EN 15224:2017 Sisteme de management al calității. Aplicarea EN ISO 9001:2015 în îngrijirea
sănătății
90. SO WHAT? Strategies across Europe to assess quality of care. European Commission, Report by the
Expert Group on Health Systems Performance Assessment, Bruxelles, 2016
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/sowhat_en
.pdf
91. Strategia națională pentru asigurarea calității în sistemul de sănătate „Calitate în Sănătate”, ANMCS
2018-2019
92. Strategic Decision-Making in Healthcare Organizations: It is Time to Get Serious, David W Young,
https://www.researchgate.net/publication/6750175_Strategic_DecisionMaking_in_Healthcare_Organizations_It_is_Time_to_Get_Serious/link/5a130f590f7e9b1e572c3c4f
/download

37

93. Systems analysis of clinical incidents the London protocol, Sally Taylor-Adams & Charles Vincent,
2009, Towards an International Classification for Patient Safety: key conceps and terms. Int J Qual
Health Care, International Journal of Quality Health Care
94. Tehnici și instrumente utilizate în managementul calității, Olaru, M., Isai-Maniu, A., Lefter, V., Pop,
N., Popescu, S., Drăgulescu, N., Roncea, L., Roncea, C., 2000, Editura Economică, București
95. The management and control of hospital acquired infection in acute NHS trusts in England,
Comptroller and Auditor General, 2000 National Audit Office, London
96. The Memory Jogger II. Healthcare edition. A pocket Guide of Tools for Continuous Improvement
and Effective Planning. M.Brassard, D.Ritter, Salem, 2008
97. The NHS Plan: A Plan of Investment - A Plan for Reform UK Department of Health - The Stationery
Office, 2002, London, Department of Health
98. The Role of Risk Assessments in Healthcare, Elizabeth Snell Editor, 2016,healthitsecurity.com
99. The Top Five 2019 Healthcare Trends, Bobbi Brown, MBA, and Stephen Grossbart, PhD.,
https://www.healthcatalyst.com/insights/top-5-2019-healthcare-trends
100. Thomas Ross. Health care Quality Management. Tools and Applications. Jossey-Bass, San Francisco,
2014
101. Tools and Methodologies to Assess the Efficiency of Health Care Services in Europe: An Overview of
Current Approaches and Opportunities for Improvement : Report by the Expert Group on Health
System Performance Assessment , Coautor European Commission. Directorate-General for Health
and Food Safety,
Report by the Expert Group on Health System Performance Assessment ,
Coautor European Commission. Directorate-General for Health and Food Safety, Editor Publications
Office of the European Union, 2019, ISBN 9276026134, 9789276026136
102. Total Quality Management, Oakland, J.S., Porter, L., 1998, Butter-Worth Heinemann, Oxford
103. Total Quality Mangement, Ross, J.E., 1994, Kogan Page Limited, London
104. Understanding and measuring quality of care: dealing with complexity, Johanna Hanefeld , Timothy
Powell-Jackson
& Dina Balabanova, https://www.who.int/bulletin/volumes/95/5/16179309/en/#:~:text=%20Principles%20for%20measuring%20the%20quality%20of%20health,upstre
am%20drivers%20of%20quality%20of%20care.%20More%20
105. USE OF MANAGEMENT INFORMATION IN HOSPITAL DECISION-MAKING KRENYÁCZ,
ÉVA,
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3456/1/VT_2018n5p2.pdf
106. What Health Care Leaders Need to Know About Patient-Centered Co-Design
Derek Feeley IHI
President and CEO, 2017, www.ihi.org
107. WHO handbook for guideline development, 2nd edition World Health Organization,
2014,
https://apps.who.int/iris/handle/10665/145714

Anexa 3. Chestionarul pentru identificarea nevoilor de instruire adresat unităților
sanitare cu paturi
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CHESTIONAR EVALUARE NEVOI DE FORMARE – personal din Spitale
Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor dvs. de formare și perfecționare profesională
în domeniul calității serviciilor spitalicești, vă rugăm să răspundeți următoarelor întrebări:
Categoria de personal
Personal medical
Personal nemedical
De cât timp lucrați în unitatea sanitară?
Număr de ani

Nu lucrez într-o unitate sanitară

Care este forma de proprietate a unității sanitare în care lucrați?
Unitatea sanitară publică
Unitate sanitară privată
Care este tipul de unitate sanitară în care lucrați?
Institut
Spital universitar
Spital clinic
Spital județean
Spital municipal
Spital orășenesc
Spital monospecialitate
Centru medical
Centru de îngrijire
Ambulatoriu integrat
Ambulatoriu de specialitate
Cabinet de specialitate
Cabinet de medicina familiei
Care este tipul de funcție pe care îl ocupați?
De conducere
De execuție
Care este nivelul dumneavoastră de studii?
Liceu
Școală profesională
Școală postliceală
Universitate
Studii postuniversitare (Master/doctorat/studii postdoctorale)
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Ați urmat cursuri/programe de perfecționare în domeniul managementului?
DA
NU
Ați urmat cursuri/programe de perfecționare în domeniul managementul calității?
DA
NU
Câte astfel de cursuri ați urmat?
Unde, la ce instituție ați urmat aceste cursuri?................................................................
Lucrați în Structura de Managementul Calității?
DA
NU
De cat timp lucrați în această structură?

În chestionarul pe care vă invităm să-l completați mai jos, utilizăm scală de la 1 la 5, cu
următoarea semnificație
1
Deloc

2
3
în foarte mică în mică măsură
măsură

4
5
în mare măsură în foarte mare
măsură

Vă rugăm să completați cu X în spațiul de sub căsuța corespunzătoare răspunsului dvs
1. În ce măsură este implementat un sistem de management al calității serviciilor la
nivelul unității dumneavoastră?
1

2

3

4

5

2. În ce măsură este utilă procedurarea activității (elaborarea și
proceduri, protocoale, instrucțiuni, tehnici, etc)?
1

2

3

4

utilizarea de

5
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3. În ce măsură ați contribuit la elaborarea procedurilor, protocoalelor existente în
unitatea dumneavoastră sanitară?
1

2

3

4

5

4. Cât de bine reușiți dvs. să îndepliniți următoarele activități?
1

2

3

4

5

NU
FAC
ACEASTĂ
ACTIVITATE

Completarea
documentelor
medicale,
introducerea datelor în sistem informatic
Realizarea activităților administrative(organizarea
activităților, stabilirea necesarului de resurse
umane și materiale pentru desfășurarea
activităților, aprovizionare, arhivare documente,
etc la nivelul secției/compartimentului)
Organizarea eficientă a timpului
Lucrul în echipă/echipe
Comunicarea cu colegii
Instruirea practică a unor colegi (privind
efectuarea unor manevre, tehnici, proceduri etc.)
Accesarea la locul de muncă a informațiilor și a
documentației relevante activității desfășurate
Analiza, interpretarea, scrierea de rapoarte
Analiza; evaluarea propriilor rezultate și
performanțe la locul de muncă, interpretarea,
scrierea de rapoarte și diseminare rezultatelor
Adaptarea la schimbare (de echipă și mediu de
lucru, legislație, aparatură și tehnologii medicale,
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aplicații etc.)
5. Ați participat la cursuri/forme de pregătire, programe de formare/instruiri pe
următoarele teme?
DA
NU
Managementul strategic al organizației
Comunicare și Managementul informației
Managementul resurselor umane
Managementul îngrijirilor de sănătate și al mediului de îngrijire
Managementul calității serviciilor medicale
Etică și drepturile pacienților
Confidențialitate și Gestiunea datelor pacientului
Managementul Evenimentelor adverse
Managementul Riscurilor clinice
Malpraxis medical
6. În ce măsură considerați că dumneavoastră sau colegii dumneavoastră aveți
nevoie de dezvoltarea următoarelor abilități:
1

2

3

4

5

De comunicare internă
De utilizare confortabila
a tehnicilor/ instrumentelor/
echipamentelor informatice
Lucru în echipă
Comunicarea cu pacientul/aparținătorii
Managementul riscului și lucrul în mediu cu risc
Managementul timpului și lucrul sub presiunea timpului
7. Care sunt aspectele din activitatea dvs. pe care considerați că trebuie și pot fi
îmbunătățite?
1
2
3
4
5
Organizarea, planificarea, monitorizarea, evaluarea si
controlul calității în spital/secție
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Organizarea și funcționarea spitalului. Circuitele
funcționale.
Circuitul și traseul pacientului
Standardizarea calității. Referințe, standarde, criterii,
cerințe, indicatori de evaluare pentru acreditare
(ciclul II-lea). Certificarea
Măsurarea activității, rezultatelor și performanțelor
spitalului
prin
indicatori
Definirea,
urmărirea/monitorizarea și analiza indicatorilor de
calitate pentru activitatea secției/pentru activitatea
spitalului/pentru evaluarea performanței echipei dvs.
de lucru
Pregătirea spitalului pentru evaluare în vederea
acreditării/reacreditării
Elaborarea și managementul documentelor calității, a
documentelor medicale și a documentelor suport
Elaborarea, adoptarea și revizuirea/actualizarea de
proceduri și a protocoalelor de diagnostic și
tratament în unitatea sanitară/spital
Identificarea, Analiza și managementul riscurilor
Managementul IAAM în spital
Managementul deșeurilor în spital
Siguranța în spital - siguranța pacientului, siguranța
personalului
Managementul evenimentelor adverse - prevenire,
analiză, raportare
Evaluarea satisfacției pacienților față de serviciilor
primite în unitatea sanitară/spital
Evaluarea satisfacției profesionale a angajaților
Identificarea, analiza și rezolvarea problemelor de
calitate (în spital / secție)
Planul de îmbunătățire a calității în spital
Înțelegerea, aplicarea legislației privind calitatea și
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siguranța
Comunicarea (cu pacientul, cu personalul spitalului,
cu mediul extern), Rezolvarea conflictelor și
Managementul informației
Managementul îngrijirilor de sănătate și al mediului
de îngrijire
Etică și drepturile pacienților (confidențialitate și
gestiunea datelor pacientului, cunoașterea și
respectarea drepturilor pacienților)
Implicarea pacientului în decizia medicală
8. Care este motivul pentru care considerați necesară participarea la cursuri de
formare/perfecționare?
Vă rugăm să ierarhizați, în ordinea importanței pentru dumneavoastră, cele 6
motive din lista de mai jos, acordând fiecăruia un punctaj de la 1 la 6, 1punct fiind
acordat motivului mai puțin important, iar 6 puncte pentru cel mai important
motiv, după părerea dvs.:
punctaj
Dezvoltare profesională
Dezvoltare personală
Obținerea de credite (Educație Medicală Continuă)
Avansare pe post
Ocuparea unui alt post în cadrul organizației
Menținerea locului de muncă
9. Care din următoarele aspecte
considerați că sunt importante pentru
dumneavoastră pentru a aprecia calitatea unui curs/instruire?
1

2

3

4

5

Accent pe informații specifice
Accent pe exemple de bună practică
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Aplicații practice
Curs online
Răspunsurile la chestionar vor fi folosite doar de persoanele implicate în acest
demers, păstrându-se confidențialitatea și anonimatul răspunsurilor dvs.
Rezultatele din analiza acestui chestionar vor fi făcute publice și vor reflecta nevoia
identificată de instruire a personalului care lucrează în unități sanitare în ceea ce privește
managementul calității.
Vă mulțumim!
...............................

Anexa 4. Chestionarul pentru identificarea nevoilor de instruire adresat autorităților
din domeniul sănătății

CHESTIONAR EVALUARE NEVOI DE FORMARE – personal din Autorități
Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor dvs. de formare și perfecționare profesională
în domeniul calității serviciilor spitalicești, vă rugăm să răspundeți următoarelor întrebări:
Care este pregătirea dumneavoastră?
medicală

nemedicală

De cât timp lucrați în instituția respectivă?
Număr de ani
Nu lucrez într-o instituție
Care este tipul de instituție în care lucrați (de ce autoritate aparțineți)?
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Casa Județeană/ a Municipiului București de Asigurări de Sănătate
Ministerul Sănătății
Direcția Sanitară Publică Județeană/ a Municipiului București
Altele………………………………………………………………………………
Care este tipul de funcție pe care îl ocupați?
De conducere
De execuție
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Care este nivelul dumneavoastră de studii?
Liceu
Școală profesională
Școală postliceală
Universitate
Studii postuniversitare (Master/doctorat/studii postdoctorale)
Ați urmat cursuri/programe de perfecționare în domeniul managementului?
DA
NU
Ați urmat cursuri/programe de perfecționare în domeniul managementul calității?
DA
NU
Câte astfel de cursuri ați urmat?
Unde, la ce instituție ați urmat aceste cursuri?................................................................

În chestionarul pe care vă invităm să-l completați mai jos, utilizăm scală de la 1 la 5, cu
următoarea semnificație
1
Deloc

2
3
în foarte mică în mică măsură
măsură

4
5
în mare măsură în foarte mare
măsură

Vă rugăm să completați cu X în spațiul de sub căsuța corespunzătoare răspunsului dvs

1. În ce măsură este implementat un sistem de management al calității serviciilor la
nivelul instituției dumneavoastră?
1

2

3

4

5
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2. În ce măsură este utilă procedurarea activității (elaborarea și
proceduri, protocoale, instrucțiuni, tehnici, etc)?
1

2

3

4

utilizarea de

5

3. În ce măsură ați contribuit la elaborarea procedurilor, protocoalelor existente în
instituția dumneavoastră?
1

2

3

4

5

4. Cât de bine reușiți dvs. să îndepliniți următoarele activități?
1

2

3

4

5

Planificarea și organizarea activității
Utilizarea tehnologiilor, computerul și diferitele
aplicații/programe
Organizarea eficientă a timpului
Lucrul în echipă/echipe
Analiza si interpretarea datelor si indicatorilor, scrierea
de rapoarte și diseminarea rezultatelor
Aplicarea legislației
Analiza propriei activități; evaluarea propriilor rezultate și
performanțe la locul de muncă
Adaptarea la schimbare (de echipă și mediu de lucru,
legislație, aplicații etc.)
5. În ce măsură sunteți mulțumit de următoarele aspecte ale locului dumneavoastră
de muncă:
1

2

3

4

5

47

Relația cu populația/asigurații
Relația cu instituțiile de sănătate
Relația cu colegii
Accesul la formare continua
Managementul instituției
Dotările, materialele și condițiile unde va desfășurați
activitatea
6. Care din instrumentele enumerate mai jos sunt utilizate în activitatea
dumneavoastră?
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Analiza problemelor
Analiza cauză-efect
Brainstorming
Ciclul Plan-Do-Check-Act
Paretto
Graficul Gantt
Benchmarking
Diagrama-Flux
7. Cât de greu a fost să le utilizați ?

