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Introducere 

 

Colegiul Medicilor din România este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de 
drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, 
controlului și supravegherii profesiei de medic ca profesie liberală, de practică publică 
autorizată. CMR este organizația medicală națională care include toți medicii cu liberă practică 
din România, având posibilitatea de a-și consulta membrii în ceea ce privește interacțiunea cu 
instituțile și organizațiile implicate în procesul de evaluare a performanțelor sistemului medical. 

În capitolul I al acestui raport - Baze teoretice - explicăm noțiunile folosite la nivel european 
în demersul evaluării performanțelor sistemului de sănătate care să includă și creșterea calității 
serviciilor medicale și a siguranței pacientului, iar în capitolul II – Baze metodologice - 
introducem conceptul european de Evaluare a Performanței Sistemului de Sănătate (HSPA), cu 
fundamentarea științifică și metodologică a acestuia, precum și instrumentele necesare aplicării. 

Viziunea noastră este de fapt o schimbare de paradigmă: în locul evaluării și acreditării 

fiecărui furnizor în vederea unei intervenții asupra calității serviciilor medicale, propunem 

dezvoltarea unui sistem de indicatori care pe baza datelor colectate voluntar de la 

eșantioanele reprezentative ale sistemului sanitar românesc și agregate prin TIC să ducă la 

recomandări privind politicile viitoare necesare pentru a crește calitatea serviciilor 

medicale.  

Colegiul Medicilor din România propune un Program Național privind Evaluarea 

Performanțelor Sistemului de Sănătate, care să includă Siguranța pacientului și creșterea 

calității, sub coordonarea Ministerului Sănătății, la care să participe și Institutul Național de 
Sănătate Publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Școala Națională de Sănătate Publică, 
Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, Autoritatea Națională de Management al 
Calității în Sănătate, Colegiul Medicilor Dentiști din România, Colegiul Farmaciștilor din 
România, Societatea Națională de Medicina Familiei și Centrul Național de Studii în Medicina 
Familiei și alte părți interesate identificate de Ministerul Sănătății. Acest program trebuie să 
respecte principiile prin care evaluarea sistemului sanitar să nu fie asociată Sistemului 

Național de Asigurări și nici legată de rambursarea sau nu a serviciilor medicale, iar 

participarea în procesul de evaluare să fie voluntară. 

În capitolul III – Baze financiare - argumentăm finanțarea Programului Național de 
Evaluare a performanțelor sistemului de sănătate, prin serviciul Comisiei Europene de 
”Oportunități de asistență tehnică oferite de Serviciul de sprijin pentru reforma 

structurală - Structural Reform Support Service (SRSS) pentru dezvoltarea HSPA”, care 
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gestionează "Programul de sprijin pentru reforma structurală - Structural Reform Support 

Programme" (SRSP), cu un buget de 142,8 milioane de euro în perioada 2017-2020. Acest 
program nu necesită cofinanțare din partea statelor membre. În plus, un stat membru poate 
decide în mod voluntar să redirecționeze fondurile din bugetul său de asistență tehnică din 
Fondurile structurale și de investiții europene pentru a fi gestionate de către Serviciu. 

În capitolul IV - Baze practice. Noua direcție pentru asistența primară în Europa: 

regândirea instrumentelor și metodologiilor de evaluare – prezentăm experiența europeană a 
Grupului de lucru al CE privind HSPA în domeniul asistenței medicale primare, cu posibilitatea 
de aplicare și în asistența de altă specialitate din ambulator. 

În capitolul V - Anexa: Exemple de indicatori-cheie comparativi cu domeniile lor aferente 
oferim o serie de exemple prin utilizarea datelor administrative din domeniul medical românesc, 
ca bază pentru dezvoltarea Programului Național de Evaluare a Performanțelor Sistemului 

de Sănătate. 

Experiența CMR - precum și a viitorilor parteneri în acest proiect - în domeniul 

colectării și administrării datelor privind resursele umane și profesionale din asistența 

primară și ambulatorul de specialitate, a dezvoltării studiilor de cercetare, a fundamentării 

științifice a cerințelor și rezultatelor, va permite realizarea Programului Național de 
Evaluare a Performanțelor Sistemului de Sănătate din România. 
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Lista abrevierilor 

CE Comisia Europeană 
UE Uniunea Europeană 
DG SANTE Direcția Generală pentru Sănătate și Securitate Alimentară 
ETM Evaluarea Tehnologiilor pentru Sănătate / HTA Health Tehnology Assessement 
HSPA Health Systems Performance Assessment 
SRSS Structural Reform Support Service 
SRSP Structural Reform Support Programme 
CMR Colegiul Medicilor din România 
MF Medicina Familiei 
MG Medicină Generală 
A(M)P Asistența (Medicală) Primară 
TIC Tehnologia Informațională și de Comunicare 
IT Information Technology 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
OMS Organizația Mondială a Sănătății / WHO World Health Organization 
MS Ministerul Sănătății 
C(N)AS Casa (Națională) de Asigurări de Sănătate 
INSP Institutul Național de Sănătate Publică 
SNSPMPDS Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul 
Sanitar 
SNMF Societatea Națională de Medicina Familiei 
CNSMF Centrul Național de Studii în Medicina Familiei 
ANMCS Autoritatea Națională pentru Management al Calității în Sănătate 
ISQua International Society for Quality in Healthcare 
EHR Registrul electronic de sănătate (Electronic Health Register) 
HIE Schimbul de informații privind sănătatea (Health Information Exchange) 
PHR Dosarul personal de sănătate (Personal Health Record) 
DSS Sistemul de suport decizional clinic 
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Sumar introductiv 

 

Politica în domeniul calității înseamnă mult mai mult decât evaluarea și acreditarea 
furnizorilor și ar trebui să fie făcută de o structură națională integrată a mai multor 
instituții/organizații. 

Colectarea datelor în vederea creșterii calității nu poate fi făcută doar prin procesul de 
acreditare, indicatorii măsurați cu ocazia acreditării nefiind aleși după o evaluare de nevoie. 
Măsurarea unor indicatori pentru a evidenția diverse probleme în sistem și intenția de a-i corecta 
prin introducerea altor indicatori înseamnă de fapt modelarea activității medicale a furnizorilor 
de servicii, ceea ce ar însemna un amestec nepermis în activitatea medicală din partea unui 
organism fără capacitatea și expertiza și mai ales fără atribuții legale în acest sens. Nicio 
instituție nu se poate substitui Ministerului Sănătății în crearea de politici care să impună 
modificarea de practici medicale și mai ales care să modeleze serviciile de pe piața medicală. 

Problema nu este dacă deciziile de stabilire a priorităților politicilor de sănătate publică pot fi 
și trebuie luate, ci cum trebuie luate. Legitimarea proceselor este cea mai importantă metodă de 
susținere a deciziilor la care se ajunge. 

Deși există multe postulări despre beneficiile proceselor de acreditare, dovezile empirice care 
să dovedească aceste afirmații lipsesc în prezent.  Realizarea și menținerea statusului acreditării 
necesită o investiție semnificativă de resurse, iar pentru multe organizații rentabilitatea este 
discutabilă, inclusiv dacă acreditarea demonstrează o îmbunătățire cuantificabilă a furnizării 
serviciilor mediale și a rezultatelor asistenței medicale. Multe țări se angajează în programe de 
acreditare fără nici o dovadă privind eficacitatea lor. 

Colegiul Medicilor din România are preocupări constante pentru creșterea calității. Acestea 
s-au manifestat în principal în domeniul educației medicale continue, prin promovarea 
programelor de formare menite să crească nivelul de implementare al recomandărilor din 
ghidurile interne și internaționale în practica medicală. 

Colegiul Medicilor din România propune un Program Național privind Evaluarea 
Performanțelor Sistemului de Sănătate, care să includă Siguranța pacientului și creșterea calității, 
conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și ale altor experiențe internaționale, 
sub coordonarea Ministerului Sănătății, la care să participe și Institutul Național de Sănătate 
Publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Școala Națională de Sănătate Publică, 
Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, Autoritatea Națională de Management al 
Calității în Sănătate, Colegiul Medicilor Dentiști din România, Colegiul Farmaciștilor din 
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România, Societatea Națională de Medicina Familiei și Centrul Național de Studii în Medicina 
Familiei și alte părți interesate identificate de Ministerul Sănătății. Acest program trebuie să 
respecte și principiile reconfirmate de ISQua prin care evaluarea sistemului sanitar să nu necesite 
investiții financiare din partea furnizorilor, să nu fie asociată Sistemului Național de Asigurări și 
nici legată de rambursarea sau nu a serviciilor medicale, iar participarea în procesul de evaluare 
să fie voluntară. 

OMS-Europa definește Evaluarea performanțelor sistemelor de sănătate - Health Systems 
Performance Assessment/HSPA ca fiind "o evaluare a sistemului de sănătate în ansamblu prin 
intermediul unui număr de indicatori definiți, care leagă obiectivele de nivel înalt, cum ar fi 
sănătatea și bunăstarea, cu rezultate precum mortalitatea redusă și stabilind obiective cum ar fi 
îmbunătățirea accesului la servicii, prin funcții ale sistemului de sănătate, strategii și intervenții 
la scară națională și internațională. În acest sens, HSPA poate fi văzută ca un instrument 
multifuncțional, nu numai pentru monitorizarea transformărilor sistemului de sănătate, dar și 
pentru fundamentarea alocărilor bugetare și îmbunătățirea responsabilității, echității și 
eficienței în sistemele de sănătate". 

Definiția calității îngrijirii, elaborată de Institutul de Medicină al SUA, definește "îngrijirea 
de bună calitate" prin intermediul a trei dimensiuni fundamentale: eficacitatea, siguranța și 
capacitatea de reacție (sau centrarea pe pacient). Dimensiunile suplimentare considerate de 
OECD, dar care nu sunt incluse în cadrul ei, sunt accesibilitatea, eficiența și echitatea. 

Grupul de experți al CE definește o îngrijire medicală de înaltă calitate ca fiind "asistența 
medicală care utilizează resursele disponibile și adecvate într-un mod eficient pentru a contribui 
în mod echitabil la îmbunătățirea sănătății indivizilor și a populației în ansamblu". În 
consecință, politica în domeniul calității înseamnă mult mai mult decât evaluarea și acreditarea 
furnizorilor de servicii medicale și ar trebui să fie făcută de o structură națională integrată a mai 
multor instituții/organizații. 

Rezultatele evaluării ar trebui prezentate în principal factorilor de decizie politică. Principalul 
obiectiv al evaluării trebuie să fie monitorizarea și gestionarea politicilor de intervenție. 

Majoritatea țărilor din Europa dispun de strategii de măsurare a performanței care vizează 
îmbunătățirea calității serviciilor medicale. Aceste strategii includ în mod normal seturi de 
indicatori care sunt măsurați în timp. 

În ceea ce privește finanțarea unui program național de Evaluare a performanțelor sistemului 
de sănătate, există serviciul Comisiei Europene de Oportunități de asistență tehnică oferite de 
Serviciul de sprijin pentru reforma structurală - Structural Reform Support Service (SRSS) 
pentru dezvoltarea HSPA. Serviciul gestionează un program dedicat de sprijin, "Programul de 
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sprijin pentru reforma structurală - Structural Reform Support Programme" (SRSP), cu un buget 
de 142,8 milioane de euro în perioada 2017-2020. Acest program nu necesită cofinanțare din 
partea statelor membre, iar următorul termen limită pentru depunerea cererilor de asistență 
tehnică va fi în octombrie 2018. 

Fără a produce o mai mare povară administrativă, un set bine echilibrat de indicatori ar trebui 
să permită o examinare periodică a funcțiilor asistenței primare și ambulatorului de specialitate, 
concentrându-se asupra accesibilității, continuității și integrării. Calitatea îngrijirii ambulatorii 
este o dimensiune importantă care ar trebui măsurată ca un factor de stimulare a câștigurilor 
suplimentare pentru sistemul general de asistență medicală. 

Evaluarea performanței trebuie să fie holistică și să ia în considerare aspecte precum: 
educația profesioniștilor din domeniul sănătății, atât conținutul, cât și modul de organizare, 
schimbarea percepției publice asupra îngrijirii primare și de ambulator, etc. 