Analiza problemelor
Analiza cauză-efect
Brainstorming
Ciclul Plan-Do-Check-Act
Paretto
Graficul Gantt
Benchmarking
Diagrama-Flux
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8. Ați participat la cursuri/forme de pregătire/programe de formare/instruiri pe
următoarele teme?
DA

NU

Managementul strategic al organizației
Comunicare și Managementul informației
Managementul resurselor umane
Managementul îngrijirilor de sănătate și al mediului de îngrijire
Sistemul ISO
Managementul calității serviciilor
Etică și drepturile pacienților
9. În ce măsură considerați că dumneavoastră sau colegii dumneavoastră aveți
nevoie de dezvoltarea următoarelor abilități:
1

2

3

4

5

De comunicare internă
Lucru în echipă
Managementul riscului și lucrul în mediu cu risc
Managementul timpului și lucrul sub presiunea timpului
10. În ce măsură considerați că următoarele teme trebuie și pot fi îmbunătățite?
1
2
3
4
5
Conceptul de calitate; calitatea serviciilor spitalicești
Măsurarea activității, rezultatelor și performanțelor prin
indicatori
Măsurarea calității – metode și instrumente
Standardizarea calității. Referințe, standarde, criterii,
cerințe, indicatori de evaluare pentru acreditare (ciclul IIlea). Certificarea
Sistemul de management al calității (organizarea,
planificarea, monitorizarea, evaluarea si controlul calității,
documentele calității)
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Evaluarea satisfacției beneficiarilor față de serviciilor
primite
Evaluarea satisfacției profesionale a angajaților
Identificarea, analiza și rezolvarea problemelor de calitate
(în instituție)
Planul de îmbunătățire a calității în instituție
Înțelegerea, aplicarea legislației privind calitatea și
siguranța
Comunicarea și Managementul informației
Etică și drepturile pacienților (confidențialitate și gestiunea
datelor pacientului, cunoașterea și respectarea drepturilor
pacienților)
Identificarea, analiza și managementul riscurilor
Evaluarea activităților (proceselor ) prin indicatori
Siguranța în spital - siguranța pacientului, siguranța
personalului
11. Care este motivul pentru care considerați necesară participarea la cursuri de
formare/perfecționare?
Vă rugăm să ierarhizați, în ordinea importanței pentru dumneavoastră, cele 6
motive din lista de mai jos, acordând fiecăruia un punctaj de la 1 la 6, 1punct fiind
acordat motivului mai puțin important, iar 6 puncte pentru cel mai important motiv,
după părerea dvs.:
Punctaj
Dezvoltare profesională
Dezvoltare personală
Obținerea de credite (Educație Medicală Continuă)
Avansare pe post
Ocuparea unui alt post în cadrul organizației
Menținerea locului de muncă
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12. Care din următoarele aspecte considerați că sunt importante pentru
dumneavoastră pentru a aprecia calitatea unui curs/instruire?
1

2

3

4

5

Accent pe informații specifice
Accent pe exemple de bună practică
Aplicații practice
Curs online
Derulat în altă locație
Răspunsurile la chestionar vor fi folosite doar de persoanele implicate în acest
demers, păstrându-se confidențialitatea și anonimatul răspunsurilor dvs.
Rezultatele din analiza acestui chestionar vor fi făcute publice și vor reflecta nevoia
identificată de instruire a personalului care lucrează în unități sanitare în ceea ce privește
managementul calității.
Vă mulțumim!
......................

Anexa 5. Interviul cu persoane cheie

GHID DE INTERVIU CU PERSOANE CHEIE
Interviurile cu persoane cheie vor fi realizate de………………
Interviul are drept scop culegerea unor informații privitoare la stadiul implementării
managementului calității în spitale și la cunoștințele care sunt necesare personalului din
aceste instituții în acest domeniu.
Instrucțiuni pentru experții care vor realiza interviurile
Întrebările propuse au scop orientativ, interviul este semistructurat, astfel încât interlocutorii
să aibă posibilitatea să se exprime liber.
În cazul în care la unele întrebări se impun întrebări suplimentare, formulați-le în așa fel
încât să îndrumați discuția și să oferiți clarificări.
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În cazul în care la întrebările formulate se primesc răspunsuri generale (fără ancorare în
exemple concrete), răspunsuri cu privire la situații ipotetice sau răspunsuri dezirabile,
insistați pe prezentarea unor exemple concrete.
În cazul în care răspunsul la una dintre întrebări a fost formulat deja în cadrul discuțiilor
care răspundeau la o întrebare precedentă, întrebați participanții dacă mai au ceva de
adăugat privitor la acel subiect. Dacă nu mai este nimic de adăugat, treceți mai departe.
Introducere
Numele meu este.........................................
și reprezint echipa din proiectul CaPeSSCoSt – Proiect POCA “Îmbunătățirea Calității și
Performanței Serviciilor Spitalicești prin Evaluarea Costurilor și Standardizare”
(CaPeSSCoSt), derulat de către Ministerul Sănătății (MS), Casa Națională de Asigurări
Sociale de Sănătate (CNAS), Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate
(ANMCS) și Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în
Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB). Acest proiect are drept scop ca, prin
dezvoltarea unui set de instrumente în domeniul costurilor si al calității în sănătate si a
cadrului unitar de utilizare a acestora, să sprijine procesul de elaborare si implementare a
politicilor de sănătate bazate pe dovezi, contribuind astfel la îmbunătățirea calității si
performanței serviciilor spitalicești din România. Principalele obiective ale proiectului sunt:
1) Sistematizarea procesului de colectare si prelucrare a datelor utilizate pentru calculul
costurilor serviciilor spitalicești în România prin elaborarea si implementarea instrumentelor
unitare, necesare în analiza si evaluarea serviciilor de sănătate; 2) Elaborarea si adoptarea
unor standarde de cost pentru primele 20 cele mai frecvente patologii - cazuri internate în
regim de spitalizare continuă, ceea ce va permite consolidarea capacității administrative de
planificare strategică si financiară la nivelul sistemului de sănătate; 3) Sistematizarea si
simplificarea actelor normative incidente în domeniul calității serviciilor de sănătate.
În acest sens, în cadrul componentei A13 din cadrul proiectului se va face o evaluare
a nevoilor de formare în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate. Una
dintre metodele folosite este interviul cu persoane cheie, iar dvs., în calitate de evaluator de
servicii de sănătate specializat în evaluarea unităților spitalicești, precum și de responsabil
cu managementul calității în unitatea sanitară în care lucrați, puteți să ne furnizați informații
importante referitoare la acest domeniu.
Tot ceea ce vom discuta este strict confidențial – nimeni din afara acestui proiect nu
va afla ceea ce discutăm cu dumneavoastră, nu veți fi citat în rapoarte cu numele dvs. .
Este important să înțelegeți că opiniile dvs. nu vor fi tratate în termeni de bun/rău sau
corect/greșit și că nu suntem aici pentru a judeca în vreun fel opiniile pe care le exprimați.
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Discuția cu dumneavoastră ne va ajuta să înțelegem nevoile profesioniștilor din
sănătate în domeniul calității.
De asemenea, vă cerem permisiunea de a înregistra discuția, pentru a nu pierde
detalii și pentru a avea date cât mai complete și mai fidele.
Contribuția dvs. este apreciată ca fiind deosebit de importantă.
Întrebări
1. Noțiunile de calitate/asigurarea calității îngrijirilor de sănătate, management al
calității și sistem de management al calității sunt utilizate în mod frecvent în spitale
în care ați fost în calitate de evaluator?
2. Din experiența dvs. conducerea spitalelor își desfășoară activitatea managerială
ținând cont de Planul strategic și de Planul de management?
3. În cazul spitalului dvs, considerați că strategia este în concordanță cu nevoia de
îngrijiri de sănătate a populației deservite și cu dinamica pieței de servicii de
sănătate?
4. În unitatea dumneavoastră, câte dintre obiectivele planului strategic se regăsesc în
planul de management pentru anul acesta?
5. În cazul spitalului dvs, considerați că personalul din conducerea tuturor structurilor (a
secțiilor și departamentelor) cunoaște obiectivele generale și specifice ale spitalului?
6. Considerați că personalul de conducere și urmărește atingerea obiectivelor generale
și specifice ale spitalului?
7. Procedurile/protocoalele care sunt elaborate în spitalul dumneavoastră sunt utilizate
în activitatea curentă, sau reprezintă doar un mod de a îndeplini cerințele din
standardele de acreditare? Dar în spitalele pe care le-ați vizitat?
8. Credeți că există în spitale persoane (personal medical?) care consideră
procedurile/protocoalele ca nefiind necesare?
9. Considerați că la nivelul unității dumneavoastră există tendința de supra-procedurare
a activității? Există procese formalizate care nu au legătură cu practica?
10. O să discutăm în continuare despre o serie de activități, și am rugămintea de-a ne
spune dacă acestea sunt îndeplinite în mod real sau mai este nevoie ca personalul să
înțeleagă nesitatea realizării lor:
 Pentru personalul din zona medicală:
a. Comunicarea și relaționarea cu pacientul/aparținătorii
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b. Completarea documentelor medicale și utilizarea sistemului informatic pentru
introducerea datelor
c. Evaluarea nevoilor clinice ale pacienților
d. Planificarea și organizarea îngrijirii individuale a pacientului
e. Acordarea de informații pacienților / aparținătorilor respectarea drepturilor
pacienților
f. Organizarea eficientă a timpului de lucru
g. Lucrul în echipă/echipe
h. Acordarea de feedback colegilor
i. Instruirea practică a unor colegi (privind efectuarea unor manevre, tehnici,
proceduri etc.)
j. Accesul la informații și literatură relevantă activității desfășurate
k. Analiza, interpretarea, scrierea de rapoarte și diseminarea rezultatelor
l. Realizarea activităților administrative la nivelul secției/compartimentului
m. Utilizarea aparaturii și echipamentelor medicale
 Pentru personalul din zona administrativă:
a. planificarea activității curente
b. organizarea activității curente
c. stabilirea necesarului de resurse umane și materiale pentru desfășurarea
activităților
d. aprovizionarea
e. arhivarea documentelor
f. utilizarea computerul și diferitele aplicații/programe
11. Ce probleme considerați că influențează negativ activitatea din spital?
a. suprasolicitare, supraîncărcare cu sarcini / activități, stres
b. lipsa unor echipamente, aparatură, instrumentar
c. lipsa unor medicamente, materiale sanitare etc.
d. condiții de lucru /mediu de lucru inadecvate
e. probleme organizatorice
f. probleme administrative
g. probleme de management
h. probleme de ordin tehnic
i. probleme de comunicare
j. probleme legate de personal
k. altele ............................................
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12. Vă rugăm să ne spuneți care din următoarele teme le considerați că ar fi necesare
pentru instruirea profesioniștilor din spitale
a. Organizarea și funcționarea spitalului. Circuitele funcționale
b. Circuitul și traseul pacientului
c. Conceptul de calitate; calitatea serviciilor spitalicești
d. Măsurarea activității, rezultatelor și performanțelor spitalului prin indicatori
e. Măsurarea calității în spital – metode și instrumente
f. Standardizarea calității. Referințe, standarde, criterii, cerințe, indicatori de
evaluare pentru acreditare (ciclul II-lea). Certificarea
g. Sistemul de management al calității în sănătate/spital
h. Documentele calității
i. Managementul IAAM în spital
j. Managementul deșeurilor în spital
k. Siguranța în spital - siguranța pacientului, siguranța personalului
l. Managementul evenimentelor adverse - prevenire, analiză, raportare
m. Elaborarea, adoptarea și revizuirea/actualizarea protocoalelor de diagnostic și
tratament în unitatea sanitară/spital
n. Evaluarea satisfacției pacienților față de serviciilor primite în unitatea
sanitară/spital
o. Evaluarea satisfacției profesionale a angajaților
p. Organizarea, planificarea, monitorizarea, evaluarea si controlul calității într-un
spital
q. Identificarea, analiza și rezolvarea problemelor de calitate (în spital /
instituție)
r. Planul de îmbunătățire a calității în spital
s. Pregătirea spitalului pentru evaluare în vederea acreditării/reacreditării
t. Înțelegerea, aplicarea legislației privind calitatea și siguranța
u. Comunicarea (cu pacientul, cu personalul spitalului, cu mediul extern) și
Managementul informației
v. Managementul îngrijirilor de sănătate și al mediului de îngrijire
w. Etică și drepturile pacienților (confidențialitate și gestiunea datelor
pacientului, cunoașterea și respectarea drepturilor pacienților)
x. Managementul calității documentelor medicale și a documentelor suport
y. Identificarea, analiza și managementul riscurilor
z. Analiza proceselor și evaluarea statistică
aa. Implicarea pacientului (a părților interesate) în decizia medicală
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13. Programele de instruire în domeniul calitatii sunt multe, iar participarea angajaților
din spitale este numeroasă. De ce credeți că există în continuare absolvenți ai acestor
cursuri care au doar noțiuni vagi despre managementul calității în sănătate?
14. Din experienta dvs., ce anume face ca un spital să "meargă bine"?
15. Dacă problema banilor pentru spitale ar fi rezolvată, care credeți că ar fi următoarea
problemă care ar trebui rezolvată pentru o mai bună funcționare a spitalelor? Aceasta
este și în cazul spitalului în care lucrați ?
16. Dintr-un total de 100%, cât credeți că reprezintă aportul personalului în buna
funcționare a instituției spitalicești?
17. Cum credeți că poate fi demonstrată calitatea serviciilor oferite de spitalul dvs?
Răspunsurile la acest interviu vor fi folosite doar de persoanele implicate în acest
demers, păstrându-se confidențialitatea și anonimatul răspunsurilor dvs.
Rezultatele din analiza acestui interviu vor fi făcute publice și vor reflecta nevoia
identificată de instruire a personalului care lucrează în unități sanitare în ceea ce privește
managementul calității.
Vă mulțumim!
.................