Ne vom referi în continuare în primul rând asupra asistenței medicale primare, rezultatele 
acestei evaluări putând fi extinse și eventual extrapolate în domeniul asistenței medicale de altă 
specialitate din ambulator. 

Măsurarea performanței asistenței medicale primare este mai dificilă decât măsurarea 

performanței sistemelor de sănătate în general. Este legată de complexitatea îngrijirii 

primare în raport cu gama de părți interesate, de amestecul de modele organizaționale, de 
caracterul dispersat al serviciilor. Toate acestea reprezintă provocări în ceea ce privește 
colectarea datelor. Folosirea datelor administrative în locul datelor raportate de instituții ar 
accelera procesul de colectare și ar reduce posibilitatea unor erori. 

Sunt necesare trei tipuri de dovezi pentru a evalua rezultatele performanței asistenței 
medicale primare: cunoștințe profesionale (cunoașterea stării de sănătate), contextuale (aspecte 
ale asistenței medicale specifice pacientului) și dovezi ale politicilor (strategii de politică pentru 
a garanta echitatea și utilizarea adecvată a resurselor, inclusiv evitarea risipei). 

Condițiile necesare pentru a ajunge la o abordare bună în evaluarea performanței, cu accent 
în special pe: multidimensionalitate, designul comun, bazarea pe dovezi, analiza comparativă a 
rezultatelor, actualitatea datelor și transparența comunicării. 

Indicatorii-cheie comparativi sunt cei ale căror scoruri pot fi evaluate în comparație cu o 
țintă sau cu un criteriu de referință (de exemplu, timpul de așteptare pentru prima vizită la un 
medic). 

Indicatorii descriptivi (observaționali) sunt cei ai căror scoruri oferă informații utile 
factorilor de decizie, dar ale căror interpretări pot fi ambigue, de exemplu, rata persoanelor 



 

 

 

10 
PROGRAMUL NAȚIONAL DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR SISTEMULUI DE SĂNĂTATE 

fragile care primesc ajutor la domiciliu depinde atât de caracteristicile organizatorice ale 
sistemului de sănătate, cât și de alte anumite caracteristici sociale (de exemplu, rolul familiei). 
De aceea, indicatorii descriptivi trebuie să fie corect contextualizați într-un sistem de sănătate 
specific. 

Indicatorii de calitate nu măsoară calitatea, dar pot indica doar faptul că un sistem poate 
furniza o calitate ridicată sau slabă. Aceasta implică faptul că indicatorii trebuie interpretați într-
un context larg și niciun indicator nu trebuie interpretat singur. 

Implicarea părților interesate în proiectarea sistemului sau a elementelor acestuia poate fi 
benefică. 

Pentru ca măsurarea performanței să fie eficientă, trebuie să fie aliniată cu alte pârghii de 
îmbunătățire, cum ar fi finanțarea, structura pieței, aranjamentele de responsabilitate și 
reglementare. 
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I. Baze teoretice 

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, ”evaluarea tehnologiei medicale (ETM) este 
definită ca evaluarea sistematică a proprietăților, efectelor și/sau impacturilor tehnologiei 
medicale, context în care termenul „tehnologie medicală” face referire la aplicarea 
cunoștințelor și abilităților organizate, nu doar sub formă de medicamente, vaccinuri, 

dispozitive și proceduri, ci și sub formă de sisteme și metode dezvoltate pentru soluționarea 

problemelor de sănătate, pentru îmbunătățirea standardelor de servicii medicale și 

îmbunătățirea calității vieții”1
. 

Considerăm că în chiar definiția ETM sunt desemnate clar și ”sisteme și metode dezvoltate 
pentru soluționarea problemelor de sănătate, pentru îmbunătățirea standardelor de servicii 
medicale și îmbunătățirea calității vieții”, iar impunerea unui sistem de standarde pentru 

creșterea calității serviciilor medicale și a siguranței pacienților folosind ca metodă 
evaluarea și acreditarea furnizorilor de servicii, reprezintă evident o tehnologie medicală. 

În Memorandumul explicativ al Regulamentului european propus pentru ETM2, la pagina 2 
se specifică: ”ETM poate acoperi diferite aspecte (domenii) variind de la domenii clinice (de 

exemplu, siguranță, eficacitate clinică) la domenii non-clinice (de exemplu, economice, etice, 

organizaționale)”. 

Pe de altă parte, este de înțeles motivația faptului că nu se dorește din partea unei instituții 
care și-a elaborat un sistem de standarde folosind ca metode evaluarea și acreditarea furnizorilor 
ca acest sistem să fie considerat ca parte a ETM, din moment ce la nivel european există deja 
proiectul Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind Evaluarea 

Tehnologiilor pentru Sănătate și a amendării Directivei 2011/24/CE, prezentat la 31 ianuarie 
2018, care odată cu definitivarea și publicarea în Jurnalul Ofical al UE devine imediat executoriu 
ca lege în toate Statele membre simultan. ”Regulamenul privind ETM/HTA va evita multiplele 

solicitări, duplicări, variații, sarcini administrative și va armoniza criteriile ETM/HTA 

transparente”
2. De asemenea, în elaborarea oricărei tehnologii medicale va trebui să se aplice o 

metodologie specifică. ETM include componente de evaluare – generarea sau compararea 
dovezilor existente cu privire la costurile și efectele probabile ale tehnologiei sau serviciului, 
ceea ce presupune, în esență, un efort științific – și procesul decizional – analiza și interpretarea 
dovezilor.  

                                                           
1
 OMS/WHO, What is a helth technology?, la http://www.who.int/health-technology-

assessment/about/healthtechnology/en/ 
2
 https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/key_documents_en 
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În etapa de analiză, dovezile sau cunoștințele comparate sau generate în timpul evaluării sunt 
evaluate și interpretate de o echipă multidisciplinară, care aplică tehnici analitice riguroase și 
documentate pe baza valorilor sociale și științifice suplimentare. Acest proces de analiză trebuie 
să ducă la o recomandare sau decizie care stă ulterior la baza unei decizii sau abordări privitoare 
la politică. 

Pentru a dezvolta și implementa evaluări pe bază de dovezi, un element cheie trebuie să fie 
dezvoltarea unui caz de referință, pentru a ghida evaluarea și a facilitatea coerența și 
comparabilitatea în procesul decizional. Cazul de referință este o piatră de temelie cheie pentru 
un set solid de metode, fiind o cale de standardizare a metodelor. Cazul de referință trebuie să 
stabilească principiile esențiale de evaluare. ”Pentru țări ca România, care intenționează să 
instituționalizeze ETM ca mijloc de informare în procesul decizional privitor la alocarea 
resurselor, dezvoltarea unui caz de referință este un prim pas important.” 

Colectarea datelor în vederea creșterii calității nu poate fi făcută prin acreditare, indicatorii 
măsurați cu ocazia acreditării nefiind aleși după o evaluare de nevoie. Măsurarea unor indicatori 
pentru a evidenția diverse probleme în sistem și intenția de a-i corecta prin introducerea altor 
indicatori înseamnă de fapt modelarea activității medicale a furnizorilor de servicii, ceea ce este 
un amestec nepermis în activitatea medicală din partea unui organism fără capacitatea și 
expertiza și mai ales fără atribuții legale în acest sens, Ministerul Sănătății fiind singura 
autoritate competentă în domeniul sănătății publice. 

Implementarea unei noi metode de creștere a calității prin acreditarea ambulatoriilor ar trebui 
fundamentată, metodologia ar trebui să demonstreze utilitatea alegerii acreditării ca metodă de 
creștere a calității în sănătate și abia apoi poate fi propusă furnizorilor de servicii medicale. 
Conform literaturii de specialitate și modelelor încercate în diverse țări, nu există dovezi 

suficiente în favoarea adoptării procesului de acreditare al unităților medicale din 

ambulatoriu. 

Niciun alt organism aflat sau nu în subordinea Guvernului, nu se poate substitui Ministerului 
Sănătății în crearea de politici care să impună modificarea de practici medicale și mai ales care să 
modeleze serviciile de pe piața medicală. 

Interesele și nevoile contradictorii în mod inevitabil ale diferitelor părți interesate presupun 
faptul că deciziile de stabilire a priorităților genează controverse, chiar și când se aplică cele mai 
robuste metode în procesul de analiză a dovezilor. Date fiind aceste tensiuni, legitimarea 
proceselor este cea mai importantă metodă de susținere a deciziilor la care se ajunge. 

Există modele naționale (Danemarca, Scoția, Țara Galilor) prin formarea unor Clustere de 
creștere a calității, create de organizațiile profesionale ale medicilor. De exemplu, procesul NICE 
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de analiză a tehnologiilor include mecanisme care le permit actorilor să conteste în mod oficial 
recomandările comitetelor independente, multidisciplinare. 

O serie de studii științifice au arătat că abordarea cea mai frecvent utilizată pentru evaluarea 
sistemelor de acreditare a fost percepția beneficiilor privind îmbunătățirile calității serviciilor, 
schimbările în practici și satisfacția pacienților față de proces. Deși percepția beneficiilor este 
importantă în determinarea acceptabilității procesului de acreditare, ea nu demonstrează că au 
avut loc schimbări în furnizarea asistenței medicale3. Deși există multe postulări despre 
beneficiile proceselor de acreditare, dovezile empirice care să dovedească aceste afirmații lipsesc 
în prezent4

. Realizarea și menținerea statusului acreditării necesită o investiție semnificativă de 
resurse, iar pentru multe organizații rentabilitatea este discutabilă, inclusiv dacă acreditarea 
demonstrează o îmbunătățire cuantificabilă a furnizării serviciilor medicale și a rezultatelor 
asistenței medicale5. Multe țări se angajează în programe de acreditare fără nici o dovadă privind 
eficacitatea lor6.  

Orice model propus pentru elaborarea de standarde pentru unitățile sanitare din ambulatoriu 
trebuie să respecte cel puțin următoarele principii elaborate de Oxford Policy Management, 
Imperial College London, and Management Sciences for Health: 

Independență = Menținerea obiectivității în raport cu guvernul, contribuabili, industrie, 
grupuri profesionale și de pacienți; politici puternice, în vigoare, cu privire la conflictul de 
interese 

Transparență = Întâlniri deschise publicului; toate materialele referitoare la decizii să fie 
disponibile online; existența criteriilor de evaluare și decizie precum și argumentarea publică a 
deciziilor individuale 

                                                           
3 Scrivens E, Klein R, Steiner A. Accreditation: what can we learn from the Anglophone model? Health 
Policy. 1995;34:193–204. doi: 10.1016/0168-8510(95)00766-0. 
 
4 Greenfield D, Braithwaite J. Developing the evidence base for accreditation of healthcare 
organisations: a call for transparency and innovation. Qual Saf Health Care. 2009;18:162–3. doi: 
10.1136/qshc.2009.032359 
 
5 Nicklin W, Dickson S. The Value and Impact of Accreditation in Health Care: A Review of the 
Literature. Canada: Accreditation Canada; 2009 
 
6 Shaw CD. Evaluating Accreditation. Int J Qual Health Care. 2003;15(6):455–6. doi: 
10.1093/intqhc/mzg092 
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Consultare = Consultare amplă și autentică cu părțile interesate; bunăvoința de a modifica o 
decizie, în lumina noilor dovezi 

Bază științifică = Metode științifice solide și încredere în dovezile și informațiile evaluate 
critic 

Punctualitate = Decizii luate și publicate într-un interval de timp rezonabil 

Uniformitate = Aceleași reguli tehnice și procesuale se aplică în mod uniform, pe orice 
canal dat de stabilire a priorităților 

Revizuire = Revizuire regulată a deciziilor și metodelor, cu date de revizuire specificate în 
rapoartele finale 

Contestabilitate = Procesul decizional poate fi contestat pe căi legale (chestiuni procesuale), 
sau mecanisme de apel nejudiciare (chestiuni tehnice). 