Anexa 6. Raport de analiză al studiului privind identificarea și evaluarea nevoilor de
instruire referitoare la performanța managementului calității în sistemul sanitar
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I. Introducere
Proiectul POCA „Îmbunătățirea Calității și Performanței Serviciilor Spitalicești prin
Evaluarea Costurilor și Standardizare” (CaPeSSCoSt), derulat în parteneriat de către Ministerul
Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Autoritatea Națională de Management al
Calității în Sănătate și Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în
Domeniul Sanitar București, conține două componente deosebit de importante privind dezvoltarea
unui manual de management al calității serviciilor spitalicești, formarea profesioniștilor implicați și
elaborarea unui cod normativ privind managementul calității acestor servicii. Pentru acestea, echipa
de experți a proiectului a inițiat un studiu privind identificarea și evaluarea nevoilor de instruire
referitoare la performanța managementului calității în sistemul sanitar, studiu care să stea la baza
manualului și cursului ce va fi ulterior dezvoltat în cadrul proiectului.
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Evaluarea acestor nevoi de formare are loc pe trei paliere, fiecare cu specificitatea sa în
cadrul sistemului sanitar: la nivel organizațional – capacitatea, responsabilitățile și performanțele
înregistrate de principalele instituții implicate; la nivel ocupațional – privind cunoștințele,
deprinderile și abilitățile necesare grupurilor profesionale în cauză; la nivel individual – măsura în
care angajatul poate și răspunde cerințelor profesionale, dar implicit și percepția asupra nevoilor
sale de formare. Pe de altă parte, scopul evaluării trebuie să vizeze atât identificarea nevoilor
efective de formare, la zi, cât și prioritizarea, ierarhizarea acestora. Iar feedbackul profesioniștilor
implicați este necesar atât în cadrul evaluării de nevoi de formare, cât și la finalul cursului ce va fi
dezvoltat și organizat. (Hennessy-Hicks, 2011)
Rezultatele și impactul programului de instruire ce va fi dezvoltat depind și sunt amplificate
de evaluarea nevoilor de formare grupului sau grupurilor țintă de participanți. Pe de altă parte, este
important ca, odată cu studierea nevoilor de formare ale viitorilor participanți la curs – la nivel
individual și instituțional, să se evalueze și nivelul de cunoaștere și experiență profesională a
acestora.
Grupul țintă al studiului de nevoi de instruire în Managementul Calității serviciilor de
sănătate a fost format din persoane care lucrează nemijlocit în planificarea, organizarea, furnizarea,
coordonarea și evaluarea procesului de furnizare a serviciilor spitalicești către populație.

II. Chestionarul pentru identificarea nevoilor de instruire adresat unităților
sanitare cu paturi
Este aplicat în unitățile spitalicești care sunt selecționate în proiect în celelalte activități ale
proiectului, acestea îndeplinind criteriile de reprezentativitate pentru proiectul CaPeSSCoSt.

Rezultate
Au fost prelucrate 167 chestionare.
Structura eşantionului în funcţie de categoria profesională: 62% personal medical şi 38%
personal nemedical.

Dintre cele 167 de persoane care au completat chestionarul, 91% lucrează într-o instituţie
publică, restul de 9 % fiind angajaţi ai unor instituţii private.
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În funcţie de tipul unităţii, cei mai mulţi sunt angajaţi în spitale municipale (36%), 30% în
spitale clinice, restul fiind angajaţi în spitale de monospecialitate (12%), în spitale judeţene (9%),
spitale universitare (5%) , institute (2%), centre medicale, ambulatoriu integrat şi cenre de îngrijire
(câte 1%).

În ceea ce priveşte vechimea în muncă, media este de 13,69 ani, cu un minim de 1 lună,
valoarea maximă fiind de 39 ani. Cu o vechime cuprinsă între 1 şi 5 ani sunt aproape o treime
dintre persoanele chestionate (32%), pe locul doi fiind cele cu o vechime între 6 şi 10 ani (18%),
pe locul trei situându-se cele cu o vechime în muncă cuprinsă între 16-20 ani (16%). Doar 21%
dintre cei chestionaţi au o vechime mai mare de 21 ani.
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Distribuţia după tipul de funcţie ocupat relevă faptul că 59% deţin o funcţie de conducere,
restul de 41% având o funcţie de execuţie.

Aproape jumătate dintre cei chestionaţi (47%) au studii postuniversitare, 44% având doar
studii universitare.
Privitor la nivelul de studii, 91% au studii superioare, restul fiind absolvenţi de şcoală
postliceală (8%) şi liceu (1%).

La întrebarea Ați urmat cursuri/programe de perfecționare în domeniul managementului
sanitar?, 54 % au răspuns afirmativ, restul de 46 % declarând că nu au urmat astfel de cursuri.

La întrebarea Ați urmat cursuri/programe de perfecționare în domeniul managementul
calității?, 57% au declarat că au urmat astfel de cursuri, restul de 43% răspunzând negativ.
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La întrebarea Câte astfel de cursuri ați urmat?, 27% declară că nu au urmat nici un curs;
doar un singur curs au urmat 49 de persoane (respectiv 29%); cu două cursuri sunt 27 de persoane
chestionate (reprezentând 16%) iar cu trei cursuri 11%. Cu mai mult de patru cursuri din domeniul
managementului calităţii au fost 17% dintre cei chestionaţi (maxim 14 cursuri, o singură persoană).

La întrebarea referitoare la instituția/organizația la care au urmat aceste cursuri,
SNSPMS este citată de 34% dintre cei chestionaţi, urmând în ordine descrescătoare CREST (19%),
spitalul unde sunt angajaţi (7%), ANMCS (5%). Alte instituţii organizatoare sunt reprezentate de
universităţile de medicină, RENAR, OAMMR.
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Dintre repondenţi, 57% nu lucrează în structura de managementul calităţii comparativ cu
43% (71 de persoane) care declară că lucrează în această structură. Dintre cele 71 de persoane
care sunt implicate în Structura de management a calităţii, activitatea/experienţa acestora este între
1 şi 14 ani, 14% lucrând în acestă structură de mai puţin de 1 an, 2,8% - de doi ani, cu 3 şi
respectiv 4 ani câte 14%, cu 5 ani fiind 12 persoane (respectiv 16,9%). Cu vechime între 6 şi 10 ani
sunt 38,3%.

C1: În ce măsură este implementat un sistem de management al calității serviciilor la
nivelul unității dumneavoastră?
Centralizarea răspunsurilor relevă faptul că cei chestionaţi apreciază că sistemul de
management al calităţii serviciilor este implementat în mare măsură (48%) şi în foarte mare
măsură (25%), doar 27% considerând că acest sistem este implementat într-o măsură foarte mică
sau chiar deloc.

62

C2: În ce măsură este utilă procedurarea activității în unitatea dumneavoastră sanitară
(elaborarea și utilizarea de proceduri, protocoale, instrucțiuni, tehnici, etc.)?
Procedurarea activităţii este considerată utilă în mare măsură (27%) şi în foarte mare
măsură (65%), doar 9 % apreciind utilitatea elaborării și utilizarii de proceduri, protocoale,
instrucțiuni, tehnici ca fiind mică, foarte mică sau chiar inutilă.

C3: În ce măsură ați contribuit la elaborarea acestora în unitatea dumneavoastră
sanitară?
134 de persoane declară că au contribuit în mare măsură (40%) şi în foarte mare măsură
(41%) la elaborarea de proceduri, protocoale, instrucțiuni, tehnici; 16% dintre cei chestionaţi au
contribuit în mică măsură, restul contribuind în foarte mică măsură sau deloc.
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C4: Următoarea secţiune a chestionarului a dorit să exploreze gradul sau măsura în care
cei chestionaţi pot să îndeplinească activităţile specifice de la locul de muncă.
Variantele de răspuns au fost următoarele:
1. Nu realizez o astfel de activitate
2. Nu reușesc să îndeplinesc această activitate
3. O îndeplinesc în foarte mică măsură
4. O îndeplinesc în mică măsură
5. O îndeplinesc în mare măsură
6. O îndeplinesc în foarte mare măsură
Cât de bine reușiți dvs. să completaţi documentele medicale, să introduceţi datele în
sistemul informatic?
34% nu realizează o astfel de activitate, 2% nu reuşesc sau pot doar în foarte mică măsură să
completeze documentele medicale şi să introducă datele pe calculator, iar 16% reuşesc doar în mică
măsură să ducă la bun sfarţit aceste activităţi. Conform răspunsurilor, 44% îndeplinesc în mare
măsură activitatea menţionată, iar 5% în foarte mare măsură.

Cât de bine reușiți dvs realizarea activităților administrative (organizarea activităților,
stabilirea necesarului de resurse umane și materiale pentru desf. activităților, aprov., arhivare
doc., etc la nivelul secției/comp)?
Aproape 1/3 dintre cei chestionaţi nu realizează o astfel de activitate, dar peste ½ realizează
activităţile menţionate în mare măsură (52%), 11% realizându-le în foarte mare măsură, în foarte
mică măsură şi în mică măsură fiind 12%.
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Cât de bine reușiți dvs să vă organizaţi eficient timpul?
Percepția repondenților în marea majoritate (63%) că reușesc în mare și foarte mare măsură
să își organizeze timpul în mod eficient.

Organizarea lucrului în echipă/echipe este îndeplinită în mare şi foarte mare măsură de
73% dintre cei chestionați.

Comunicarea cu colegii este realizată în mare şi foarte mare măsură de 81% dintre cei
chestionaţi, 15% considerând că acestă comunicare este realizată doar în mică măsură.
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Privitor la Instruirea practică a unor colegi (privind efectuarea unor manevre, tehnici,
proceduri etc., ) răspunsurile sunt cumva asemănătoare ca la itemul anterior, reuşita instruirii
practice depinzând şi de o bună comunicare. Astfel, această activitate este realizată în mare şi foarte
mare măsură de 84% dintre cei care au răspuns la chestionare.

Accesarea la locul de muncă a informațiilor și a documentației relevante activității
desfășurate este realizată în mare şi foarte mare măsură de 59% dintre persoanele chestionate, dar
este de remarcat ponderea semnificativă a celor care nu relizează o astfel de activitate (15%), sau o
pot face doar în măsură foarte mică sau mică (25%).

Analiza, interpretarea, scrierea de rapoarte este realizată în mare şi foarte mare măsură de
78% dintre persoanele chestionate.
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Analiza; evaluarea propriilor rezultate și performanțe la locul de muncă, interpretarea,
scrierea de rapoarte și diseminare rezultatelor este realizată în mare şi foarte mare măsură de 69%
dintre persoanele chestionate.

Adaptarea la schimbare (de echipă și mediu de lucru, legislație, aparatură și tehnologii
medicale, aplicații etc.) este realizată în mare şi foarte mare măsură de 68% dintre persoanele
chestionate, însă 23% declară că se pot adapta la schimbare doar în mică măsură.