 

  



 

 

 

15 
PROGRAMUL NAȚIONAL DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR SISTEMULUI DE SĂNĂTATE 

II.  Baze metodologice 

Colegiul Medicilor din România are preocupări constante pentru creșterea calității. Acestea 
s-au manifestat în principal în domeniul educației medicale continue, prin promovarea 
programelor de formare menite să crească nivelul de implementare al recomandărilor din 
ghidurile interne și internaționale în practica medicală. CMR propune un Program Național 
privind Evaluarea Performanțelor Sistemului de Sănătate, care să includă siguranța pacientului și 
creșterea calității, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și a altor experiențe 
internaționale. Acest program trebuie să respecte și principiile reconfirmate de ISQua prin care 
evaluarea să nu necesite investiții financiare din partea furnizorilor, să nu fie asociată Sistemului 
Național de Asigurări și nici legată de rambursarea sau nu a serviciilor medicale, iar participarea 
în procesul de acreditare să fie voluntară (”ISQua accreditation is not associated with National 
Health Insurance nor does ISQua have any specific relationship with the European Union in this 
regard.  It is also not linked to reimbursement. Participation in the IAP is voluntary”). El trebuie 
să fie desfășurat sub coordonarea Ministerului Sănătății, utilizând studiile și analizele deja 
contractate și în curs de definitivare, care să atribuie părților interesate competențele necesare, 
precum și experiența la nivel european. 

Un program eficient privind siguranța pacientului și creșterea calității actului medical trebuie 
să fie integrat unui program național de Evaluare a performanțelor sistemelor de sănătate -  

Health Systems Performance Assessment/HSPA. 

OMS-Europa definește Evaluarea performanțelor sistemelor de sănătate - Health Systems 
Performance Assessment/HSPA ca fiind "o evaluare a sistemului de sănătate în ansamblu prin 
intermediul unui număr de indicatori definiți, care leagă obiectivele de nivel înalt, cum ar fi 
sănătatea și bunăstarea, cu rezultate precum mortalitatea redusă și stabilind obiective cum ar fi 
îmbunătățirea accesului la servicii, prin funcții ale sistemului de sănătate, strategii și intervenții 
la scară națională și internațională. În acest sens, HSPA poate fi văzută ca un instrument 
multifuncțional, nu numai pentru monitorizarea transformărilor sistemului de sănătate, dar și 
pentru fundamentarea alocărilor bugetare și îmbunătățirea responsabilității, echității și 
eficienței în sistemele de sănătate"7. 

Un grup de experți la nivelul UE privind HSPA a fost înființat în 20148. Acesta este prezidat 
de DG SANTE al Comisiei Europene (Direcția Generală pentru Sănătate și Securitate 
Alimentară, Unitatea B1 - Performanța sistemelor naționale de sănătate). Grupul reunește 

                                                           
7
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/2018_primarycare_eg_en

.pdf 
8
 https://ec.europa.eu/health/systems_performance_assessment/policy/expert_group_en 
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ministerele de sănătate naționale pe bază de voluntariat, nefiind deschis altor părți interesate. 
Grupul de experți al Comisiei Europene a fost mandatat să se concentreze în fiecare an asupra 
unui anumit domeniu de politică și să identifice instrumentele și metodologiile pentru a sprijini 
factorii de decizie la nivel național în elaborarea HSPA în acel domeniu specific. 

În conformitate cu obiectivele sale, Grupul de experți a identificat până acum două domenii 
prioritare în care să-și concentreze activitatea: 

• Evaluarea calității serviciilor de îngrijire: colectarea și împărtășirea exemplelor de bune 
practici care au fost puse în aplicare de statele membre și punerea acestor informații la dispoziția 
întregului grup, identificarea căilor și abordărilor prin care evaluarea calității poate fi folosită 
pentru a informa procesul de elaborare a politicilor, bazat pe bunele practici observate la nivel 
național și subnațional). Scopul este mai degrabă să sprijine factorii de decizie politici cu 
exemple, instrumente și metodologii pentru a înțelege mai bine starea și evoluția dimensiunilor-
cheie ale calității și să ia decizii bazate pe dovezi mai solide. 

• Evaluarea performanței sistemelor integrate de îngrijire. 

Pentru ambele subiecte, obiectivul grupului de experți a fost de a identifica instrumentele și 
metodologiile care să sprijine factorii de decizie în informarea procesului de luare a deciziilor. 

Definiția calității îngrijirii, elaborată de Institutul de Medicină al SUA, definește "îngrijirea 
de bună calitate" prin intermediul a trei dimensiuni fundamentale: eficacitatea, siguranța și 
capacitatea de reacție (sau centrarea pe pacient)9. Dimensiunile suplimentare considerate de 
OECD, dar care nu sunt incluse în cadrul ei, sunt accesibilitatea, eficiența și echitatea. 

Grupul de experți ai CE privind modalitățile eficiente de a investi în sănătate definește o 
îngrijire medicală de înaltă calitate ca fiind "asistența medicală care utilizează resursele 
disponibile și adecvate într-un mod eficient pentru a contribui în mod echitabil la îmbunătățirea 
sănătății indivizilor și a populației în ansamblu"10. 

Următoarea definiție de lucru, propusă de OMS, este împărtășită și de țările membre ale UE9. 
Aceasta sugerează că un sistem de sănătate ar trebui să urmărească îmbunătățirea următoarelor 
șase domenii sau dimensiuni ale calității: 

• Eficacitatea: furnizarea de asistență medicală care este aderentă la dovezi medicale și care 
are ca finalitate rezultate de sănătate indivizibile pentru indivizi și comunități, pe baza nevoii; 

• Eficiență: asigurarea asistenței medicale într-un mod care maximizează rezultatele pentru 
fiecare resursă utilizată și evită pierderile; 
                                                           
9
 http://www.oecd.org /els/health-systems/36262363.pdf 

10
 http: //ec.europa.eu/health/expert_panel/opinions/docs/006_safety_quality_of_care_en.pdf 
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• Accesibilitate: furnizarea de asistență medicală la timp, rezonabilă din punct de vedere 
geografic și oferită într-un cadru unde abilitățile și resursele sunt adecvate nevoilor medicale; 

• Centrarea pe pacienți: furnizarea asistenței medicale care ia în considerare preferințele și 
aspirațiile utilizatorilor individuali de servicii și culturile comunităților lor, reflectând astfel 
gradul în care sunt bine informați cu privire la alternativele de tratament, sunt implicați în 
procesul decizional al îngrijirii lor proprie și sunt tratați cu empatie și respect; 

• Siguranța: gradul în care procesele de îngrijire a sănătății evită, previn și ameliorarează 
rezultatele adverse sau vătămările care rezultă din procesele de îngrijire a sănătății în sine; 

• Echitate: furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății care nu variază în funcție de 
caracteristicile personale, cum ar fi genul, rasa, etnia, localizarea geografică sau statutul socio-
economic. 

Rezultatele evaluării calității ar trebui prezentate în principal factorilor de decizie politică. 
Principalul obiectiv al evaluării trebuie să fie monitorizarea și gestionarea politicilor de 
intervenție. 

A existat o percepție printre unii participanți la focus grup-ul CE, că instrumentele de 
politică, cum ar fi HSPA, dacă sunt încorporate în legislație, ar putea avea un efect mai mare în 
ceea ce privește acțiunile politice informate. S-a observat însă că doar un număr mic de țări au 
încorporat HSPA în cadrul lor de reglementare, deși a existat o incertitudine cu privire la măsura 
în care acordarea unui mandat formal pentru realizarea HSPA ar spori într-adevăr impactul 
HSPA. 

Membrul Grupului de experți pentru HSPA din partea României (Ministerul Sănătății) este 
Alexandru Rotocol și din păcate, România nu participă printr-un membru în Subgrupul de 
îngrijire primară. Membrul grupului de discuții privind evaluarea performanței în domeniul 
asistenței medicale primare din partea României (Ministerul Sănătății) este desemnat Diana 
Stoica. România nu a răspuns la studiul privind evaluarea asistenței medicale primare, 
răspunzând însă 21 de State Membre. 

Majoritatea țărilor din Europa dispun de strategii de măsurare a performanței care vizează 
îmbunătățirea calității serviciilor medicale. Aceste strategii includ în mod normal seturi de 
indicatori care sunt măsurați în timp; numărul de indicatori variază între mai puțin de 30 
(Austria) și peste 1000 (Finlanda)11. De menționat faptul că în acest moment în România, pentru 
acreditarea unui spital în verificarea îndeplinirii standardelor aplicate de ANMCS, sunt necesari 
peste 1440 de indicatori, în primul ciclu fiind peste 1800. 

                                                           
11

 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/sowhat_en.pdf 
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Sunt trei recomandări principale privind: 

 i) necesitatea de a îmbunătăți sistemele informatice din domeniul îngrijirii primare, 

ii) instituționalizarea sistemelor de monitorizare a performanței în cadrul unui cadru robust și 
de încredere, 

iii) integrarea evaluării performanței în procesele de politici. 
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III. Baze financiare 

 

În ceea ce privește finanțarea unui program național de Evaluare a performanțelor 

sistemului de sănătate, există serviciul Comisiei Europene, creat în 2015, de Oportunități de 

asistență tehnică oferite de Serviciul de sprijin pentru reforma structurală - Structural 

Reform Support Service (SRSS) pentru dezvoltarea HSPA. Mandatul său este de a sprijini 
statele membre în pregătirea, proiectarea și punerea în aplicare a reformelor de consolidare a 
dezvoltării; se concentrează pe furnizarea de sprijin adaptat și coordonarea sprijinului tehnic 
oferit de Comisie. Serviciul gestionează un program dedicat de sprijin, "Programul de sprijin 
pentru reforma structurală - Structural Reform Support Programme" (SRSP), cu un buget de 
142,8 milioane de euro în perioada 2017-2020. Acest program a intrat în vigoare în mai 2017 și 
de reținut, nu necesită cofinanțare din partea statelor membre. În plus, un stat membru poate 
decide în mod voluntar să redirecționeze fondurile din bugetul său de asistență tehnică din 
Fondurile structurale și de investiții europene pentru a fi gestionate de către Serviciu. 

Câteva exemple de posibile domenii tematice eligibile pentru primirea sprijinului SRSS în 
domeniul asistenței medicale se înscriu de la asistența gestionării repartizării geografice a forței 
de muncă în domeniul sănătății, la ajutarea înființării unei structuri naționale de ETM-HTA și 
asistență în dezvoltarea unor politici mai sofisticate, de stabilire a prețurilor și de rambursare a 
medicamentelor. În domeniul măsurilor de sprijin pentru HSPA, sunt incluse sesiuni de formare, 
studii și analize pentru a identifica indicatori adecvați pentru fiecare dimensiune a cadrului 
propriu al HSPA și inițiative de implicare a părților interesate relevante în punerea în aplicare a 
evaluărilor. 

Următorul termen limită pentru depunerea cererilor de asistență tehnică va fi în octombrie 
2018. Aceasta oferă statelor membre interesate timp pentru analiza aprofundată a nevoilor lor și 
pentru eventuala pregătire a propunerilor de sprijin. 

Este nevoie de acțiune de integrare la nivel național a tuturor părților interesate, sub 

coordonarea MS, pentru a ne încadra în termenul pentru solicitarea de finanțare a 

Programului de Evaluare a Performanțelor Sistemului de Sănătate din România. 
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IV. Baze practice. Noua direcție pentru asistența primară în 

Europa: regândirea instrumentelor și metodologiilor de 

evaluare. 

 

 

Îngrijirea primară este coloana vertebrală a sistemelor de sănătate, deoarece este cheia 
integrării și continuității între nivelurile de îngrijire și este esențială pentru pacienți, în special 
pentru cei cu nevoi complexe. 

Se estimează că într-un an, 75% până la 85% din populație generală are nevoie doar de 
servicii de îngrijire primară; 10% – 12% necesită trimiteri la servicii de îngrijire secundară pe 
termen scurt; 5% – 10% necesită îngrijiri terțiare12. 

Studiile au arătat, de asemenea, că o mai mare disponibilitate a îngrijirii primare într-o 
comunitate este corelată atât cu rezultate mai bune în domeniul sănătății13, cât și cu o scădere a 
utilizării tipurilor de servicii medicale mai scumpe, cum ar fi spitalizările și vizitele la unitățile 
de urgență14. 