C5: Ați participat la cursuri/forme de pregătire, programe de formare/ instruiri pe
următoarele teme?
Temele propuse prin intermediul chestionarului acoperă următoarele domenii:
 Managementul strategic al organizației
 Comunicare și managementul informației
 Managementul resurselor umane
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Managementul îngrijirilor de sănătate și al mediului de îngrijire
Managementul calității serviciilor medicale
Etica și drepturile pacienților
Confidențialitate și gestiunea datelor pacientului
Managementul evenimentelor adverse
Managementul riscurilor clinice
Malpraxis medical

Indiferent dacă deţin funcţii de conducere sau de execuţie, persoanele chestionate declară, în
proporţie de peste 50% (53% pentru comunicare și managementul informației; 70% pentru
Managementul resurselor umane) că nu au participat la cursuri de instruire pentru majoritatea
temelor menţionate mai sus, cu excepţia managementului calităţii serviciilor medicale şi
confidențialitate și gestiunea datelor pacientului, unde proporţia celor care au participat a fost de
67%, respectiv 52%.
C6: În ce măsură considerați că dumneavoastră sau colegii dumneavoastră aveți nevoie de
dezvoltarea următoarelor abilități:
 Comunicare
 De utilizare confortabilă a tehnicilor/ instrumentelor/ echipamentelor informatice
 Lucru în echipă
 Comunicarea cu pacientul/aparținătorii
 Managementul calității
 Managementul riscului și lucrul în mediu cu risc
 Managementul timpului și lucrul sub presiunea timpului
Variantele de răspuns au fost notate astfel:
1 - deloc necesar
2 – foarte puţin necesar
3 – puţin necesar
4 – necesar
5 – foarte necesar
Răspunsurile obţinute sunt mai nuanţate, în sensul că există diferenţe de percepţie ale
persoanelor relaţionate cu implicarea/neimplicarea acestora în structurile instituţionale de
management ale calităţii şi cu tipul de funcţie deţinut, de conducere sau de execuţie.
Persoanele cu funcţii de execuţie şi care fac parte din structurile de management ale
calităţii dar şi cele cu funcţii de conducere şi care nu fac parte din structurile de management al
calităţii consideră, în mare proporţie, că dezvoltarea acestor abilităţi este necesară şi foarte
necesară.
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În urma prelucrării răspunsurilor obţinute s-a realizat un “clasament” al domeniilor de
dezvoltare a abilităţilor, luând în considerare răspunsurile necesar şi foarte necesar.
Pe primul loc este Managementul riscului și lucrul în mediu cu risc (92,8%)

urmat de Comunicare (89,82%)

Pe locul trei este Managementul calităţii (91%), urmat, la egalitate de De utilizare
confortabilă a tehnicilor/ instrumentelor/ echipamentelor informatice şi Managementul timpului și
lucrul sub presiunea timpului (în proporţie de 86,23% fiecare );

69

Dezvoltarea abilităților pentru Lucrul în echipă este considerată necesară şi foarte necesară
de 84,43% dintre cei chestionați,

Nnecesitatea dezvoltarea abilităților pentru Comunicarea cu pacientii este percepută ca
importantă şi foarte importantă de 78,44%

În spiritul unui clasament similar, din punctul de vedere al răspunsurilor transmise de către
repondenții care nu au urmat cursuri în domeniul calității, se remarcă Managementul riscului și
lucrul în mediu cu risc (91,78%), Managementul calității (90,41%), Managementul timpului și
lucrul sub presiunea timpului (86,30%, Comunicare (84,93%).
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C7: Care sunt aspectele din activitatea dvs. pe care considerați că trebuie și pot fi
îmbunătățite?
Variantele de răspuns au fost notate astfel:
1 – deloc
2 – în foarte mică măsură
3 – în mică măsură
4 – în mare măsură
5 – în foarte mare măsură
În urma prelucrării răspunsurilor obținute s-a realizat un “clasament” al domeniilor de
activitate care pot fi îmbunătățite.
Astfel, pe primul loc sunt domeniile reprezentate de Măsurarea activităţii., rezultatelor și
performanţei spitalului prin indicatori - Definirea, urmărirea/monitorizarea și analiza indicatorilor
de calitate pentru activitatea secției/pentru activivitatea spitalului/pentru evaluarea performanţei
echipei dvs. de lucru şi Pregătirea spitalului pentru evaluare în vederea acreditării/reacreditării
(77,84% fiecare domeniu)
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Pe locul doi sunt domeniile reprezentate de Standardizarea calității. Referințe, standarde,
criterii, cerințe, indicatori de evaluare pentru acreditare (ciclul II-lea). Certificarea (74,25%);

Identificarea, analiza și managementul riscurilor (74,25%)

Locul trei este deţinut de Organizarea, planificarea, monitorizarea, evaluarea si controlul
calității în spital/secție (72,45%)

Locul patru, cu 70,65%, Elaborarea și managementul documentelor calității, a
documentelor medicale și a documentelor suport, Evaluarea satisfacției profesionale a angajaților,
Identificarea, analiza și rezolvarea problemelor de calitate (în spital / secție) Înțelegerea, aplicarea
legislației privind calitatea și siguranța
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Pe locul cinci este Comunicarea (cu pacientul, cu personalul spitalului, cu mediul extern),
rezolvarea conflictelor și managementul informației (68,86%);

Pe locul șase este Planul de îmbunătățire a calității în spital (67,06%);

Următorul domeniu în clasament este Elaborarea, adoptarea și revizuirea/actualizarea de
proceduri și a protocoalelor de diagnostic și tratament în unitatea sanitară/spital (locul șapte
66,47%);

Urmează Siguranța în spital - siguranța pacientului, siguranța personalului (64,07%),
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Etică și drepturile pacienților- confidențialitate și gestiunea datelor pacientului,
cunoașterea și respectarea drepturilor pacienților (63,47%),
Managementul evenimentelor adverse - prevenire, analiză, raportare (62,87%), apoi
Managementul IAAM în spital (62,28%),
Organizarea și funcționarea spitalului. Circuitele funcționale şi Managementul îngrijirilor
de sănătate și al mediului de îngrijire (61,1%),
Evaluarea satisfacției pacienților față de serviciilor primite în unitatea sanitară/spital
(59,88%),
Managementul deșeurilor în spital (58,08%),
Implicarea pacientului în decizia medicală (56,88%) şi
Circuitul și traseul pacientului (53,9%).
C8: Care din următoarele aspecte considerați că sunt importante pentru
dumneavoastră pentru a aprecia utilitatea unui manual?
Variantele de răspuns au fost notate astfel:
1 – deloc important
2 – foarte puțin important
3 – puțin important
4 – important
5 – foarte important
In urma analizei răspunsurilor obţinute prin analizarea chestionarelor, în proporţie de peste
90% dintre cei chestionaţi au considerat că sunt importante şi foarte importante următoarele aspecte
care fac un manual să fie util: Accent pe exemple de bună practică (95,8%),

Accent pe informații specifice (95,2%)
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Aplicații practice (95,2%)

Instrumente (92,81%)

Capitolul Conceptualizare -concepte, teorii, clasificări relevante a fost apreciat ca fiind
important și foarte important în proporție de 77,84%.
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C9: Care este motivul pentru care considerați necesară participarea la cursuri de
formare/perfecționare?
Pentru cei chestionați, dezvoltarea profesională este considerată un motiv important şi foarte
important (88%) pentru participarea la cursuri

Urmează, la mare distanță, dezvoltarea personală (38,32%).

Sunt considerate motive fără importanță sau cu importanță mică pentru participarea la
cursuri Obținerea de credite (Educație Medicală Continuă), Avansarea pe post sau Ocuparea unui
alt post în cadrul organizației. Distribuţia răspunsurilor pentru varianta Menținerea locului de
muncă nu arată o polarizare clară pentru variantele de răspuns.

Discuții
Analiza răspunsurilor obținute prin aplicarea Chestionarului pentru identificarea nevoilor de
instruire adresat unităților sanitare cu paturi susține ipoteza de lucru asumată prin metodologia de
cercetare propusă pentru identificarea şi evaluarea nevoilor de pregătire profesională a
personalului din spitale, și anume că în balanță cu percepția resimțită de repondenți că dețin în
mare măsură abilități și utilizează în activitatea curentă anumite instrumente, aceste nevoi de
pregătire există și sunt recunoscute, chestionarul identificând şi ierarhizând domeniile considerate
prioritare de către cei chestionați.
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Răspunsurile obținute prin diferitele întrebări din chestionar evidențiază teme generice,
mari, comune, atât ca nevoi de pregătire personale, dar și ca nevoi de pregătire percepute deficitare
la colegii de muncă.

III. Chestionarul pentru identificarea nevoilor de instruire adresat
autorităţilor
A fost aplicat în instituții aparținând de autorități din domeniul sanitar – CNAS, case
județene de asigurări de sănătate, MS și DSP-uri, ministere cu rețea proprie de sănătate și
ANMCS.

Rezultate
Au fost prelucrate 182 chestionare.
Structura eşantionului în funcţie de categoria profesională: 71% personal medical şi 29%
personal nemedical.

Dintre cele 182 de persoane care au completat chestionarul, 40% lucrează în Direcţiile de
Sănătate Publică, 22% în cadrul Ministerului Sănătăţii, 12% în Ministerul Justiţiei, 7% sunt
angajaţi ai ANMCS, 1% lucrând în Ministerul Transporturilor.

În ceea ce priveşte vechimea în muncă, media este de 16,07 ani, cu un minim de 3 luni,
valoarea maximă fiind de 42 ani. Cu o vechime cuprinsă între 21 şi 25 ani sunt reprezentate un
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sfert dintre persoanele chestionate (25,82 %), pe locul doi fiind cele cu o vechime între 1 şi 5 ani
(21,42 %), cei cu vechime cuprinsă între 6-10 ani, 11+15 ani, 16-20 ani şi 26-30 ani având
ponderi relativ egale (intre 11 şi 13%).

Distribuţia după tipul de funcţie ocupat relevă faptul că 31% deţin o funcţie de conducere,
restul de 69% având o funcţie de execuţie.

Aproape jumătate dintre cei chestionaţi (44%) au studii universitare, 40% din totalul celor
care au răspuns având şi având studii postuniversitare. Aceasta înseamnă că 84% au studii
superioare, restul fiind absolvenţi de şcoală postliceală (13%) şi liceu (4%).

La întrebarea Ați urmat cursuri/programe de perfecționare în domeniul managementului
sanitar?, 40 % au răspuns afirmativ, restul de 60 % declarând că nu au urmat astfel de cursuri.
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La întrebarea Ați urmat cursuri/programe de perfecționare în domeniul managementul
calității?, 31% au declarat că au urmat astfel de cursuri, restul de 69% răspunzând negativ.

La întrebarea referitoare la instituția/organizația la care au urmat aceste cursuri,
SNSPMS este citată de 20% dintre cei chestionaţi, urmând în ordine descrescătoare CREST şi
UMF Sibiu cu câte 5%, OAMMR şi UMF Arad cu câte 4%, CNAS, MS şi UMF Iaşi (4%),
ANMCS cu 3%.
C1: În ce măsură este implementat un sistem de management al calității serviciilor la
nivelul unității dumneavoastră?
Centralizarea răspunsurilor relevă faptul că cei chestionaţi apreciază că sistemul de
management al calităţii serviciilor este implementat în mare măsură (37%) şi în foarte mare
măsură (31%), 20% considerând că acest sistem este implementat într-o mică măsură, restul de
12% apreciind acestă implementare ca fiind făcută într-o măsură foarte mică sau chiar deloc.
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C2: În ce măsură este utilă procedurarea activității în unitatea dumneavoastră sanitară
(elaborarea și utilizarea de proceduri, protocoale, instrucțiuni, tehnici, etc.)?
Procedurarea activităţii este considerată utilă în foarte mare măsură (62%) şi în mare
măsură (29%), 11 % apreciind utilitatea elaborării și utilizarii de proceduri, protocoale,
instrucțiuni, tehnici ca fiind mică, foarte mică sau chiar inutilă.

C3: În ce măsură ați contribuit la elaborarea acestora în unitatea dumneavoastră
sanitară?
134 de persoane declară că au contribuit în mare măsură (36%) şi în foarte mare măsură
(35%) la elaborarea de proceduri, protocoale, instrucțiuni, tehnici; 19% dintre cei chestionaţi au
contribuit în mică măsură, restul contribuind în foarte mică măsură (5%) sau deloc (5%).
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C4: Următoarea secţiune a chestionarului a dorit să exploreze gradul sau măsura în care
cei chestionaţi pot să îndeplinească activităţile specifice de la locul de muncă.
Cât de bine reușiți dvs. să îndepliniți următoarele activități?
Variantele de răspuns au fost următoarele:
1. Nu realizez o astfel de activitate
2. Nu reușesc să îndeplinesc această activitate
3. O îndeplinesc în foarte mică măsură
4. O îndeplinesc în mică măsură
5. O îndeplinesc în mare măsură
6. O îndeplinesc în foarte mare măsură
De remarcat faptul că, indiferent de activităţile specificate prin intermediul chestionarului,
varianta de răspuns “2. Nu reușesc să îndeplinesc această activitate” nu a fost aleasă de nici unul
dintre participanţi
Cât de bine reușiți dvs. în Planificarea și organizarea activității?

Dintre repondenţi, 3% nu realizează o astfel de activitate, 2% reuşesc doar în foarte mică
măsură să-şi planifice/organizeze activitatea. Conform răspunsurilor, 52% îndeplinesc în mare
măsură activitatea menţionată, iar 40% în foarte mare măsură.
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Cât de bine reușiți dvs. să
Utilizaţi tehnologiile, computerul și diferitele
aplicații/programe?
Dintre repondenţi, 2% nu realizează o astfel de activitate, 3% reuşesc doar în mică măsură
să utilizeze tehnologiile, computerul şi diferitele aplicaţii sau programe, 37% îndeplinesc în mare
măsură activitatea menţionată, iar 58% în foarte mare măsură.

Cât de bine reușiți dvs. să vă Organizaţi eficient timpul?
Dintre repondenţi, 5% nu percep organizarea timpului ca pe o activitate, 2% reuşesc în
foarte mică măsură să o facă, 5% reuşesc doar în mică măsură. La polul opus sunt cei care reuşesc
să îşi organizeze timpul în mare măsură (41%) şi în foarte mare măsură (47%).
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Organizarea lucrului în echipă/echipe este îndeplinită în mare măsură (37%) şi foarte
mare măsură (60% ) dintre cei chestionați.

Analiza si interpretarea datelor si indicatorilor, scrierea de rapoarte și diseminarea
rezultatelor este realizată în mare măsură şi în foarte mare măsură de 88% dintre repondenţi (41%
şi respectiv 47%), 5% nerealizând o astfel de activitate.

Aplicarea legislației este realizată este realizată în mare măsură şi în foarte mare măsură
de 96% dintre repondenţi (19% şi respectiv 75%), 2% nerealizând o astfel de activitate. Această
distribuţie a răspunsurilor este logică, având în vedere atribuţiile pe care le au autorităţile în cadrul
sistemului de sănătate.
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Analiza propriei activități; evaluarea propriilor rezultate și performanțe la locul de
muncă este realizată este realizată în mare măsură şi în foarte mare măsură de 94% dintre
repondenţi (45% şi respectiv 49%).

Adaptarea la schimbare (de echipă și mediu de lucru, legislație, aplicații etc.) este
realizată este realizată în mare măsură şi în foarte mare măsură de 97% dintre repondenţi (40% şi
respectiv 57%).

C5: În ce măsură sunteți mulțumit de următoarele aspecte ale locului dumneavoastră
de muncă?
Variantele de răspuns au fost următoarele:
1 -Deloc
2 -Foarte puțin mulțumit
3 -Puțin mulțumit
4 -Mulțumit
5 -Foarte mulțumit
Aspectele explorate sunt următoarele:
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a. Relația cu populația/asigurații/pacienții este apreciată ca fiind mulţumitoare şi foarte
mulţumitoare de 89% dintre cei chestionaţi (63% şi respectiv 26%). La polul opus, 4% dintre
repondenţi nu sunt deloc mulţumiţi

b. În ceea ce priveşte relația cu instituțiile de sănătate, 15% sunt puţin mulţumiţi, 78% fiind
mulţumiţi şi foarte mulţumiţi (59%, respectiv 19%)

c. De relația cu colegii sunt mulţumiţi peste jumătate dintre cei chestionaţi (51%), foarte
mulţumiţi fiind 45%.

d. Accesul la formare continuă este apreciat ca muţumitor de 40% dintre repondenţi, 19%
fiind mulţumiţi. De remarcat, spre deosebire de itemii anteriori, ca proporţia celor care sunt deloc
sau (mai) puţin mulţumiţi este mai mare, fiind per total de 41%. Răspunsurile sugerează că există o
nevoie percepută de formare, de imbogăţire a cunoştinţelor.
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e. De Managementul instituției unde lucrează sunt mulţumiţi 45% dintre repondenţi, iar
foarte mulţumiţi sunt 41%, 10% fiind puţin mulţumiţi.

f. De dotările, materialele și condițiile unde îşi desfăşoară activitatea sunt mulţumiţi şi
foarte mulţumiţi 44% şi respectiv 38% dintre repondenţi. Puţin mulţumiţi sunt 13%, restul de 18%
fiiind deloc sau foarte puţin mulţumiţi.

C6: Care din instrumentele enumerate mai jos sunt utilizate în activitatea
dumneavoastră?
Ca o trăsătură comună a răspunsurilor se remarcă deplasarea răspunsurilor spre zona Nu
utilizez /Foarte puțin utilizez /Utilizez puțin atunci când se face referire la instrumente cu
specificitate mare.
Variantele de răspuns au fost următoarele:
1 -Nu utilizez
2 -Foarte puțin utilizez
3 -Utilizez puțin
4 -Utilizez des
5 -Utilizez foarte des
Instrumentele la care s-a făcut referire sunt următoarele:
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g. Analiza și ierarhizarea problemelor este utilizată des de 46% dintre cei chestionaţi, 29%
utilizând acest instrument foarte des.

h. Analiza datelor şi a indicatorilor este utilizată des şi foarte des de către 31%, respectiv
39% dinre repondenţi.

i. Analiza cauză-efect (analiza os de peşte) nu este utilizată de către 35% dintre chestionaţi,
însă 30% o utilizează des şi 18% foarte des.

j. Graficul Gantt nu este utilizat de peste o treime dintre repondenţi (38%), 30% utilizează
acest instrument puţin şi foarte puţin. Doar 32% îl utilizează des şi foarte des.

k. Benchmarking-ul nu este utilizat de 59% dintre repondenţi, doar 19% utilizându-l des şi
foarte des.
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l. Brainstorming-ul nu este utilizat de 35% dintre repondenţi, 30% utilizându-l des şi 18%
foarte des.

m. Diagrama Paretto nu este utilizată de 61% dintre repondenţi, doar 14% utilizând-o des şi
18% foarte des.

n.Ciclul Plan-Do-Check-Act nu este utilizat de 45% dintre repondenţi, 24% utilizându-l des
şi 14% foarte des.

o.Diagrama de flux nu este utilizat de 39% dintre repondenţi, 27% utilizându-l des şi 12%
foarte des.
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C7: Cât de greu vă este să utilizați instrumentele menţionate anterior?
Variantele de răspuns sunt următoarele:
1 -Deloc
2 -Foarte ușor
3 -Ușor
4 -Greu
5 -Foarte greu
Răspunsurile sunt concentrate pe zona Deloc greu/Foarte uşor/Uşor pentru instrumentele
reprezentate de Analiza și ierarhizarea problemelor (89%), Analiza datelor şi a indicatorilor
(90%).

Se remarcă o distribuţie mai mare pentru variantele Deloc greu şi Uşor pentru
instrumentele Analiza cauză-efect (30%, respectiv 26%) şi Grafic Gantt (28%, respectiv 27%)
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Pentru Benchmarking (29%), Brainstorming (32%) şi Paretto (31%) analiza răspunsurilor
arată că aproape o treime din cei chestionaţi nu percep ca fiind greu, dificil să le utilizeze. De
subliniat faptul că restul de două treimi consideră că folosirea acestor instrumente prezintă
dificultăţi de diferite grade.

În privinţa utilizării instrumentelor PDCA şi diagrama de flux, rezultatele sunt
asemănătoare cu cele anterioare, în sensul că că aproape o treime din cei chestionaţi nu percep ca
fiind greu, dificil să le utilizeze.
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C8: Ați participat la cursuri/forme de pregătire/programe de formare/instruiri pe
următoarele teme?
 Managementul strategic al organizației: 82% dintre chestionaţi nu au participat la
cursuri de formare cu acestă temă


 Comunicarea și managementul informației: 79% dintre chestionaţi nu au participat la
cursuri de formare cu acestă temă


 Managementul resurselor umane: 81% nu au făcut astfel de cursuri

 Managementul îngrijirilor de sănătate şi al mediului de îngrijire: 80% dintre
chestionaţi nu au participat la cursuri de formare cu acestă temă
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 Sistemul ISO: 84% dintre chestionaţi nu au participat la cursuri de formare cu acestă
temă

 Managementul calităţii serviciilor: 69% dintre chestionaţi nu au participat la cursuri de
formare cu acestă temă

 Etica şi drepturile pacienţilor: 72% dintre chestionaţi nu au participat la cursuri de
formare cu acestă temă

C9: Cât de necesare consideraţi că vă sunt următoarele?
Variantele de răspuns au fost următoarele:
1 -Deloc necesar
2 -Foarte puțin necesar
3 -Puțin necesar
4 -Necesar
5 -Foarte necesar
 Comunicarea este considerată necesară şi foarte necesară de 85% dintre repondenţi
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 Lucrul în echipă este considerat necesar şi foarte necesară de 84% dintre repondenţi

 Managementul calităţii este considerată necesar şi foarte necesar de 91% dintre
repondenţi

 Managementul riscului şi lucrul în mediul cu risc este considerat necesar şi foarte
necesar de 90% dintre repondenţi

 Managementul timpului și lucrul sub presiunea timpului este considerat necesar şi
foarte necesar de 92 % dintre repondenţi
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Ierarhizarea temelor este posibilă, dar nu foarte relevantă, deoarece diferenţele dintre
valorile obţinute pentru fiecare temă sunt mici. Oricum, pe primul loc se află ca şi valorizarea a
necesităţii, Managementul timpului și lucrul sub presiunea timpului, apoi Managementul calităţii,
urmând Managementul riscului şi lucrul în mediul cu risc.
C10: În ce măsură considerați că următoarele teme trebuie și pot fi îmbunătățite?
Variantele de răspuns sunt următoarele:
1 -Deloc
2 -În foarte mică măsură
3 -În mică măsură
4 -În mare măsură
5 -În foarte mare măsură
Răspunsurile obţinute la acestă secţiune sunt consecvente răspunsurilor obţinute la
secţiunea C9.
 Conceptul de calitate; calitatea serviciilor spitalicești: 94% dintre cei chestionaţi
consideră că această temă trebuie şi poate fi îmbunătăţită în mare şi foarte mare măsură

 Măsurarea și evaluarea activității, rezultatelor și performanțelor prin indicatori:
90% dintre cei chestionaţi consideră că această temă trebuie şi poate fi îmbunătăţită în mare şi
foarte mare măsură

 Măsurarea calității – metode și instrumente: 93% dintre cei chestionaţi consideră
că această temă trebuie şi poate fi îmbunătăţită în mare şi foarte mare măsură
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 Standardizarea calității. Referințe, standarde, criterii, cerințe, indicatori de evaluare
pentru acreditare (ciclul II-lea).Certificarea: 89% dintre cei chestionaţi consideră că această temă
trebuie şi poate fi îmbunătăţită în mare şi foarte mare măsură

 Sistemul de management al calității (organizarea, planificarea, monitorizarea,
evaluarea si controlul calității, documentele calității): 88% dintre cei chestionaţi consideră că
această temă trebuie şi poate fi îmbunătăţită în mare şi foarte mare măsură

 Evaluarea satisfacției beneficiarilor față de serviciilor primite: 91% dintre cei
chestionaţi consideră că această temă trebuie şi poate fi îmbunătăţită în mare şi foarte mare măsură

 Evaluarea satisfacției profesionale a angajaților: 93% dintre cei chestionaţi consideră
că această temă trebuie şi poate fi îmbunătăţită în mare şi foarte mare măsură
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 Identificarea, analiza și rezolvarea problemelor de calitate (în instituție): 90% dintre
cei chestionaţi consideră că această temă trebuie şi poate fi îmbunătăţită în mare şi foarte mare
măsură


Planul de îmbunătățire a calității în instituție: 87% dintre cei chestionaţi consideră
că această temă trebuie şi poate fi îmbunătăţită în mare şi foarte mare măsură

 Înțelegerea, aplicarea legislației privind calitatea și siguranța: 87% dintre cei
chestionaţi consideră că această temă trebuie şi poate fi îmbunătăţită în mare şi foarte mare măsură

 Comunicarea și Managementul informației: 90% dintre cei chestionaţi consideră că
această temă trebuie şi poate fi îmbunătăţită în mare şi foarte mare măsură

 Etică și drepturile pacienților (confidențialitate și gestiunea datelor pacientului,
cunoașterea și respectarea drepturilor pacienților): 89% dintre cei chestionaţi consideră că această
temă trebuie şi poate fi îmbunătăţită în mare şi foarte mare măsură
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 Managementul riscurilor: 89% dintre cei chestionaţi consideră că această temă
trebuie şi poate fi îmbunătăţită în mare şi foarte mare măsură


Siguranța în spital - siguranța pacientului, siguranța personalului: 91% dintre cei
chestionaţi consideră că această temă trebuie şi poate fi îmbunătăţită în mare şi foarte mare măsură

Chiar dacă diferenţele sunt mici, putem realiza un clasament al temelor care pot şi
trebuie îmbunătăţite. Astfel, pe primul loc se află temele legate de Calitate, urmând problemele
legate de Managementul resurselor umane, în continuare fiind Siguranța în spital - siguranța
pacientului, siguranța personalului.
C11: Care din următoarele aspecte considerați că sunt importante pentru
dumneavoastră pentru a aprecia utilitatea unui manual?
Variantele de răspuns sunt următoarele:
1 -Deloc
2 -În foarte mică măsură
3 -În mică măsură
4 -În mare măsură
5 -În foarte mare măsură
 Conceptualizare (concepte, teorii, clasificări relevante) – 84% dintre cei chestionaţi le
consideră importante şi foarte importante
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 Accent pe informații specifice - 95% dintre cei chestionaţi le consideră importante şi
foarte importante

 Accent pe exemple de bună practică - 97% dintre cei chestionaţi le consideră
importante şi foarte importante



Instrumente - 94% dintre cei chestionaţi le consideră importante şi foarte importante

 Aplicații practice - 98% dintre cei chestionaţi le consideră importante şi foarte
importante

C12: Care este motivul pentru care considerați necesară participarea la cursuri de
formare/perfecționare?
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 Dezvoltarea profesională - este considerată un motiv important şi foarte important pentru
participarea la cursuri de 88% dintre cei chestionaţi

 Dezvoltare personală - este considerată un motiv important şi foarte important pentru
participarea la cursuri de 70% dintre cei chestionaţi
 Obținerea de credite (Educație Medicală Continuă) - este considerată un motiv fără
importanţă sau cu importanţă mică pentru participarea la cursuri de 44% dintre cei chestionaţi
 Avansare pe post – răspunsurile la acest item sunt concentrate în zona de importanţă
redusă (61%)
 Ocuparea unui alt post în cadrul organizației - răspunsurile la acest item sunt concentrate
în zona de importanţă redusă (68%)
 Menținerea locului de muncă - răspunsurile la acest item sunt concentrate în zona de
importanţă medie (47%), 23% fiind în zona de importanţă redusă sau lipsa importanţei

Discuţii
Analiza răspunsurilor obținute prin aplicarea Chestionarului pentru identificarea nevoilor
de instruire adresat autorităţilor susține, ca şi în cazul personalului din spitale, ipoteza de lucru
asumată prin metodologia de cercetare propusă pentru identificarea şi evaluarea nevoilor de
pregătire profesională, şi anume că nevoia de pregătire este resimţită şi exprimată direct, sau
identificată indirect (de exemplu, prin aprecierea utilizării unor instrumente)

IV. Interviurile cu persoane cheie
Au fost aplicate evaluatorilor de servicii de sănătate ai ANMCS, care lucrează în unități
sanitare cu paturi în structurile de management al calității, considerând că aceștia, prin prisma
activității pe care o desfășoară și a experienței de evaluator au o viziune de ansamblu referitoare la
nevoia reală de instruire a peronalului din spitale.
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Rezultate
Au fost aplicate și prelucrate 6 interviuri evaluatori de servicii de sănătate activi, care își
desfășoară activitatea în unități sanitare cu paturi din București și din țară.