Experiențele țărilor sugerează că sistemele de asistență medicală orientate către îngrijirea 
primară pot produce rezultate mai bune în domeniul sănătății15,16,17,18. 

Mai mult, sistemele de asistență medicală orientate către îngrijirea primară pot contracarara 
într-o oarecare măsură impactul negativ al condițiilor economice deficitare asupra sănătății19. 

                                                           
12

 B. Starfield, “Is primary care essential?” The Lancet, vol. 344, no. 8930, pp. 1129–1133, 1994 
13

 C. H. Chang, T. A. Stukel, A. B. Flood, and D. C. Goodman, “Primary care physician workforce and medicare 

beneficiaries’ health outcomes,” Journal of the American Medical Association, vol. 305, no. 20, pp. 2096–2105 
14

 S. J. Kravet, A. D. Shore, R. Miller, G. B. Green, K. Kolodner, and S. M. Wright, “Health care utilization and the 

proportion of primary care physicians,” American Journal of Medicine, vol. 121, no. 2, pp. 142–148, 2008 
15

 T. Rice, “Lessons from across the pond. U.K.’s NHS gets better outcomes at less cost by emphasizing primary-care 

docs,” Modern Healthcare, vol. 40, no. 37, p. 17, 2010 
16

 B. Starfield, “Primary care in Canada: coming or going?” HealthcarePapers, vol. 8, no. 2, pp. 58–67, 2008 
17

 J. W. Beasley, B. Starfield, C. van Weel, W. W. Rosser, and C. L. Haq, “Global health and primary care 

research,” Journal of the American Board of Family Medicine, vol. 20, no. 6, pp. 518–526, 2007 
18

 J. de Maeseneer, P. Hjortdahl, and B. Starfield, “Fix what’s wrong, not what’s right, with general practice in 

Britain,” British Medical Journal, vol. 320, no. 7250, pp. 1616–1617, 2000 
19

 C. S. Mendonça, E. Harzheim, B. B. Duncan, L. N. Nunes, and W. Leyh, “Trends in hospitalizations for primary care 

sensitive conditions following the implementation of Family Health Teams in Belo Horizonte, Brazil,” Health Policy 

and Planning, vol. 27, no. 4, pp. 348–355, 2012 
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Un studiu care a comparat cabinetele din asistența medicală primară nonprofit (finanțate de 
sistemele de asigurări) și cele exclusiv private a constatat că practicile non-profit din studiu au 
oferit un acces sporit la un cost mai mic, pe lângă oferirea unei game mai largi de servicii și 
instituirea unor reguli scrise legate de managementul calității20. 

La nivel de sistem de sănătate, regiunile cu un raport de medici de familie mai mare față de 
alți specialiști nu au numai rezultate mai bune în materie de sănătate, ci și costuri mai reduse. 
Analizele comparative au constatat că și alte țări cu sisteme de sănătate orientate spre asistența 
primară, în medie, au, de asemenea, costuri mai mici și rezultate mai bune în domeniul sănătății 
populației21. 

Investițiile în asistența primară pot necesita perioade mai lungi de timp pentru a demonstra 
economii financiare22,23. Un studiu pe opt ani, care evaluează impactul unui program de 
management al cazurilor din asistența primară, a demonstrat reduceri ale costurilor datorate 
schimbării cheltuielilor orientate spre spital la cele spre ambulatoriu. Aceste economii au crescut 
de-a lungul timpului, consolidând ceea ce sugerează alte studii: aceste economii semnificative de 
costuri dorite ar putea necesita totuși timp24. 

Studiile au demonstrat eficiența costurilor în cadrul sistemului de îngrijire primară pentru 
programele de cancer25,26, programele de auto-gestionare a diabetului27, în domeniul sănătății 
mintale28,29, tratamentul pentru renunțarea la fumat30, consilierea privind stilul de viață31. 

                                                           
20

 P. Crampton, P. Davis, R. Lay-Yee, A. Raymont, C. B. Forrest, and B. Starfield, “Does community-governed 

nonprofit primary care improve access to services? Cross-sectional survey of practice characteristics,” International 

Journal of Health Services, vol. 35, no. 3, pp. 465–478, 2005 
21

 B. Friedman and J. Basu, “Health insurance, primary care, and preventable hospitalization of children in a large 

state,” American Journal of Managed Care, vol. 7, no. 5, pp. 473–481, 2001 
22

 A. G. Zahradnik, “Does providing uninsured adults with free or low-cost primary care influence their use of 

hospital emergency departments?” Journal of Health and Human Services Administration, vol. 31, no. 2, pp. 240–

258, 2008 
23

 D. D. Maeng, J. Graham, T. R. Graf et al., “Reducing long-term cost by transforming primary care: evidence from 

Geisinger’s medical home model,” American Journal of Managed Care, vol. 18, no. 3, pp. 149–155, 2012 
24

 E. T. Momany, S. D. Flach, F. D. Nelson, and P. C. Damiano, “A cost analysis of the Iowa medicaid primary care 

case management program,” Health Services Research, vol. 41, no. 4, part 1, pp. 1357–1371, 2006 
25

 T. N. Chirikos, L. K. Christman, S. Hunter, and R. G. Roetzheim, “Cost-effectiveness of an intervention to increase 

cancer screening in primary care settings,” Preventive Medicine, vol. 39, no. 2, pp. 230–238, 2004 
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O mai bună îngrijire primară este asociată cu o distribuție mai echitabilă a sănătății în cadrul 
unei populații32,33,34,35. 

Accesul la asistența medicală primară de calitate poate avea cel mai mare impact asupra 
sănătății în zonele cu cel mai ridicat nivel de inegalitate a veniturilor36. 

 

Medicina de familie și indicatorii stării de sănătate 

Studiile efectuate în statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OECD), indică faptul că țările cu cele mai puternice sisteme de asistență primară 
sunt în general asociate cu indicatori mai buni ai sănătății populației, incluzând rate mai scăzute 
de mortalitate, de deces prematur și spitalizări, de greutate crescută la naștere, speranța de viață 
crescută și satisfacție față de sistemul de sănătate37,38,39,40. 
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Într-o analiză a îngrijirii primare și a relației sale cu rezultatele din domeniul sănătății, 
Starfield și colab.41 constată că pot exista mai multe mecanisme ale îngrijirii primare care explică 
această asociere pozitivă cu sănătatea populației: (1) un acces mai bun la serviciile de sănătate; 
(2) îmbunătățirea calității îngrijirii; (3) accentul pe prevenire; (4) identificarea și gestionarea 
timpurie a bolilor; (5) impactul combinat al mai multor caracteristici ale sistemelor solide de 
îngrijire primară; (6) reducerea îngrijirilor de specialitate inutile42. 

O analiză a studiilor care au evaluat relația dintre disponibilitatea medicului de asistență 
primară (adică existența acestuia pentru a furniza servicii) și diferitele rezultate așteptate, cum ar 
fi mortalitatea totală și cea cauzată de o boală specifică, speranța de viață, greutatea scăzută la 
naștere și auto-evaluarea sănătății, a găsit corelații la toate nivelurile de organizare teritorială43. 

Copiii care au acces la îngrijiri primare de înaltă calitate, centrate pe familie, au rate de 
spitalizare mai mici, atât pentru afecțini comune cât și pentru cele cu grad de urgență44. 

Cu toate acestea, există provocări metodologice în efectuarea cercetărilor care leagă 
disponibilitatea medicului de familie cu sănătatea populației. La efectuarea acestor analize, 
raportul dintre medicii de familie și medicii specialiști poate fi o măsură mai adecvată decât 
disponibilitatea medicului de familie45. De exemplu, în timp ce există o corelație între 
disponibilitatea medicului de familie și indicatorii de sănătate, nu există nicio asociere între 
disponibilitatea medicinei specializate și rezultatele așteptate în domeniul sănătății46,47. 

Au fost desfășurate studii privind impactul creșterii ponderii asistenței medicale primare, 
constatările sugerând că o creștere a disponibilității medicilor de familie cu doar unul la 10.000 
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de locuitori, aceasta ar putea îmbunătăți rezultatele de sănătate cu 0,66% până la 10,8%, în 
funcție de rezultatul luat în considerare48. 

Creșterea numărului medicilor de familie cu unul la 10.000 de locuitori este asociată cu o 
reducere de 1,44 decese, o reducere cu 2,5% a mortalității infantile și o reducere cu 3,2% a 
greutății scăzute a nașterilor în medie în rândul populației49,50,51,52,53,54. 

Nivelul accesului la îngrijirea primară influențează și alte aspecte ale calității. De exemplu, 
accesul îmbunătățit la asistența medicală primară poate îmbunătăți și continuitatea îngrijirii 
pacienților cu depresie55. 

Accesul îmbunătățit la asistența medicală primară a fost asociat cu rate de mortalitate reduse, 
rezultate mai bune în domeniul sănătății și costuri mai reduse56,57,58,59,60,61. 
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O evaluare a unui program de accesibilitate la medicul de familie a constatat că un acces mai 
bun a condus la accesarea redusă a departamentului de urgență pe termen lung62. 

Prin îngrijirea medicală centrată pe asistența primară pot să se reducă, de asemena, ratele de 
vizite la urgență și spitalizările pentru categoriile de populații cu nevoi speciale63,64. 

O revizuire a studiilor efectuate în șase țări în ceea ce privește calitatea asistenței medicale 
primare sugerează că o mai bună continuitate (definită ca o îngrijire orientată pe persoană în 
decursul timpului) poate reduce spitalizările și vizitele în unitățile de urgențe, reducând costurile 
asistenței medicale65. 

Îmbunătățirea rezultatelor în domeniul sănătății pentru pacienții cu diabet zaharat de tip II din 
Norvegia se poate datora atenției deosebite acordate îmbunătățirii îngrijirii diabetului în 
cabinetele de medicina familiei66. 

În Marea Britanie, o analiză care a comparat calitatea îngrijirii diabetului oferită în clinicile 
specializate pentru diabet zaharat cu cea furnizată de asistența primară nu a demonstrat o 
diferență pe termen lung în rata de ameliorare a HbA1c, a colesterolului și a tensiunii arteriale în 
timp costurile implicate de asistența primară fiind incomparabil mai mici67. 

Indicatorii de sănătate publică reali, dar invocați populist în contextul motivării propriei 
acțiuni (”mortalitatea materno infantilă, mortalitatea prin cancer peste media europeană, 
mortalitatea prin boli cardio-vasculare monitorizate defectuos, numărul crescut de cazuri de 
tuberculoza, asigurarea continuității tratamentului medicamentos și a supravegherii paraclinice 
a bolilor cronice, incidența crescută a cariei dentare etc.”), a căror rezolvare este văzută ”prin 
stabilirea unui nivel dorit de societate al serviciilor oferite de furnizorii din ambulatoriu, 
desemnarea organismului și mecanismelor de evaluare și de feedback și propunerea unui profil 
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minimal al acestor furnizori”, au de fapt cauze bine identificate în sistemul sanitar românesc, 
care pot fi rezolvate doar prin intervenția autorității competente din sănătatea publică – 
Ministerul Sănătății, printr-un sistem de politici, programe și finanțare adecvată. 

Solicitarea de rezultate de la medicii de familie prin ameliorarea indicatorilor stării de 

sănătate pentru a ”justifica” finanțarea asistenței medicale primare în România, deși se știe 

că sunt necesari ani de zile de la introducerea și finanțarea unui program de sănătate 

pentru a evalua rezultatele, reprezintă o măsură a lipsei de măsură administrativă a 

factorilor decizionali și un argument pentru evaluarea pe baze de dovezi a performanțelor 

sistemului sanitar. 

 

Date din utilizarea Raportului Grupului de experți privind evaluarea performanțelor 

sistemelor de sănătate
68

. 

Țările membre întâmpină dificultăți în avansarea în evaluarea performanței în asistența 
medicală primară din cauza a trei provocări principale: complexitatea aspectelor de performanță 
ale asistenței medicale primare, lupta pentru integrarea evaluărilor în politici și capcanele 
asociate unei culturi a excelenței. 