Î1: 1. Noțiunile de calitate/asigurarea calității îngrijirilor de sănătate, management al
calității și sistem de management al calității sunt utilizate în mod frecvent în spitale în care ați
fost în calitate de evaluator?
Răspunsul unanim al celor intervievați a fost că aceste noțiuni nu sunt utilizate în spitale,
pentru că nu există o cultură a calității. În general, pentru profesioniștii din spitale nu contează
aceste noțiuni, motiv pentru care personalului din structurile de management al calității îi este greu
implementeze schimbări. Chiar și în unitățile în care aceste noțiuni sunt utilizate, nu toți angajații
le înțeleg, din cauza unei discrepanțe între conceptualizare și aplicarea noțiunilor.
Î2: 2. Din experiența dvs. conducerea spitalelor își desfășoară activitatea managerială
ținând cont de Planul strategic și de Planul de management?
Nici în această privință răspunsurile nu au fost diferite. Cei intervievați consideră că atât
Planul strategic, cât și Planul de management sunt realizate în spitale pentru a îndeplini cerințele
referitoare la acreditarea unității sanitare. Sunt foarte puține spitalele în care aceste documente
corespund, dar chiar și atunci evaluatorii nu au certitudinea că Planul strategic nu este schimbat de
fiecare dată când se schimbă managerul spitalului.
Î3: 3. În cazul spitalului dvs, considerați că strategia este în concordanță cu nevoia de
îngrijiri de sănătate a populației deservite și cu dinamica pieței de servicii de sănătate?
Și de acestă dată părerea celor 6 persoane converge: strategiile spitalelor nu corespund cu
nevoile de îngrijiri de sănătate ale populației deservite și cu dinamica pieței de servicii de sănătate.
Fie aceste analize nu sunt făcute de către spitale, fie ele există, însă rezultatele lor nu sunt luate în
considerare.
Î4: În unitatea dumneavoastră, câte dintre obiectivele Planului strategic se regăsesc în
Planul de management pentru anul acesta?
La acestă întrebare, răspunsurile au fost diferite, însă în proporții egale. Unii repondenți au
spus că nu există obiective strategice în planul de management, pentru că nu au elaborat niciun Plan
strategic. Alți doi intervievați au răspuns că sunt doar 1-2 obiective care se regăsesc în amândouă
planuri. Celelalte două persoane au spus că se regăsesc toate obiectivele strategice în Planul de
management, dar acestea au fost amânate de la un an la altul, nefiind îndeplinite deloc din
momentul în care ele au fost formulate sau chiar din primul ciclu de acreditare. Unul dintre cei
intervievați ne-a spus că nici obiectivele din Planul strategic al spitalului nu se regăsesc în Planul
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strategic al autorității tutelare, iar pentru realizarea anumitor obiective ale spitalului au fost alocate
sume de la bugetul de stat, nefiind / fiind incluse în strategia autorității locale.
0%

0%
1

4. Numărul obiectivelor
comune în Planul strategic și
de management
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100%

Î5: În cazul spitalului dvs, considerați că personalul din conducerea tuturor structurilor
(a secțiilor și departamentelor) cunoaște obiectivele generale și specifice ale spitalului?
Răspunsul unanim al celor intervievați a fost că personalul nu cunoaște obiectivele generale
și specifice ale spitalului.
Î6: Considerați că personalul de conducere și urmărește atingerea obiectivelor generale și
specifice ale spitalului?
La acestă întrebare, răspunsurile au fost convergente: personalul nu cunoaște obiectivele
generale și specifice ale spitalului, prin urmare nu pot afirma că le urmăresc. Cu toate acestea sunt
persoane urmăresc anumiți indicatori de calitate (mai ales cei reglementați de legislația națională)
sau cei stabiliți în diferite reglementări interne (proceduri), dar nu pe cei care se regăsesc în Planul
strategic sau de management. Personalul din departamentele economice și financiare sunt mai
familiarizați cu urmărirea acestor obiective.
Î7: Procedurile/protocoalele care sunt elaborate în spitalul dumneavoastră sunt utilizate
în activitatea curentă sau reprezintă doar un mod de a îndeplini cerințele din standardele de
acreditare? Dar în spitalele pe care le-ați vizitat?
Răspunsurile la acestă întrebare sunt în unanimitate negative, nuanțele au fost diferite de la
un repondent la altul. În general aceste documente sunt elaborate pentru a răspunde unor cerințe:
standardelor de acreditare, Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice sau altor cerințe legislative. Diferențele semnalate de cei
intervievați sunt legate de faptul că în unele spitale procedurile/protocoalele sunt elaborate conform
practicii din spital, în alte spitale ele au fost elaborate pentru a răspunde standardelor din primul
ciclu de acreditare, însă o parte dintre ele au fost revizuite corectiv, în urma unor evenimente
adverse, dar și faptul că încă mai există unități sanitare cu paturi în care elaborarea acestor
documente este condiționată de conformarea la cerințe sau indicatori din standardele ANMCS
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Î8: Credeți că există în spitale persoane (personal medical?) care consideră
procedurile/protocoalele ca nefiind necesare?
În general personalul nu consideră că sunt necesare aceste reglementări. Există și în acest
caz două situații exprimate de cei supuși interviului: acolo unde procedurile/protocoalele sunt
elaborate conform practicii ele sunt respectate și aplicate, iar în spitalele unde au existat evenimente
adverse (mai mult sau mai puțin mediatizate) personalul a început să constate necesitatea unor astfel
de reglementări.
Î9: Considerați că la nivelul unității dumneavoastră există tendința de supra-procedurare
a activității? Există procese formalizate care nu au legătură cu practica?
Chiar dacă unii intervievați au răspuns că în spitalul unde lucrează aceștia nu există tendința
de supraprocedurare a activității, toți au recunoscut că au întâlnit acestă tendință în alte unități
sanitare evaluate sau cunoscute în alte circumstanțe. Spitalele care au trecut prin primul ciclu de
acreditare au elaborat foarte multe proceduri, fără legătură cu practica, cele mai multe continuând să
procedeze la fel și în prezent.
Î10: O să discutăm în continuare despre o serie de activități, și am rugămintea de-a ne
spune dacă acestea sunt îndeplinite în mod real sau mai este nevoie ca personalul să înțeleagă
nesitatea realizării lor:
•
Pentru personalul din zona medicală:
a.
Comunicarea și relaționarea cu pacientul/aparținătorii
Activitate bine formalizată, neîndeplinită la nivel maxim, cu variabilitate în funcție de secție
b.
Completarea documentelor medicale și utilizarea sistemului informatic pentru
introducerea datelor
Activitate bine formalizată, îndeplinită parțial, cu variabilitate în funcție de secție
c.
Evaluarea nevoilor clinice ale pacienților
Activitate formalizată în mare parte, îndeplinită parțial, cu variabilitate în funcție de secție și
greu găsit evidențe care să arate că este îndeplinită
d.
Planificarea și organizarea îngrijirii individuale a pacientului
Activitate cronofagă pentru personalul subdimensionat din spitale/unele secții, având
consecință acuratețea îndoielnică consemnărilor. Planul de îngrijiri este în curs de implementare în
cele mai multe dintre spitale.
e.
Acordarea de informații pacienților / aparținătorilor respectarea drepturilor
pacienților
Activitate îndeplinită, cu variabilitate în funcție de secție
f.
Organizarea eficientă a timpului de lucru
Activitate îndeplinită spitalele/secțiile unde personalul nu este subdimensionat.
g.
Lucrul în echipă/echipe
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Activitate îndeplinită parțial, cu variabilitate în funcție de secție și de personalitatea
profesioniștilor
h.
Acordarea de feedback colegilor
Activitate îndeplinită parțial, cu variabilitate în funcție de secție (teama de a spune adevărul)
și de personalitatea profesioniștilor
i.
Instruirea practică a unor colegi (privind efectuarea unor manevre, tehnici,
proceduri etc.)
Activitate îndeplinită parțial, instruirile sunt succinte, pentru că în general există o lipsă a
disponibilității angajaților pentru astfel de activități
j.
Accesul la informații și literatură relevantă activității desfășurate
Activitate neîndeplinită, personalul se documentează pe cont propriu
k.
Analiza, interpretarea, scrierea de rapoarte și diseminarea rezultatelor
Activitate formalizată în mare parte, îndeplinită parțial, cu variabilitate în funcție de secție,
caracterizată prin formalism în spitalele/secțiile cu personal subdimensionat
l.
Realizarea activităților administrative la nivelul secției/compartimentului
Activitate neîndeplinită, personalul se eschivează în a realiza astfel de activități, pentru că nu
le consideră necesare, mai ales când trebuie făcute în detrimentul relației cu pacientul
m.
Utilizarea aparaturii și echipamentelor medicale
Activitate îndeplinită, de cele mai multe ori corect și rațional.
•
Pentru personalul din zona administrativă:
a.
Planificarea activității curente
Activitate neîndeplinită, este nevoie ca personalul să înțeleagă nesitatea realizării unor
planificări și a respectării lor, prioritizarea fiind făcută după criteriul temporal, al apariției
problemei, nu al importanței
b.
Organizarea activității curente
Activitate neîndeplinită, consecință a lipsei sau nerespectării planificării
c.
Stabilirea necesarului de resurse umane și materiale pentru desfășurarea
activităților
Activitate îndeplinită prin prisma stabilirii necesarului, însă este nerespectată, fie pentru că
nu este aprobat respectivul necesar, fie că nu se concretizează până la final. ,
d.
Aprovizionarea
Activitate neîndeplinită, se face, dar există și sincope
e.
Arhivarea documentelor
Activitate neîndeplinită, în cele mai multe spitale, fie nu se face conform prevederilor legale,
fie nu există spații adecvate, iar identificarea documentelor să poată fi făcută cu ușurință
f.
Utilizarea computerului și a diferitelor aplicații/programe
Activitate îndeplinită parțial, personalul cunoște strict aplicațiile pe care le utilizează sau
utilizează computerul doar pentru anumite activități, ne mai punând la socoteală că o parte a
personalului nu poate ține pasul cu dezvoltarea tehnologiei. Însă nici nu se fac demersuri pentru ca
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personalul să se familiarizeze cu utilizarea computerului (Cursuri de pregătire pentru utilizarea
calculatorului)
Î11: Ce probleme considerați că influențează negativ activitatea din spital?
Aspectele explorate sunt următoarele:
a. Suprasolicitare, supraîncărcare cu sarcini/activități, stres este apreciată ca influențând
negativ activitatea din spital de toți intervievații (100%)
b. În ceea ce priveşte lipsa unor echipamente, aparaturii sau a instrumentarului, 33%
consideră că poate avea consecințe negative asupra activității spitalului (67% cred că nu
influențează negativ)
c. Aceleași păreri au fost exprimate și în cazul lipsei medicamentelor și a materialelor
sanitare (33% cred că influențează negativ activitatea spitalului, iar 67% nu cred acest lucru)
11.c. Lipsa medicamentelor și a
materialelor sanitare

11.b. Lipsa echipamentelor, aparaturii,
instrumentarului

33%
67%

33%

Da
Nu

67%

Da
Nu

d. De condițiile de lucru /mediu de lucru inadecvate o treime consideră că nu afectează
activitatea din spitale, în timp ce restul de o treime cred ferm că acest lucru are consecințe negative, iar o
treime cred că doar în unele spitale se întâmplă.
e. Toți cei intervievați sunt de părere că problemele organizatorice, problemele
administrative, cele manageriale, de comunicare și cele legate de personal au consecințe negative
asupra activității spitalului (100%). De altfel, întrebați care dintre cele enumerate ar considera că
este cea mai mare problemă, răspunsul a fost în unanimitate problemele legate de management, în
special pregătirea necorespunzătoare / lipsa pregătirii a managementului de vârf pentru conducerea
unui spital.
f. Problemele care pentru cel puțin pentru două treimi din cei care au fost supuși
interviurilor nu au efecte negative asupra activității spitalului sunt cele de ordin tehnic.
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11.d. Condiții de lucru /mediu de
lucru inadecvate

11.h. Probleme de ordin tehnic

Nu
33%

33%
33%
34%

33%

Da
67%

Da
Nu

În unele
spitale

Î12: Vă rugăm să ne spuneți care din următoarele teme le considerați că ar fi necesare
pentru instruirea profesioniștilor din spitale
Niciuna dintre temele propuse nu a fost respinsă de persoanele intervievate.
La tema ”Organizarea și funcționarea spitalului. Circuitele funcționale” jumătate dintre
repondenți au considerat că doar partea de circuite funcționale ar trebui abordată la instruirea
personalului din spital.
Căte o singură persoană a considerat că anumite teme ar trebui detaliate doar pentru
profesioniștii din domeniu, cum ar fi ”Măsurarea calității în spital – metode și instrumente”,
”Sistemul de management al calității în sănătate/spital”, ”Documentele calității”, ”Evaluarea
satisfacției profesionale a angajaților”, ”Identificarea, analiza și rezolvarea problemelor de calitate
în spital” sau ”Analiza proceselor și evaluarea statistică”.
Pentru tema ”Organizarea, planificarea, monitorizarea, evaluarea și controlul calității într-un
spital” două persoane intervievate au considerat că trebuie detaliată doar profesioniștilor.
Au existat și teme unde a fost înregistrat și câte un răspuns negativ din partea
intervievaților, respectiv: ”Standardizarea calității. Referințe, standarde, criterii, cerințe, indicatori
de evaluare pentru acreditare (ciclul II-lea). Certificarea”, ”Managementul IAAM în spital” și
”Planul de îmbunătățire a calității în spital”
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Teme necesare pentru instruirea profesioniștilor din spitale
Implicarea pacientului (a părților interesate) în decizia
medicală
Analiza proceselor și evaluarea statistică
Identificarea, analiza și managementul riscurilor
Managementul calității documentelor medicale și a
documentelor suport
Etică și drepturile pacienților (confidențialitate și
gestiunea datelor pacientului, cunoașterea și …
Managementul îngrijirilor de sănătate și al mediului de
îngrijire
Comunicarea (cu pacientul, cu personalul spitalului, cu
mediul extern) și Managementul informației
Înțelegerea, aplicarea legislației privind calitatea și siguranța
Pregătirea spitalului pentru evaluare în vederea
acreditării/reacreditării
Planul de îmbunătățire a calității în spital
Identificarea, analiza și rezolvarea problemelor de calitate
(în spital / instituție)
Organizarea, planificarea, monitorizarea, evaluarea si
controlul calității într-un spital
Evaluarea satisfacției profesionale a angajaților
Evaluarea satisfacției pacienților față de serviciilor
primite în unitatea sanitară/spital
Elaborarea, adoptarea și revizuirea/actualizarea
protocoalelor de diagnostic și tratament în unitatea …
Managementul evenimentelor adverse - prevenire,
analiză, raportare
Siguranța în spital - siguranța pacientului, siguranța
personalului
Managementul deșeurilor în spital
Managementul IAAM în spital
Documentele calității
Sistemul de management al calității în sănătate/spital
Standardizarea calității. Referințe, standarde, criterii,
cerințe, indicatori de evaluare pentru acreditare…
Măsurarea calității în spital – metode și instrumente
Măsurarea activității, rezultatelor și performanțelor
spitalului prin indicatori
Conceptul de calitate; calitatea serviciilor spitalicești
Circuitul și traseul pacientului
Organizarea și funcționarea spitalului. Circuitele funcționale
0
Da