În multe cazuri, un set de indicatori disponibili factorilor de decizie politică este insuficient 
sau se concentrează pe un subset de dimensiuni, fără a include, de exemplu, măsurile de 
performanță clinică, echitatea, volumul de muncă și satisfacția forței de muncă, eficiența, 
relevanța formării medicilor etc. Fără a produce o mai mare povară administrativă, un set bine 
echilibrat de indicatori ar trebui să permită o examinare periodică a funcțiilor asistenței primare, 
concentrându-se asupra accesibilității, continuității și integrării. Calitatea îngrijirii primare este, 
de asemenea, o dimensiune importantă care ar trebui măsurată ca un factor de stimulare a 
câștigurilor suplimentare pentru sistemul general de asistență medicală. 

Evaluarea performanței trebuie să fie holistică și să ia în considerare aspecte precum: 
educația profesioniștilor din domeniul sănătății, atât conținutul, cât și modul de organizare (de 
exemplu, instruirea la nivel comunitar mai degrabă decât în spitale), schimbarea percepției 
publice asupra îngrijirii primare etc. 

Trebuie dezvoltată înțelegerea aspectelor calității îngrijirii primare pe care pacienții trebuie 
să o valorifice cu adevărat. Pentru ca îngrijirea primară să fie primul punct de contact, 
perspectiva pacienților, luând în considerare experiența lor în servicii și valorile acestora, este 

                                                           
68

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/2018_primarycare_eg_e
n.pdf 



 

 

 

27 
PROGRAMUL NAȚIONAL DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR SISTEMULUI DE SĂNĂTATE 

unul dintre elementele esențiale ale evaluării performanței și poate ajuta la definirea calității 
înalte, la reducerea practicilor de succes mai redus și la influențarea direcției schimbării. 
Perspectiva pacienților este, de asemenea, importantă din alte motive: cererea de îngrijire mai 
complexă, cererea mai mare de îngrijire la domiciliu, o mai mare diversitate a pacienților legată 
de migrații, riscuri de sănătate care se schimbă și care au un impact deosebit de puternic asupra 
asistenței medicale primare. 

Îngrijirea integrată69 este o componentă fundamentală a reformelor sistemului de sănătate: 
este considerată ca parte centrală în abordarea provocărilor datorate îmbătrânirii populației, 
creșterii numărului de boli cronice și a restrângerilor resurselor publice. Cu toate acestea, în 
ciuda relevanței sale politice, există o lipsă de informații disponibile pe scară largă în ceea ce 
privește instrumentele, metodologiile și indicatorii pentru evaluarea acestui domeniu de furnizare 
a îngrijirii. 

Îngrijirea integrată include inițiative care urmăresc îmbunătățirea rezultatelor îngrijirii prin 
depășirea problemelor de fragmentare prin legătura sau coordonarea serviciilor furnizorilor de-
a lungul continuității îngrijirii. 

Funcțiile-cheie ale asistenței medicale primare sunt: accesul, coordonarea îngrijirii și 
continuarea îngrijirii. 

Măsurarea performanței asistenței medicale primare este mai dificilă decât măsurarea 

performanței sistemelor de sănătate în general. Este legată de complexitatea îngrijirii 

primare în raport cu gama de părți interesate, de amestecul de modele organizaționale, de 
caracterul dispersat al serviciilor. Toate acestea reprezintă provocări în ceea ce privește 
colectarea datelor. Folosirea datelor administrative în locul datelor raportate de instituții ar 
accelera procesul de colectare și ar reduce posibilitatea unor erori. 

Următorii profesioniști din domeniul sănătății care ar trebui să lucreze în echipe 
multidisciplinare: stomatologi, dieteticieni, medicii de familie, asistente medicale, moașe, 
terapeuți ocupaționali, optometriști, farmaciști, fizioterapeuți, psihologi și asistenți sociali. 

Condițiile necesare pentru a ajunge la o abordare bună în evaluarea performanței, cu accent 
în special pe: multidimensionalitate, designul comun, bazarea pe dovezi, analiza comparativă a 
rezultatelor, actualitatea datelor și transparența comunicării. 

Elemente-cheie pentru evaluarea proceselor 

Măsurile de bază ale performanțelor coerente și coordonate ar trebui să includă integrarea cu 
o serie de aspecte: capacitatea unei practici de a coordona și sintetiza îngrijirea, primite din surse 
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externe, integrarea între asistența primară și cea secundară (oportunitatea trimiterilor), integrarea 
în relație cu asistența socială. Indicarea mecanismelor de performanță a coordonării orizontale și 
verticale poate fi, de exemplu, existența unei practici de gestionare a cazurilor, sau a unor planuri 
de îngrijire comună, sau a unor stimulente financiare și nefinanciare. Sistemele informatice de 
sănătate TIC pentru schimbul de informații între furnizori au, de asemenea, un rol-cheie în 
facilitarea acestui proces. Alte elemente fundamentale sunt continuitatea îngrijirii în toate 
formele ei (continuitate longitudinală, informațională și relațională) și capacitatea de reacție la 
specificul populației și comunității. 

Elemente-cheie pentru evaluarea rezultatelor 

Relevanța privește îngrijirea "care contează", contribuind la realizarea obiectivelor vieții 
persoanei. În ceea ce privește echitatea, este important să se evalueze modul în care asistența 
medicală primară o afectează în toate sensurile și dimensiunile sale, cum ar fi inegalitățile în 
materie de sănătate în ceea ce privește accesul bazat pe nevoi și corectitudinea finanțării. 
Calitatea în contextul îngrijirii primare include aspecte precum diagnosticarea corectă și 
tratamentul adecvat pentru afecțiunile acute și cronice, calitatea îngrijirii pentru afecțiunile 
cronice, calitatea asistenței materne și a copilului, promovarea eficace a sănătății și profilaxia 
primară și secundară, adecvarea îngrijirii, calitatea îngrijirii centrată pe persoană, care implică 
atât luarea deciziilor comune, cât și implicarea pacientului, gradul de respectare a pacienților, 
încrederea și sensibilitatea culturală, calitatea îngrijirii centrată pe familie, siguranța și susținerea 
pacienților. Sustenabilitatea financiară vizează alocarea eficientă și efectivă a resurselor pentru a 
sprijini echitatea și calitatea îngrijirii. 

Sunt necesare trei tipuri de dovezi pentru a evalua rezultatele performanței asistenței 
medicale primare: cunoștințe profesionale (cunoașterea stării de sănătate), contextuale (aspecte 
ale asistenței medicale specifice pacientului) și dovezi ale politicilor (strategii de politică pentru 
a garanta echitatea și utilizarea adecvată a resurselor, inclusiv evitarea risipei). 

Indicatorii-cheie comparativi sunt cei ale căror scoruri pot fi evaluate în comparație cu o țintă 
sau cu un criteriu de referință (de exemplu, timpul de așteptare pentru prima vizită la un medic). 

Indicatorii descriptivi (observaționali) sunt cei ai căror scoruri oferă informații utile factorilor 
de decizie, dar ale căror interpretări pot fi ambigue, de exemplu, rata persoanelor fragile care 
primesc ajutor la domiciliu depinde atât de caracteristicile organizatorice ale sistemului de 
sănătate, cât și de alte anumite caracteristici sociale (de exemplu, rolul familiei). De aceea, 
indicatorii descriptivi trebuie să fie corect contextualizați într-un sistem de sănătate specific. 
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Măsurătorile externe ale calității trebuie să se limiteze la un număr rezonabil de indicatori și 
ar trebui să se concentreze asupra aspectelor de îngrijire care contribuie cel mai mult la îngrijirea 
medicală mai bună și mai sigură70. 

Colectarea datelor nu ar trebui să solicite timp, personal sau investiții financiare dincolo de 
avantajele care pot fi obținute în îmbunătățirea calității și/sau creșterea siguranței pacienților70. 

Indicatorii care sunt utilizați pentru orice evaluare externă ar trebui discutați și aprobați de 
către personalul medical înainte de folosirea lor. Unii factori de confuzie pot avea un impact mai 
mare asupra rezultatelor decât asupra calității în cabinetele medicilor de familie70. 

Exemple de indicatori-cheie comparativi împreună cu domeniile lor 

Domenii Exemple de indicatori 

1) Universal și 
accesibil 

• % din populație acoperită integral sau asigurată pentru costurile Asistenței 
Primare și medicamentele prescrise în AP 
• Cheltuielile totale pentru AP ca procent din totalul cheltuielilor pentru 
sănătate 
• Suma pe care pacienții trebuie să o plătească pentru o consultație la 
MF/AP și suma rambursată 
•% dintre pacienții care consideră că îngrijirea echipei de MF/ AP nu le este 
oferită la prețuri foarte accesibile  sau deloc 
• Diferența dintre regiune, provincie sau stat cu cea mai mare și cea mai 
mică densitate  a MF/asistent /asistent social / ... 
• Numărul mediu de zile de așteptare la un furnizor MF / AP în cazul 
confruntării cu o problemă de sănătate 

2) Integrat 

  

• Domeniul în care echipele medicilor de familie/ personalului medical 
desfășoară activități preventive precum: Testarea bolilor cu transmitere 
sexuală; Screening pentru HIV/SIDA; Vaccinarea împotriva gripei pentru 
grupurile cu risc sporit; Screening pentru cancerul de col uterin; Screening 
pentru cancerul de sân; evaluarea riscului cardiovascular. 
• Există o cooperare structurată între AMP și asistența socială? 
• Îngrijirea farmaceutică include contribuția MF/farmacistului / asistentei 
comunitare, de ex. printr-o înregistrare farmaceutică integrată? 
• În ce măsură sunt discipline cum ar fi terapia ocupațională, fizioterapia, 
logopedia, ... integrate în echipele AP? 

3) Centrarea pe 
• Durata consultației  obișnuite (minute) la diferitele tipuri de furnizori 
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 http://www.woncaeurope.org/content/measuring-quality-primary-health-care-%E2%80%93-equip-position-
paper-2017-0 
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persoană 

 

• % dintre pacienți care consideră că i) au încredere în MF/asistent/asistent 
social / ...; ii) au fost implicați în procesul comun de luare a deciziilor; iii) 
au fost mulțumiți de consultația în AP. 

4) 

Comprehensiune 

și orientare spre 

comunitate 

• Extinderea domeniului pentru care pacienții apelează la un MF pentru 
îngrijirea de prim-contact pentru condiții de sănătate specifice; persoanele 
cu o primă convulsie; tendințe suicidare; probleme de dependență de 
alcool. 

• MF/MG este singura disciplină medicală din cadrul AMP? 

• Există activități legate de îngrijirea primară orientată spre comunitate? 

• Este organizată o îngrijire paliativă la domiciliu? 

5) Abordarea 

nevoilor 

personale de 

sănătate 

(furnizarea de 

AP de înaltă 

calitate) 

• % din copiii vaccinați în AP împotriva  de ex. difteriei; tetanosului; tusei 
convulsive; pojarului; hepatitei B; oreionului; rubeolei; % populației în 
vârstă de peste 60 de ani vaccinată împotriva gripei; vaccinări HPV 
• Dozele zilnice definite de antibiotice utilizate în îngrijirea ambulatorie la 
1000 locuitori 
• Procentajul persoanelor cu BPCO sau astm bronșic care au efectuat o 
evaluare a funcției pulmonare în ultimul an 
• Procentul populației diabetice cu tensiune arterială peste 140/90 mm Hg 
observată în ultimele 12 luni 
• Procentajul pacienților care declară că tratamentul a contribuit la 
realizarea obiectivelor lor de viață 

6) Parteneriat 

susținut cu 

pacienții și 
îngrijitorii 

informal 

• % din îngrijitorii informali care beneficiază de asistență din partea 
asistenței medicale primare 
• % dintre pacienți care raportează ajutorul dat de către furnizorii de 
îngrijire informală 
• Prezența organizațiilor de îngrijitori informali într-o comunitate 

7) Coordonarea 

îngrijirilor 

pacienților 

• Există un sistem de condiționare  a accesului (gate-keeping)  (acces la 
specialiști prin trimitere)? 
• Pacienții au nevoie de o trimitere pentru a accesa disciplinele 
paramedicale și de îngrijire medicală, pentru a accesa asistența socială? 
• Este obișnuit ca medicii de familie să aibă întâlniri regulate (electronice) 
față în față (de exemplu, cel puțin o dată pe lună) cu următorii 
profesioniști? Alți MF; asistent(i) medical(i) de cabinet; asistent(i) 
medical(i); asistent(i) medical(i) de îngrijire la domiciliu; moașe / asistent 
(i) de naștere; fizioterapeut (i) de AP; farmacist (i) comunitari; muncitori 
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sociali; lucrătorii comunitari în domeniul sănătății mintale; medici 
specialiști. 