Nu

Doar circuitele funcționale

1

2

3

4

5

Detaliat doar profesioniștii din domeniu

6

7
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Î13: Programele de instruire în domeniul calitatii sunt multe, iar participarea angajaților
din spitale este numeroasă. De ce credeți că există în continuare absolvenți ai acestor cursuri
care au doar noțiuni vagi despre managementul calității în sănătate?
Variantele de răspuns au fost foarte diferite. O notă comună tuturor răspunsurilor a fost
faptul că în aceste cursuri sunt abordate prea mult părțile teoretice și mai puțin aplicabilitatea
acestor noțiuni. Cei mai mulți cursanți nu vin la aceste cursuri din proprie inițiativă, mulți au lacune
și/sau lipsă de experiență, fiind angajați de puțin timp în astfel de unități sanitare, iar în momentul în
care sunt puși în situația de a folosi cunoștințele dobândite se confruntă cu o realitate puțin
predictibilă și nici nu găsesc susținerea managementului de vârf a spitalului. Au mai fost menționate
și aspecte legate de faptul că nu este reglementată acestă meserie la nivel național, nu există un corp
unit al profesioniștilor, mentalitatea din spital.
Î14: Din experienta dvs., ce anume face ca un spital să "meargă bine"?
Și de acestă dată variantele de răspuns au fost foarte diferite. Repondenții au pus accentul
implicarea managementului de vârf în special și a personalului și au afirmat că un spital merge cu
atât mai bine cu cât oamenii sunt mai implicați și aderă la valorile spitalului. Au mai fost enumerate
și necesitatea unei legislații clară, un management performant proactiv, evaluarea corectă a
managerilor, politica sanitară care să sprijine spitalele, profesioniștii din domeniu, coerența la
nivelul autorităților care au rol de control și coordonare în activitatea spitalelor, absența implicării
politicului în managementul de vârf.
Î15 : Dacă problema banilor pentru spitale ar fi rezolvată, care credeți că ar fi
următoarea problemă care ar trebui rezolvată pentru o mai bună funcționare a spitalelor?
Aceasta este și în cazul spitalului în care lucrați ?
Răspunsul de acestă dată a fost unanim: managementul profesionist, nu doar la vârf, ci și la
nivelul tactic (middle management), care ar putea rezolva inclusiv problema banilor, gestionând
corect resursele, inclusiv în spitalele unde aceștia lucrează.
Î16 : Dintr-un total de 100%, cât credeți că reprezintă aportul personalului în buna
funcționare a instituției spitalicești?
Procentele au variat între 60%-80%, cele mai multe fiind de 75%.

17%

16. Aportul personalului

16%

17%

60%
17%

70%
75%

33%

80%
Fără răspuns
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Î17 : 1. Cum credeți că poate fi demonstrată calitatea serviciilor oferite de spitalul dvs?
Variantele de răspuns au fost foarte diferite: din analiza chestionarelor de satisfacție, din
numărul ridicat de accesărilor web, de acreditare, din numărul scăzut de IAAM sau de plângeri, și
poate cel mai frecvent creșterea adresabilității, chiar dacă toate cele exprimate pot fi considerate
direct proporționale cu creșterea adresabilității

Discuţii
Analiza răspunsurilor obținute prin aplicarea interviurilor cu persoane cheie susține, ca şi
în cazul chestionarelor, ipoteza de lucru asumată prin metodologia de cercetare propusă pentru
identificarea şi evaluarea nevoilor de pregătire profesională, şi anume că nevoia de pregătire este
resimţită şi exprimată direct, sau identificată indirect (de exemplu, prin aprecierea utilizării unor
instrumente)

V. Concluzii finale
Deși o parte consistentă a celor intervievați au urmat cursuri în diferite domenii legate de
managementul calității, atât cei din autorități cât și cei din spitale simt nevoia dobândirii de noi
cunoștințe în acest domeniu.
Motivația principală fiind dezvoltarea profesională, și nu atât dobândirea de credite.
Nevoia de pregătire este comună atât personalului din unităţile sanitare cu paturi, cât şi
celui care lucrează în cadrul autorităţilor.
Din analiza răspunsurilor obţinute, dintre subiectele/temele importante în viitorul Manual de
management al calității în spital fac parte:
 Managementul riscului și lucrul în mediu cu risc
 Identificarea, analiza și managementul riscurilor
 Comunicare
 Comunicarea (cu pacientul, cu personalul spitalului sau instituţiei/ al altor instituţii, cu
mediul extern), rezolvarea conflictelor și managementul informației
 Managementul calităţii
 Standardizarea calității. Referințe, standarde, criterii, cerințe, indicatori de evaluare pentru
acreditare (ciclul II-lea). Certificarea
 Organizarea, planificarea, monitorizarea, evaluarea si controlul calității în spital/secție
 Elaborarea și managementul documentelor calității, a documentelor medicale și a
documentelor suport
 Elaborarea, adoptarea și revizuirea/actualizarea de proceduri și a protocoalelor de diagnostic
și tratament în unitatea sanitară/spital
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Măsurarea activ., rezult. și perform. spitalului prin indicatori - Definirea, urmărirea/monit. și
analiza indic. de calitate pt. activ. secției/pt. activ. spitalului/pt. eval. perform. echipei dvs.
de lucru
Identificarea, analiza și rezolvarea problemelor de calitate (în spital / secție)
Planul de îmbunătățire a calității în spital
Managementul timpului și lucrul sub presiunea timpului
De utilizare confortabilă a tehnicilor/ instrumentelor/ echipamentelor informatice
Înțelegerea, aplicarea legislației privind calitatea și siguranța

O altă concluzie importantă se referă la modalitatea de prezentare a informațiilor într-un
viitor manual, și anume că acesta trebuie să aibă aplicabilitate practică, fiind util în primul rând
dezvoltării profesionale.

Anexa 7. Lista experților externi selectați pentru scrierea manualului

Nr.
Crt

1
2
3
4
5
6
7
8

Activitatea /
subactivitatea
nr. și
denumirea
A.14. Scrierea
manualului de
management al
calitatii
serviciilor
spitalicesti.
Subactivitate:
14.1. Scrierea
manualului si
reviziile tehnice

Denumirea
postului

Expert
sănătate
publică

Expert jurist
Expert
economist

Numele și
prenumele
candidaților
Cărăuleanu Eduard
Iulian
Iliescu Maria-Liliana
Poroch Vladimir
Crețu Pușa
Gheorghiu Natalia
Adriana
Miron Doina
Mihaela
Nedelcu Mihaela
Purcăraș Alexandru

E-mail

eduard.carauleanu@gmail.com
mliliescu@yahoo.com

Telefon

0723176722
0726332695

vlader2000@yahoo.com

0740130289

cretu.pusa@gmail.com

0723260940

amggheorghiu@gmail.com

0773875525

0742234089
mirondoinamihaela@yahoo.com
0728399120
mihaelaluncan@yahoo.com
0744157587
alexpurcaras@yahoo.com
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Anexa 8. Curricula manualului
Activitatea A.13. Elaborarea curriculei si a specificatiilor tehnice pentru manualul de
managementul calitatii serviciilor spitalicesti
Subactivitatea.13.1. Elaborarea studiului de nevoi de instruire si a curriculei manualului
…………………

CURRICULUM PENTRU MANUALUL DE MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR
SPITALICEȘTI
MAI 2021
PREFAȚĂ

 Necesitatea apariției unui Manual de Management al calității serviciilor spitalicești
 Proiectul CaPeSSCost
 Necesitatea corelării practicii medicale de calitatea serviciilor spitalicești și de
siguranța pacientului

1. CADRU CONCEPTUAL
1.1. Definiții
1.2. Dimensiunile calității
1.3. Importanța un sistem de management al calității serviciilor spitalicești și siguranței
pacientului
1.4. Evoluția conceptului de calitate - factori ai creșterii importanței calității, dimensiuni,
abordări relevante

2. FUNCȚIILE MANAGEMENTULUI CALITĂȚII ÎN SPITAL
2.1. Planificarea calității în spital
2.1.1. Planificarea strategică
2.1.2. Planificarea operațională în spital
2.1.3. Instrumente și tehnici utilizate în etapa de planificare
2.1.4. Managementul Riscurilor în spital
2.1.5. Instrumente și tehnici utilizate în managementul riscurilor
2.2. Organizarea activităților referitoare la calitatea serviciilor spitalicești

110

2.2.1. Spitalul și Sistemul de Management al Calității
2.2.2. Structurile spitalului implicate în monitorizarea ansamblului de procese,
subsistemelor, acțiunilor și deciziilor referitoare la calitate
2.2.3. Managementul Calității și abordarea bazată pe procese
2.2.4. Elaborarea documentației utilizate în managementul calității
2.2.5. Instrumente și tehnici utilizate în etapa de organizare
2.3. Coordonarea activităților referitoare la calitate
2.3.1. Procesul decizional
2.3.2. Instrumente și tehnici utilizate în procesul decizional
2.3.3. Comunicarea în spital
2.4. Controlul proceselor Sistemului de Management al Calității în spital
2.4.1. Monitorizarea proceselor SMC
2.4.2. Instrumente și tehnici utilizate în monitorizare
2.4.3. Evaluarea calității
2.4.4. Instrumente și tehnici utilizate în evaluarea calității

3. MANAGEMENTUL RESURSELOR
3.1. Managementul resurselor materiale în spital
3.2. Managementul resurselor umane
3.2.1. Planificarea personalului pe baza analizei și estimării necesarului locurilor de
muncă și a muncii – nevoia de resursă umană corelat cu nevoia de îngrijire a
pacientului
3.2.2. Fișa postului
3.2.3. Pregătirea și dezvoltarea personalului pentru realizarea calității
3.2.4. Instrumente și tehnici utilizate în managementul resurselor umane pentru
realizarea calității
3.3. Managementul resurselor financiare pentru calitate
3.3.1. Prevederi financiare pentru calitate
3.3.2. Costurile calității versus costurile non-calității pentru spital și pentru pacient

4. ASIGURAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ÎN SPITAL
4.1. Asigurarea calității
4.1.1. Standardizarea
4.1.2. Sistemul calității în spital
4.1.3. Dimensiunile esențiale ale calității asistenței medicale - eficacitatea, siguranța
și centrarea pe pacient
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4.1.4. Integrarea și continuitatea serviciilor
4.1.5. Evaluarea tehnologiilor
4.2. Instrumente și tehnici utilizate în asigurarea calității
4.3. Îmbunătățirea proceselor Sistemului de Management al Calității în spital caracteristici, eficacitate și implementarea diferitelor strategii
4.3.1. Metode de îmbunătățire continuă a serviciilor spitalicești
4.3.2. Metode de îmbunătățire continuă a îngrijirii și siguranței pacientului în spitale
4.3.3. Procesul de guvernanță clinică
4.3.4. Raportarea fără caracter acuzator versus învățarea din experiența altora
4.4. Instrumente și tehnici utilizate în îmbunătățirea calității
4.5. Siguranța mediului de lucru și a mediului de îngrijire în spital
4.5.1. Importanța siguranței mediului în îngrijirea sănătății
4.5.2. Instrucțiuni generale de siguranță în spitale
4.6. Siguranța pacientului
4.6.1. Identificarea punctelor/zonelor de risc pentru pacienți în mediul de îngrijire
4.6.2. Măsuri pentru asigurarea unui mediu de îngrijire sigur – dubla identificare,
marcarea în/pentru diferite etape din procesul de îngrijire, etc
4.6.3. IAAM versus EAAAM
4.6.4. Raportarea pentru siguranță
4.7. Instrumente și tehnici utilizate pentru asigurarea siguranței pacientului

5. DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITĂȚII
ÎN SPITALE

5.1. Respectarea drepturilor pacienților
5.2. Regulamentul intern al spitalului – responsabilitățile pacienților
5.3. GDPR – responsabilitatea spitalului

6. STUDIU DE CAZ
Construirea un sistem de management al calității într-un spital virtual

7. BIBLIOGRAFIE
ANEXA 1 - Reglementări aplicabile în momentul elaborării manualului.

…………………….
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Anexa 9. Specificatiile tehnice ale manualului și structura acestuia