8) Continuitatea 

îngrijirilor 

 

• Cabinetele MF au un sistem de liste de pacienți? Sau altă formă de 
definire a populației? 
• % dintre pacienți care raportează că-și vizitează furnizorul obișnuit de AP 
pentru problemele lor de sănătate comune 
• % din echipele medicilor de familie/AP care păstrează în mod obișnuit 
înregistrările clinice electronice pentru toate contactele pacientului. 
• % dintre pacienți care sunt mulțumiți de relația lor cu furnizorul de 
MF/AP 
• Cabinetele de AP primesc informații în termen de 24 de ore despre 
contactele pe care le au pacienții cu serviciile de permanență? 

9) Organizarea 

asistenței 

primare 

• Sistemul de plăți pentru AP, veniturile și costurile de operare 
• Procentul de venit al medicilor generaliști prin plata per serviciu, capita, 
salariu, plata per performanță 
• venitul mediu al medicului de familie de o normă întreagă comparativ cu 
venitul mediu al specialistului; al asistentei  de AP în comparație cu 
asistenta medical din spital, ... 
• Audituri de control al calității 
• Declarații clare privind viziunea și misiunea echipelor de AP 
• Existența unor procese continue de îmbunătățire a calității 
• Există o organizație la nivel de masă pentru structurile de suport pentru 
AP, de ex. în Zone de Asistență Primară, ... 
• Există o organizație la nivel macro de AP, de ex. un Institut regional / 
național pentru AP? 

10) Resursele 

umane în 

asistența 

primară 

• Numărul mediu de ore de lucru săptămânal pentru medicii generaliști / 
asistente medicale / farmacist / asistent social. 
• Vârsta medie a prestatorilor de servicii în AP 
• Numărul total al medicilor generaliști activi în raport cu numărul total de 
medici activi 
• Numărul total de asistente medicale active în AMP comparativ cu 
numărul total de asistente medicale din AMP + asistența medicală 
secundară și terțiară 

Condiții care sunt esențiale pentru a pune cadrul de evaluare într-o utilizare adecvată: 

Multidimensionalitatea, inclusiv aspectele organizatorice, instituționale, financiare, de 
calitate și de echitate, este o caracteristică importantă pentru a aprecia complexitatea sistemului 
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de asistență primară. Concepția comună a sistemului de evaluare (care implică evaluatori, 
manageri, factori de decizie și medici) poate conduce la o acceptare mai ușoară a sistemului. 
Colectarea datelor bazate pe dovezi și furnizarea de informații sunt cruciale, iar 
comparabilitatea indicatorilor între țări și regiuni creează o valoare adăugată. Trecerea de la 
monitorizare la evaluare, care include evaluarea comparativă sistematică a rezultatelor în 
rândul furnizorilor și a zonelor geografice și, dacă este posibil, contrară utilizării standardelor 
comune este o modalitate de a progresa spre niveluri de performanță mai bune. Actualitatea 
este, de asemenea, un element esențial al fiecărui sistem de evaluare a performanțelor, deoarece 
determină promptitudinea deciziilor. Publicarea transparentă pentru a stimula analiza peer-
review a datelor stimulează îmbunătățirile pe termen lung, cu condiția ca evaluarea performanței 
să fie contextualizată în mod corespunzător (de exemplu, prin intermediul informațiilor privind 
mixul de cazuri). Angajamentul profesioniștilor din domeniul sănătății este indispensabil, 
deoarece problemele de sănătate nu pot fi soluționate de experți din alte domenii. În cele din 
urmă, atunci când se aleg indicatorii care ar trebui utilizați pentru a evalua performanța asistenței 
medicale primare într-un context specific, factorii de decizie ar trebui să se asigure că setul de 
indicatori: este în concordanță cu strategiile; ia în considerare diferite dimensiuni ale 
performanței; include indicatori măsurabili în timp; include indicatorii măsurați sistematic. 

Implicarea părților interesate în proiectarea sistemului sau a elementelor acestuia poate fi 
benefică. 

Evaluarea performanței ar trebui să sprijine acțiunea politicilor, ajutând factorii de decizie să 
selecteze intervenții și politici ca răspuns la diferite probleme de sănătate și să decidă alocarea 
resurselor în funcție de diferitele priorități și cerințe, pe termen scurt, mediu sau lung71. 

Indicatorii de calitate nu măsoară calitatea, dar pot indica doar faptul că un sistem poate 
furniza o calitate ridicată sau slabă. Aceasta implică faptul că indicatorii trebuie interpretați într-
un context larg - un principiu-cheie al HSPA - și niciun indicator nu trebuie interpretat singur. 

În orice cadru larg adoptat, eficacitatea este o componentă principală a calității îngrijirii, de 
câte ori este adecvată. Mulți indicatori se referă la procese; pentru a avea un sistem cuprinzător 
de evaluare, aceștia ar trebui completați cu indicatori vizând rezultatele. Utilizarea măsurilor 
pentru rezultate pentru susținerea programelor de audit clinic și organizațional este, prin urmare, 
esențială pentru asigurarea unei îmbunătățiri continue a calității asistenței medicale. 

                                                           
71

 EXPH (EXpert Panel on effective ways of investing in Health). Definition and endorsement of criteria to identify 
priority areas when assessing the performance of health systems. 
https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/002_criteriaperformancehealthsystems_en.pdf. 
2014 
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Modificarea comportamentului furnizorului este considerată ca fiind esențială pentru a 
contribui la îmbunătățirea calității generale a îngrijirii72. Berwick și colab. au descris două căi 
principale prin care măsurarea și raportarea pot induce schimbarea comportamentului73. Într-una 
din căi (”îmbunătățire prin selecție”), utilizatorii beneficiază de cunoștințe despre calitate care le 
vor permite să selecteze furnizorii. Utilizatorii includ pacienții care, pe baza acestor informații, 
pot să-și exercite alegerea informată a furnizorului74, precum și plătitori și autorități de 
reglementare care pot utiliza cunoștințele pentru a justifica deciziile privind plata, de exemplu, 
pentru a recompensa persoanele cu nivel de performanță ridicat, sau să penalizeze pe cei cu 
performanță scăzută. În cea de-a doua cale ("îmbunătățire prin schimbare"), îmbunătățirea 
calității se realizează prin schimbări în comportamentul furnizorului. Informațiile privind 
calitatea serviciilor de îngrijire sunt de așteptat să ajute furnizorii să identifice zonele de 
performanță scăzută, iar raportarea poate acționa ca un stimul pentru îmbunătățire. 

Dovezile dacă comunicarea publică a datelor privind performanța duce la îndeplinirea 
oricăror obiective (promovarea unei calități înalte, furnizarea eficientă de servicii de sănătate și 
creșterea transparenței informațiilor privind calitatea) rămân inconsecvente75,76,77. 

Smith și colab.78 au subliniat că, pentru ca măsurarea performanței să fie eficientă, trebuie să 
fie aliniată cu alte pârghii de îmbunătățire, cum ar fi finanțarea, structura pieței, aranjamentele de 
responsabilitate și reglementare. 

Rezultatele indicatorilor de calitate nu ar trebui folosite ca bază pentru plată. Plata pentru 
calitate (plata pentru performanță, P4P) nu s-a dovedit a fi benefică pentru pacienți. Când se 
efectuează plăți pentru anumite aspecte ale asistenței medicale, acestea vor fi în centrul atenției, 
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 Shekelle P. Public performance reporting on quality information. In: Smith P, Mossialos E, Papanicolas I, et al., 
eds. Performance measurment for health system improvement. Cambridge: Cambridge University Press 2009:537-
51 
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 Berwick D, James B, Coye M. Connections between quality measurement and improvement. Medical Care 

2003;41(Suppl 1):I30-38 
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 Kreisz F, Gericke C. User choice in European health systems: towards a systematic framework for analysis. Health 

Econ Policy Law 2010;5:13-30 
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 Fung C, Lim Y, Mattke S, et al. Systematic review: the evidence that releasing perfomance data to the public 
improves quality of care. Ann Intern Med 2008;148:111-23 
76

 Ketelaar N, Faber M, Flottorp S, et al. Public release of performance data in changing the behaviour of 
healthcare consumers, professionals or organisations. Cochrane Database Syst Rev 2011;11:CD004538 
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 Totten A, Wagner J, Tiwari A, et al. Closing the quality gap: revisiting the state of the science (vol. 5: public 
reporting as a quality improvement strategy). Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality, 2012 
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challenges and prospects. Copenhagen: World Health Organization on behalf of the European Observatory on 
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iar alte aspecte măsurate tind să fie ignorate, în timp ce motivația internă pentru o bună calitate 
scade70. 
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Concluzii 

Este necesară o schimbare a paradigmei: în locul evaluării și acreditării fiecărui furnizor în 
vederea unei intervenții asupre calității serviciilor medicale, propunem dezvoltarea unui sistem 
de indicatori care pe baza datelor colectate voluntar de la eșantioanele reprezentative ale 
sistemului sanitar românesc și agregate prin TIC să ducă la recomandări privind politicile 
viitoare necesare pentru a crește calitatea serviciilor medicale.  

Colegiul Medicilor din România propune un Program Național privind Evaluarea 
Performanțelor Sistemului de Sănătate, care să includă Siguranța pacientului și creșterea calității, 
sub coordonarea Ministerului Sănătății, la care să participe Institutul Național de Sănătate 
Publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Școala Națională de Sănătate Publică, 
Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, Autoritatea Națională de Management al 
Calității în Sănătate, Societatea Națională de Medicina Familiei și Centrul Național de Studii în 
Medicina Familiei. 

Acest program trebuie să respecte principiile prin care evaluarea sistemului sanitar să nu fie 
asociată Sistemului Național de Asigurări și nici legată de rambursarea sau nu a serviciilor 
medicale, iar participarea în procesul de evaluare să fie voluntară. 

Finanțarea Programului Național de Evaluare a performanțelor sistemului de sănătate, se 
poate realiza prin serviciul Comisiei Europene de ”Oportunități de asistență tehnică oferite de 
Serviciul de sprijin pentru reforma structurală - Structural Reform Support Service (SRSS) 
pentru dezvoltarea HSPA”, care gestionează "Programul de sprijin pentru reforma structurală - 
Structural Reform Support Programme" (SRSP). 

Colaborarea și implicarea în acest proiect a furnizorilor de servicii va asigura colectarea 
adecvată a datelor necesare. 

Agregarea datelor se va putea realiza prin intermediul unui sistem informatic dedicat, 
rezultatele putând fi utilizate pentru dezvoltarea politicilor viitoare la nivel de sistem sanitar, pe 
baza dovezilor științifice, de către Ministerul Sănătății. 

Experiența CMR - precum și a viitorilor parteneri în acest proiect- în domeniul colectării și 
administrării datelor privind resursele umane și profesionale din asistența primară și ambulatorul 
de specialitate, a dezvoltării studiilor de cercetare, a fundamentării științifice a cerințelor și 
rezultatelor, va permite realizarea Programului Național de Evaluare a Performanțelor Sistemului 
de Sănătate din România. 
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V. Anexa - Exemple de indicatori-cheie comparativi cu domeniile lor 

aferente 

 
V.1. Indicatorul-cheie comparativ al domeniului ”Centrarea pe persoană” și anume: 

”Procentul dintre pacienți care consideră că i) au încredere în MF/asistent/asistent social / 

...; ii) au fost implicați în procesul comun de luare a deciziilor; iii) au fost mulțumiți de 

consultația în AP.” 