Activitatea: A.13 Elaborarea curriculei și a specificațiilor tehnice pentru manualul de
managementul calitatii serviciilor spitalicești
SPECIFICAȚIILE TEHNICE PENTRU MANUALUL DE MANAGEMENTUL
CALITĂȚII SERVICIILOR SPITALICEȘTI
1. Specificații pentru autori:
- Format document: Word (.doc, .docx)
- Font document: Times New Roman, 12, cu diacritice
- Spațiere paragraf - 1 linie, Justified
- Capitole:
 Se numerotează cu cifre romane, urmate de punct
 Font document: Times New Roman, bold, 18, cu diacritice
 Spațiere paragraf – 1.5 linii, Center
- Subcapitole:
 Se numerotează cu cifre arabe, precedate de numărul
capitolului și urmate de punct
 Font document: Times New Roman, bold, 16, cu diacritice
 Spațiere paragraf – 1.15 linii, Justified
- Secțiuni:
 Se numerotează cu cifre arabe, precedate de numărul
capitolului și numărul subcapitolului, urmate de punct
 Font document: Times New Roman, bold, 14, cu diacritice
 Spațiere paragraf - 1 linie, Justified
- Format imagini - Jpeg, Tiff, Png (imaginile vor fi trimise și separat la
rezoluție min 150 dpi, denumite cu numărul capitolului și numărul
imaginii din document )
 Sursa imaginii se scrie dedesubtul imaginii, cu font Times New
Roman, italic, 10, cu diacritice, spațiere paragraf - 1 linie,
Justified
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-

-

-

-

Format tabel - Word, Excel (.xls,.xslx - fișierele vor fi trimise și
separat, denumite cu numărul capitolului și numărul tabelului din
document )
 Deasupra tabelului:
 Numărul tabelului (în ordinea cronologică a apariției sale
în text) cu font Times New Roman, 12, cu diacritice,
spațiere paragraf - 1 linie, Justified
 Titlul tabelului cu font Times New Roman, 12, cu
diacritice, spațiere paragraf - 1 linie, Justified
 Dedesubtul tabelului: Sursa tabelului cu font Times New Roman,
italic, 10, cu diacritice, spațiere paragraf - 1 linie, Justified
Format grafice - Excel (.xls,.xslx, sursele de date pentru grafice vor fi
trimise și separate, denumite cu numărul capitolului și numărul
graficului din document )
 Deasupra graficului:
 Numărul graficului (în ordinea cronologică a apariției sale
în text) cu font Times New Roman, 12, cu diacritice,
spațiere paragraf - 1 linie, Justified
 Titlul graficului cu font Times New Roman, 12, cu
diacritice, spațiere paragraf - 1 linie, Justified
 Dedesubtul graficului: Sursa graficului cu font Times New
Roman, italic, 10, cu diacritice, spațiere paragraf - 1 linie,
Justified
Referințe/Surse informații
 Se trec la finalul fiecărui capitol
 Se vor preciza autorul/autorii, denumirea completă a publicației,
data publicării, locul publicării, editura, pagina/paginile unde se
găsește referința),
 Pentru referințe internet se va preciza adresa completă și
exactă/link
 În interiorul textului trimiterile bibliografice se trec între
panateze rotunde, conținând numele autorului/autorilor și anul
publicației
Legislația publică
 Se trece la finalul fiecărui capitol, atât cea la care se face
referire în text, cât și cea aplicabilă domeniului managementului
calității în momentul elaborării manualului
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Se
ordonează
invers
cronologic
respectând
ierarhia
documentelor legale: Constituția, legile adoptate de Parlament,
decretele prezidențiale, acte normative ale Guvernului
(ordonanțe, ordonanțe de urgență, hotărâri), acte normative
emise de administrația publică centrală (ordine, instrucțiuni și
regulamente), acte ale autorităților administrative autonome,
acte normative emise de autoritățile administrației publice
locale, legislația UE (regulamente, directive), tratate la care
România este parte
În interiorul textului trimiterile legislative se trec ”conform
actului normativ în vigoare la momentul elaborării manualului”
și se trece la finalul capitolului, la rubrica de legislație

2. Specificații editură:
- Dimensiuni pagină: 210x297 mm (A4) cu bleed perimetral 5 mm
- Paginație: 1 coloană , bleed interior (25 mm cotor, 20 mm sus, jos,
dreapta)
- Numerotare: colț jos stânga (par), dreapta (impar)
- Număr pagini: min 200 + 4 pagini copertă
- Font document: Times New Roman 12 cu diacritice
- Imagini, grafice min 300 dpi
- Format document editat: Pdf cu bleed și semne de tăiere
- Copertă color (CMYK), interior alb/negru (Grayscale)
 Pe coperta 2 se trece ISBN
- Anexa manualului conține legislația
 Se
ordonează
invers
cronologic
respectând
ierarhia
documentelor legale: Constituția, legile adoptate de Parlament,
decretele prezidențiale, acte normative ale Guvernului
(ordonanțe, ordonanțe de urgență, hotărâri), acte normative
emise de administrația publică centrală (ordine, instrucțiuni și
regulamente), acte ale autorităților administrative autonome,
acte normative emise de autoritățile administrației publice
locale, legislația UE (regulamente, directive), tratate la care
România este parte
- Bibliografia completă
 Se ordonează alfacetic după numele autorului/primului autor
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-

-

Se vor preciza autorul/autorii, denumirea completă a publicației,
data publicării, locul publicării, editura, pagina/paginile unde se
găsește referința),
Editare cu respectarea elementelor prevăzute de MIV - POCA 2014 2020 (versiunea august 2018)
MIV - POCA 2014-2020 (A) august 2018.cdr
Editare și în format .epub (OEBPS) pentru e-book, cu system DRM
propriu pentru controlul distribuției conținutului.

3. Specificații Tipografie:
- Dimensiuni finit manual: 210x297 mm
- Copertă color (CMYK), interior alb/negru (Grayscale)
- Interior hârtie alb mat - 70/80 gr
- Copertă carton alb mat - 400 gr/mp
- Legătorie - lipire cotor termoclei
- Ambalare: pachete 10 buc

Anexa 10. Situația ședințelor de lucru în cadrul activității A.13 (ore, link, situația
lunară și total, număr, date, durate)
Şedinţele au fost organizate online prin intermediul aplicaţiei ZOOM, dupā cum urmeazā:
1. Ĩn luna septembrie 2020 au fost 2 (douā) şedinţe cu grupul de lucru
 https://zoom.us/j/92813863814?pwd=VVRnQklYUUF0UTUxZmc0elFZMjZGQT09
Meeting ID: 928 1386 3814
Passcode: 215504
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
1
18.09.2020
12:00
1 orā
 https://zoom.us/j/91607238001?pwd=MHlzNEhlbndFZzE0QnR0TTkxL1c4Zz09;
Meeting ID: 916 0723 8001
Passcode: 948819
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
2
29.09.2020
10:30
30 min
2. Ĩn luna octombrie 2020 au fost 5 (cinci ) şedinţe cu grupul de lucru
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 https://zoom.us/j/5459747644?pwd=Um9WZzJRdVlHOVlZL1dnaGFJdDZIQT09
Meeting ID: 545 974 7644
Passcode: EVDJ
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
1
07.10.2020
14:30
2 ore
2
14.10.2020
14:30
45 min
 https://zoom.us/j/94665137448?pwd=SmNLWHJhd3oxdkRHR3RzK254dURmZz09
Meeting ID: 946 6513 7448
Passcode: 996102
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
3
16.10.2020
11:00
1 orā
 https://zoom.us/meeting/register/tJUkcuqqrD4jGtx-AVCgdHeS2emP1ZLE60m2;
Meeting ID: 91953225908
Passcode: EVDJ
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
4
23.10.2020
12:00
1 orā
 https://zoom.us/j/97280660974?pwd=ckZnY3RaMnZJQVFLZzNIOWc0SUM0QT09
Meeting ID: 972 8066 0974
Passcode: 888976
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
5
30.10.2020
11:00
1 orā
3. Ĩn luna noiembrie 2020 au fost 4 (patru ) şedinţe cu grupul de lucru
 https://zoom.us/j/99384999369?pwd=ZHE3ZTE0Zk55RlV3Qmw2czZJLzhDQT09
Meeting ID: 993 8499 9369
Passcode: 134858
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
1
06.11.2020
11:00
1 orā
 https://zoom.us/j/97498347105?pwd=azZzRXZMU0FYMzhaT3llMTJuME1wUT09
Meeting ID: 974 9834 7105
Passcode: 197738
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
2
13.11.2020
11:00
2 ore
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3

20.11.2020

11:00

3 ore

 https://zoom.us/j/97357766715?pwd=b0dTTno3V0loQjBXYm0yNlBaVXd6UT09
Meeting ID: 973 5776 6715
Passcode: 118686
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
4
20.11.2020
11:00
1 orā
4. Ĩn luna decembrie 2020 au fost 4 (patru ) şedinţe cu grupul de lucru
 https://zoom.us/j/99462094326?pwd=N1cwS0IwYlJWSys2YWsxOUt6YmRydz09
Meeting ID: 994 6209 4326
Passcode: 023711
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
1
04.12.2020
11:00
1 orā
 https://zoom.us/j/92726996702?pwd=bkc4T2puS3RQek5UN3ZqbTYrR2U4QT09
Meeting ID: 927 2699 6702
Passcode: 165124
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
2
11.12.2020
11:00
1 orā
 https://zoom.us/j/95142342622?pwd=RDhqRWZUOUlIU3djSnhuV0NZclNIZz09
Meeting ID: 951 4234 2622
Passcode: 371150
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
3
18.12.2020
11:00
1 orā

 https://zoom.us/j/91274791123?pwd=MFlpRmkxejM5cEJPU2FndmVHVUJtdz09
Meeting ID: 912 7479 1123
Passcode: 126243
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
4
22.12.2020
13:00
1 orā
5. Ĩn luna ianuarie 2021 au fost 5 (cinci) şedinţe cu grupul de lucru
 https://zoom.us/j/94265010516?pwd=alkrbFJsYmNXYWwwSXdrTjkrSTNndz09
Meeting ID: 942 6501 0516
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Passcode: 577224
Nr. Crt. Data şedinţā
1
08.01.2021

Ora īnceperii
11:00

Duratā
1 orā şi 30 min

 https://zoom.us/j/93690731779?pwd=NExBTDVzcDhEU29JemVYQSt0Z2J6Zz09
Meeting ID: 936 9073 1779
Passcode: 182263
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
2
13.01.2021
15:00
1 orā şi 30 min
 https://zoom.us/j/93531897673?pwd=My9ROG5KU3pDNHA2MlZFZ01yemRHZz09
Meeting ID: 935 3189 7673
Passcode: 018123
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
3
15.01.2021
11:00
1 orā şi 30 min
 https://zoom.us/j/93531897673?pwd=My9ROG5KU3pDNHA2MlZFZ01yemRHZz09
Meeting ID: 935 3189 7673
Passcode: 018123
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
4
22.01.2021
11:00
2 ore
 https://zoom.us/j/91816160468?pwd=VFFyeUc2eS9PM0daZWs2bGN3OE4yZz09
Meeting ID: 918 1616 0468
Passcode: 729627
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
5
29.01.2021
11:00
1 orā

6. Ĩn luna februarie 2021 au fost 4 (patru) şedinţe cu grupul de lucru
 https://zoom.us/j/94879696740?pwd=L2NmRnh4UW9ubEZOb3h4TXZrTHJkdz09
Meeting ID: 948 7969 6740
Passcode: 220656
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
1
05.02.2021
11:00
1 orā
 https://zoom.us/j/99800384038?pwd=UVF4azlxb2pmbXpUQWtRZnptYVhtZz09
Meeting ID: 998 0038 4038
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Passcode: 754261
Nr. Crt. Data şedinţā
2
12.02.2021

Ora īnceperii
11:00

Duratā
2 ore

 https://zoom.us/j/96498641458?pwd=ZmY2U2NaZ0g4Ky9RQVB6QXdEbjl4Zz09
Meeting ID: 964 9864 1458
Passcode: 769680
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
3
19.02.2021
11:00
1 orā
 https://zoom.us/j/94792229834?pwd=bnhlS3JwNFZNMGVuVXNsNVVnSU5qQT09
Meeting ID: 947 9222 9834
Passcode: 596355
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
4
26.02.2021
11:00
1 orā
7. Ĩn luna martie 2021 au fost 4 (patru) şedinţe cu grupul de lucru
 https://zoom.us/j/99820595870?pwd=VUY3eEkwN1ppMi9Od2JqczcyTkl6QT09
Meeting ID: 998 2059 5870
Passcode: 966565
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
1
10.03.2021
15:00
1 orā şi 30 min
 https://zoom.us/j/91426527403?pwd=M05xZVJ4b0dJNUpLN1U4YkFLTlFsdz09
Meeting ID: 914 2652 7403
Passcode: 241830
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
2
17.03.2021
15:00
1 orā şi 30 min
 https://zoom.us/j/92042490010?pwd=c1FUcU9HWnRGclRPREZHRFAybEhJUT09
Meeting ID: 920 4249 0010
Passcode: A13
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
3
24.03.2021
15:00
1 orā şi 30 min
4
31.03.2021
15:00
1 orā

8. Ĩn luna aprilie 2021 au fost 4 (patru) şedinţe cu grupul de lucru
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 https://zoom.us/j/92042490010?pwd=c1FUcU9HWnRGclRPREZHRFAybEhJUT09
Meeting ID: 920 4249 0010
Passcode: A13
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
1
07.04.2021
15:00
1 orā
2
14.04.2021
15:00
1 orā
3
21.04.2021
14:00
1 orā
4
28.04.2021
14:00
1 orā şi 30 min
9. Ĩn luna mai 2021 au fost 5 (cinci) şedinţe cu grupul de lucru
 https://zoom.us/j/92042490010?pwd=c1FUcU9HWnRGclRPREZHRFAybEhJUT09
Meeting ID: 920 4249 0010
Passcode: A13
Nr. Crt. Data şedinţā
Ora īnceperii
Duratā
1
05.05.2021
14:00
2 ore
2
12.05.2021
14:00
1 orā
3
19,05.2021
14:00
1 orā
4
26.05.2021
14:00
1 orā
5
31.05.2021
14:00
1 orā
Total şedinţe/ore/min= 37 şedinţe totalizând un numār de 46 ore şi 45 min īn perioada septembrie 2020 - mai
2021.
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