Coroborare cu indicatorul-cheie al domeniului ”Coordonarea îngrijirii pacienților” și 
anume: ”Există un sistem de condiționare a accesului (gate-keeping)  (acces la specialiști 
prin trimitere)?”. 

Coroborare și cu indicatorul-cheie al domeniului ”Continuitatea îngrijirilor” și anume: 

”Procentul dintre pacienți care sunt mulțumiți de relația lor cu furnizorul de MF/AP”. 

 

 
Nu mai puțin de 9 studii științifice citate demonstrează că ”satisfacția pacientului este 

folosită din ce în ce mai mult pentru evaluarea calității serviciilor de 
sănătate”79,80,81,82,83,84,85,86,87. 

Proiectul Calitatea și costurile asistenței medicale primare în Europa (The Quality and Costs 
of Primary Care in Europe - QUALICOPC) reprezintă un studiu transversal în mai multe țări. În 
acest studiu au fost colectate chestionare auto-administrate în 31 de țări europene (UE-27 [cu 
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88

 Detollenaere J, Hanssens L, Schäfer W,
differences in patient satisfaction within 31 countries

Issue 1, 1 February 2018, 9-15, https://
89

 Kroneman MW, Maards H, van der Zee J. 
study. Health Policy 2006;76:72–9 

 

 

ȚIONAL DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR SISTEMULUI DE SĂNĂTATE 

ei], FYR Macedonia, Islanda, Norvegia, Elveția și Turcia)88. În total, au particip
i 61.931 pacienți, iar rata medie de răspuns a fost de 74,1%.

ri europene, România se află pe locul 6, imediat după Belgia, Elve
i Germania, cu un grad de satisfacție al pacientului român foarte ridicat în privin

 medicală primară. 
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ri cu cele mai mici rate de satisfacție sunt Estonia (88,1%) și Suedia (87,0%), 
in favorabil în Estonia putând fi explicat prin rolul de gate-keeper al medicului 

de familie, întrucât Kroneman și colab.89 și van der Zee si Kronemans90 au ar
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. În total, au participat 
spuns a fost de 74,1%. 

 pe locul 6, imediat după Belgia, Elveția, 
ridicat în privința 
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satisfacția pacientului este mai mică în țările în care accesul la îngrijirea secundară este 
reglementata prin gatekeeping. În ciuda faptului că majoritatea comitatelor suedeze nu dispun de 
reglementări oficiale prin gatekeeping91, răspunsurile din comitatele care au un sistem de 
gatekeeping pot influența ratele de satisfacție din Suedia. 

În acest context, putem sublinia aspectul important că în România, în pofida faptului că rolul 
de gatekeeper al medicului de familie este statuat în sistemul de asigurări sociale românesc 
(accesarea serviciilor secundare și terțiare se face prin medicul de familie), răspunsurile 
pacienților români arată că există alți factori suplimentari care contribuie la gradul de satisfacție. 

Marea Britanie, singura țară din Europa cu un sistem de areditare al furnizorilor din 
ambulator similar cu cel dorit de ANMCS, se află abia pe locul 13. 

 

V.2. Indicatorul-cheie comparativ al domeniului ”Comprehensiune și orientare spre 

comunitate” și anume: ”Extinderea domeniului pentru care pacienții apelează la un MF 

pentru îngrijirea de prim-contact pentru condiții de sănătate specifice ” 

 

În fața solicitărilor de a  demonstra eficiența activității asistenței medicale primare, dovadă 
fără de care nu s-ar justifica alocarea a 10% în loc de 5,7% din FNUASS, putem utiliza datele 
statistice ca indicatori admnistrativi din raportul CNAS pe 2016 care privesc serviciile medicale 
acordate și decontate de către CNAS92: 

2015 % 2016 % 

TOTAL servicii pachet bazal și minimal 
medicina familiei 53.688.099 81,3 53.167.281 80,1% 

TOTAL servicii ambulator specialități clinice 5.325.415 8% 6.576.076 9,9% 

TOTAL cazuri externate din spitale pentru 
internări și internări de o zi 

6.050.399 10,7% 6.632.547 10% 

                                                                                                                                                                                           
90

 van der Zee J, Kroneman MW. Bismarck or Beveridge: a beauty contest between dinosaurs. BMC Health Serv 
2007;7:94 
91

 European Observatory on Health Systems. The Health Systems and Policy Monitor. 
http://www.hspm.org/countries/sweden25022013/countrypage.aspx. (accesat la 25 aprilie 2017) 
92

 http://www.cnas.ro//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Rap_act/RAPORT_ACTIVITATE_2016_.pdf, 
pag 126,133 
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TOTAL 66.063.913 100% 66.375.904 100% 

Peste 80% din servicii sunt asigurate de asistența medicală primară, acest lucru afectând 
activitatea profilactică și de prevenție. 

Tabel comparativ privind serviciile decontate de CNAS în 2015 și 2016 efectuate de medicii de 
familie, medicii de ambulator, respectiv spitale93 

Servicii pachet bază 2015 2016 
Consultaţii preventive (consultaţii periodice active oferite 
persoanelor cu vârsta între 0-18 ani)  

1328195  1200544  

Consultaţii preventive în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi 
lăuziei ( consultaţia include şi inocularea)  

573729 525107  

Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul 
asimptomatic  

398201 159249  
 

Servicii medicale curative  49479206  49355740  
Consultaţii la domiciliul asiguraţilor  1692656  1730764  
Eliberare certificat constatator de deces - consultaţie  49790  69642  
Servicii medicale de consultaţii şi diagnostic ce pot fi furnizate la 
distanţă prin sisteme de telemedicină rurală dezvoltate de MS  

14625  6310  

Servicii pachet minimal   
Servicii de preventie - consultatii preventive şi 5436 4521 
Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă 
medico-chirurgicală 

 

103555 93441 

Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere 
privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena 
personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-
epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere 
către structurile de specialitate pentru investigaţii, 
confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare 
specifice, după caz)  

 

5787 1426 

Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi 
lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare( 
consultaţia include şi inocularea)  

 

28944 16293 

Eliberare certificat constatator de 
deces - consultaţie  

 

758 619 

Consultaţii pentru acordarea serviciilor de 
planificare familială  

 

7217 3625 

 2015 2016 

                                                           
93

 http://www.cnas.ro//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Rap_act/RAPORT_ACTIVITATE_2016_.pdf, 
pag 126 
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TOTAL servicii pachet bazal și minimal medicina familiei 53.688.099 53.167.281 

TOTAL consultații medicina familiei 
 

  

TOTAL servicii ambulator specialități clinice 5.325.415 6.576.076 

TOTAL consultații ambulator specialități clinice 
 

17.734.114 17.984.093 

TOTAL cazuri externate internări și internări de o zi 6.050.399 6.632.547 
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V.3. Indicatorul-cheie comparativ al domeniului ”Universalității și accesibilității” și 
anume: ”Numărul mediu de zile de așteptare la un furnizor MF / AP în cazul confruntării 

cu o problemă de sănătate” 

Conform raportului Comisiei Europene din noiembrie 2016: ”Health at a Glance: Europe 

2016 – State of Health in the EU Cycle. Joint publication of the OECD and the European 
Commission”94, România se află pe unul din locurile cele mai bune în ceea ce privește proporția 
pacienților care se adresează serviciului de urgență dacă îngrijirile primare nu au fost disponibile. 
De fapt, România și Grecia se află la egalitate, în urma Danemarcei și Belgiei care au o populație 
mai puțin numeroasă, ca țări în care această proporție este cea mai mică la nivelul Europei. 

 

 

V.4. Indicatorul-cheie comparativ al domeniului ”Universalității și accesibilității” și 
anume: ”Cheltuielile totale pentru AP ca procent din totalul cheltuielilor pentru sănătate”. 

Foarte sugestivă privind situația României este o comparație la nivelul anului 2017, cu una 
din țările UE cu similitudini demografice și a forței de muncă din domeniul asistenței primare: 

Olanda România 

                                                           
94

 https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-Europe-2016-CHARTSET.pdf 
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Numărul medicilor de familie 11.000 11.500 

Populația 
aproape 17 
milioane 

aproape 19 
milioane 

Buget 3,500 milioane € 371,7 milioane € 

PIB 
750,28 miliarde 
dolari 

178 miliarde 
dolari 

Numărul de medici generaliști din Olanda, de aproximativ 11.000, echivalează cu 6,4 
medici/10.000 locuitori (populație aproape 17 milioane). 

Pentru medicii de familie olandezi este alocat un buget de aproximativ 3.500 milioane euro. 

PIB-ul Olandei a fost de 750,28 miliarde de dolari SUA în 2015. 

Numărul de medicii generaliști în România de aproximativ 11.500 echivalează cu 6 
medici/10.000 locuitori (populație aproape 19 milioane). 

PIB-ul României – 178 miliarde de dolari în 2015, mai mic de 4,2 ori decât al Olandei. 

Pentru medicii de familie români este disponibil un buget de aproximativ 371,7 milioane de 
euro, mai mic de 9,4 ori decât pentru medicii olandezi. 

La o populație și un număr de medici similar, medicii de familie din Olanda câștigă de 2,2 ori 
mai mult decât cei români, raportat la bugetele țărilor. Mai bine zis, medicii de familie din 
România sunt plătiți de 2,2 ori mai puțin (de 9,4 ori în cifre absolute), la 1 euro câștigat de 
medicii olandezi, un medic român câștigă 45 de cenți după corectarea diferențelor nivelurilor de 
trai (10 cenți în cifre absolute). 

Adică, dacă românii ar câștiga la fel ca și olandezii, medicii de familie români ar fi totuși 
plătiți mai puțin de 2,2 ori decât cei olandezi. 

 
V.5. Indicator-cheie comparativ privind domeniul ”Coordonarea îngrijrii pacienților” și 
anume: ” Este obișnuit ca medicii de familie să aibă întâlniri regulate (electronice) față în 

față (de exemplu, cel puțin o dată pe lună) cu următorii profesioniști? Alți MF; asistent(i) 

medical(i) de cabinet; asistent(i) medical(i); asistent(i) medical(i) de îngrijire la domiciliu; 
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moașe / asistent (i) de naștere; fizioterapeut (i) de AP; farmacist (i) comunitari; muncitori 

sociali; lucrătorii comunitari în domeniul sănătății mintale; medici specialiști.” 

Coroborat cu indicatorii-cheie descriptivi ai domeniului ”Continuitatea îngrijirilor” și 
anume: 

” Cabinetele MF au un sistem de liste de pacienți? Sau altă formă de definire a populației?” 

”Procentul din echipele medicilor de familie/AP care păstrează în mod obișnuit 

înregistrările clinice electronice pentru toate contactele pacientului.” 

”Cabinetele de AP primesc informații în termen de 24 de ore despre contactele pe care le 

au pacienții cu serviciile de permanență?” 

Datele sunt din raportul final al studiului ”Analiza comparativă Implementarea e-sănătății 

în rândul medicilor generaliști (2013)
95”, profilul țării: România, un studiu pregătit pentru 

Comisia Europeană DG Communications Networks. Content & Technology96. Menționăm că 
faza a doua a chestionarului s-a desfășurat în România în co-organizarea CMR în perioada 1-16 
februarie 2018, prin studiul SMART al DG CONNECT, noile date statistice pentru toate cele 28 
de țări UE, inclusiv pentru România fiind disponibile cel mai devreme în toamna 2018. 

Sumarul primului studiu ”Analiza comparativă Implementarea e-sănătății în rândul 
medicilor generaliști (2013”): 

Computerul conectat la Internet și utilizarea calculatorului în timpul consultațiilor medicale 
se regăsea în 2013 în aproape 100% din cabinetele medicilor de familie. Începând cu anul 2007, 
utilizarea calculatorului în timpul consultărilor a crescut semnificativ în România. 

În 2007, 23% din cabinetele de medicina familiei au folosit un calculator în timpul 
consultării, în schimb, în 2013, aproape toți respondenții (97%) au susținut că l-au folosit. 

Înregistrarea electronică a datelor administrative pentru pacienți de către medicii de familie 
români a crescut cu 46% în perioada 2007-2013. 

Majoritatea medicilor de familie români păstrează datele administrative ale pacientului în 
mod electronic. 

                                                           
95

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/benchmarking-deployment-ehealth-among-general-
practitioners-2013-smart-20110033. ISBN 978-92-79-31130-7 DOI: 10.2759/24556 
96

 Annex II Country Reports - Benchmarking Deployment of eHealth among General Practitioners (2013) 
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În 2007, schimbul electronic de date privind pacienții prin Internet sau alte rețele dedicate a 
fost aproape inexistent, deoarece s-a situat sub 5% pentru toate funcționalitățile, însă a crescut 
pentru toate cazurile, în special pentru rețeta electronică (+57%). 

Adoptarea altor funcționalități de e-sănătate în România a crescut din anul 2007, cu 
excepția serviciilor de telemonitorizare care rămân inexistente atât în 2007 și 2013, cât și 
transferul de date privind pacienții, care a scăzut de la 89% la 67% . Evidențiem creșterea 
semnificativă a utilizării semnăturilor electronice, de la 12% în 2007 la 85% în 2013. 

Registrul electronic de sănătate (EHR) 

Medicii de familie români au fost chestionați pentru a afla dacă o gamă de 25 diferite funcții 
EHR le erau disponibile. Scopul a fost de a determina tocmai gradul lor de acces la EHR în 
cadrul practicii lor. Cand acele funcționalități ale EHR erau aplicabile, au fost întrebați în 
continuare despre utilizarea lor reală. Tabelul următor prezintă un rezumat al frecvenței acestora. 
MF care au susținut că nu înregistrează și nu stochează datele medicale și administrative ale 
pacienților, nu au fost întrebați despre aceste funcționalități. 
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Disponibilitatea pentru cele mai multe funcționalități HER este foarte mare, dar rămâne sub 
50% pentru 7 din ele. 

Toți MF (95% sau mai mult) au declarat că a următoarele funcționalități disponibile în 
sistemele EHR (în ordinea prevalenței): 

- Prescripții / medicamente 

- Parametrii medicali de bază 

- Lista medicamentelor 

- Motivul programării 

- Listă de probleme / diagnostice 

- Simptome 

- Note clinice 

- Teste recomandate 

- Istoric medical 

- Semne vitale 

- Datele administrative ale pacientului 

În schimb, disponibilitatea a fost sub 50% pentru următoarele funcționalități EHR: 

- Finanțe / facturare 

- Interacțiuni rezultate paraclinice-medicamente 
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- Interacțiuni medicamentoase 

- Să fie avertizat la o valoare critică de laborator 

- Linii directoare clinice și cele mai bune practici 

- Imagini de testare radiologică 

- Contraindicații 

Majoritatea MF care au aceste caracteristici la dispoziția lor le utilizează în practica lor, așa 
că, în acest caz, ceea ce numim decalaj "disponibil/utilizare" este mic. O analiză mai atentă a 
medicilor care au acces la funcționalitățile EHR dar nu le utilizează, conduce la concluzia că cele 
mai mari decalaje "disponibil/utilizare" sunt: 

- Finanțare / facturare (31%) 

- Imagini de investigare radiologică (10%) 

A fost creată o nouă bază de măsurare adoptată, combinând disponibilitatea și utilizarea 
efectivă într-o scală cu 5 puncte, pentru construcția de indicatori compozit și un indice compozit 
general. 

Pentru a capta mai bine difuzia și utilizarea funcțiilor EHR și pentru a oferi o bază pentru 
indicatorii compozit și un index compozit (prezentat în următorul capitol), a fost creată o nouă 
variabilă. Este o măsurare generală a modului în care o funcționalitate este adoptată. Aceasta 
înlocuiește descrierea pe două brațe a adoptării funcționalităților EHR bazată pe disponibilitate și 
utilizare. Această nouă măsură a nivelului de bază a adoptării a fost asamblată combinând 
răspunsurile la întrebările privind disponibilitatea și utilizarea și clasificându-le în conformitate 
cu o scală de cinci puncte. 

Figura 2 rezumă statisticile descriptive pentru noua variabilă a măsurării adoptării. 

Figura 2. Funcționalitățile EHR: de la conștientizare la utilizare 
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Mai mult de 90% dintre medicii de familie folosesc în mod obișnuit următoarele 
funcționalități: 

- prescripții / medicamente 

- Lista medicamentelor 

- Motivul programării 

- Simptome 

- Listă de probleme / diagnostice 

- Teste recomandate 

- Istoric medical 

Dimpotrivă, mai puțin de 30% dintre medicii de familie utilizează în mod obișnuit: 

- Finanțe / facturare 

- Contraindicații 

- Imagini de investigare radiologică 

- Linii directoare clinice și cele mai bune practici 

- Să fie avertizat la o valoare critică de laborator 



 

 

 

48 
PROGRAMUL NAȚIONAL DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR SISTEMULUI DE SĂNĂTATE 

- Interacțiuni medicamentoase 

- Interacțiuni investigații-medicamente 

Schimbul de informații privind sănătatea (HIE) 

MF au fost întrebați dacă sistemele lor TIC le-au permis să transfere / să împărtășească / să 
activeze / să acceseze datele pacientului în mod electronic pentru 15 funcții diferite legate de 
schimbul de informații privind sănătatea (HIE). 

Tabelul 3 rezumă frecvențele pentru toate funcționalitățile. 

Tabelul 3. Funcționalitățile HIE: disponibilitatea și utilizarea 
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Rezultatele arată că, din cele 15 funcționalități HIE, doar una arată o disponibilitate în rândul 
medicilor generaliști peste 50%: transferul prescripțiilor către farmacisti (61%). Dimpotrivă, 
disponibilitatea pentru 8 dintre ele se situează sub 20%: 

- efectuarea programărilor la alți furnizori de îngrijire în numele pacienților dumneavoastră; 

- Schimbul de date ale pacientului cu alți furnizori de servicii de asistență medicală și 
profesioniști 

- Primirea și trimiterea rapoartelor de laborator și împărtășirea lor altor profesioniști / 
furnizori de asistență medicală 

 - Schimbul de liste de medicație a pacienților cu alți profesioniști / furnizori de asistență 
medicală 

 - Certificarea dizabilităților 

-  Schimbul de date medicale ale pacientului cu orice furnizor de asistență medicală din alte 
țări 

 - Schimbul de date administrative ale pacientului cu rambursatorii sau cu alți furnizori de 
servicii medicale 

 - Schimbul de rapoarte de radiologie cu alți profesioniști / furnizori de asistență medicală 

În cazul funcționalităților HIE, există un decalaj mai mare de "disponibilitate / utilizare" 
decât pentru caracteristicile EHR. În special, când este vorba despre: 

-Schimbați liste de medicamente pentru pacienți cu alți profesioniști / furnizori de asistență 
medicală (21%) 
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 -Schimbul de date medicale ale pacientului cu alți furnizori de asistență medicală și 
profesioniști (14%) 

- Primirea și trimiterea rapoartelor de laborator și împărtășirea acestora cu alți profesioniști / 
furnizori de asistență medicală (14%) 

- Solicitări de programare ale pacienților (13%) 

- efectuarea programărilor la alți furnizori de servicii medicale în numele pacineților 
dumneavoastră (13%); 

- Schimbul de rapoarte de radiologie cu alți profesioniști / furnizori de asistență medicală 
(13%) 

Urmând procedura descrisă anterior pentru măsurarea nivelurilor EHR de adoptare, este 
introdusă o scară similară de 5 puncte pentru evaluarea nivelului de adoptare HIE. Rezultatele 
sunt expuse în următoarea figură, care arată că numai 2 funcționalități sunt utilizate în mod 
curent de cel puțin 30% dintre medicii generaliști: 

- Certificarea concediilor medicale (36%) 

- Transferul prescripțiilor către farmaciști (48%) 

În același timp, nivelul de adoptare a majorității funcționalităților HIE rămâne foarte scăzut, 
în măsura în care 8 din 15 sunt utilizate în mod obișnuit de numai 10% sau mai puțin dintre 
respondenți: 

- Schimbul de rapoarte de radiologie cu alți profesioniști / furnizori de asistență medicală 

- Schimbul de datelor administrative ale pacientului cu rambursatorii sau cu alți furnizori de 
servicii medicale 

- Schimbul de date medicale ale pacientului cu orice furnizor de asistență medicală din alte 
țări 

- Schimbul de liste de medicație ale pacienților cu alți profesioniști / furnizori de asistență 
medicală 

- Schimbul de date ale pacientului cu alți furnizori de asistență medicală și profesioniști 

- Primirea și transmiterea rapoartelor de laborator și împărtășirea acestora cu alți profesioniști 
/ furnizori de asistență medicală 

- Efectuarea programărilor la alți furnizori de îngrijire medicală în numele pacienților 
dumneavoastră 

- Certificarea dizabilităților 
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Figura 3. Funcționalitățile HIE: de la conștientizare la utilizare 

 

Telemedicina 

MF au fost întrebați despre disponibilitatea și utilizarea a 4 servicii diferite de Telemedicină. 
Instruirea și educația au fost disponibile pentru 32% dintre respondenți. Mai mult de 75% dintre 
respondenți au susținut că ”consultările cu alți practicieni din domeniul sănătății”, ”consultările 
cu pacienții” și ”monitorizarea pacienților de la distanță la casele lor” nu erau servicii 
disponibile. 

Tabelul 4. Funcționalități telemedicină: disponibilitate și utilizare 
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Urmând procedura deja descrisă pentru măsurarea nivelurilor de adoptare ale EHR și HIE, 
este introdusă o scală similară de 5 puncte pentru a evalua nivelul al adoptării Telemedicinei. 
Rezultatele sunt rezumate în figura 4, care confirmă un nivel scăzut de adoptare pentru toate 
serviciile, cu excepția ”formării și educației”. 

Figura 4. Funcționalități teleedicină: de la conștientizare la utilizare 

 

Dosarul personal de sănătate (PHR) 

MF au fost întrebați dacă sistemele TIC le oferă pacienților posibilitatea de a accesa 6 tipuri 
diferite de servicii. Rezultatele arată că disponibilitatea acestor servicii de sănătate personală 
(PHR) este, potrivit respondenților, destul de limitată, deoarece în toate cazurile aceasta se 
situează sub 20%. 

Cu toate acestea, atunci când oricare dintre aceste servicii este disponibil, medicii spun că 
majoritatea pacienților (peste 80%) îl utilizează într-o oarecare măsură.  

Tabelul 5. Funcționalitățile PHR: disponibilitate și utilizare 
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Urmând procedura descrisă anterior pentru a măsura nivelurile de adoptare, este introdusă o 
scară de 5 puncte pentru evaluarea nivelului de adoptare PHR. Concluziile sunt prezentate pe 
scurt în figura următoare, care sunt la fel de scăzute, în măsura în care doar 2 trăsături sunt 
folosite (în mod obișnuit sau ocazional) de mai mult de 20% dintre pacienți.  

Figura 5. Funcționalitățile PHR: de la conștientizare la utilizare 

 

Măsurători compozite de adoptare 

V.5.1. Prezentarea abordării metodologice 

Pe scurt s-a folosit analiza factorilor pentru a construi patru indicatori compozit de adoptare 
pentru cei patru piloni de măsurare (EHR, HIE, Telemedicină și PHR) și combinarea acestor 
patru indicatori compozit într-un indice compozit global al adoptării e-sănătății în asistența 
medicala primară în România. Prin urmare, în acest paragraf încercăm să explicăm abordarea în 
mod intuitiv, evitând cât mai mult posibil detaliile tehnice. Analiza factorilor (FA) este o tehnica 
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de analiză statistică multivariată de interdependență care este utilizată în scopul sintetizării și 
reducerii datelor. FA doar identifică interdependența printre un set suficient de mare de variabile 
pentru a le reduce într-un set mai mic de variabile latente (acestea sunt date de sumarizare. Este o 
explorare a existenței (sau nu) a unei structuri subiacente a variabilelor analizate care poate 
justifica utilizarea unui număr mai mic de variabile (numite variabile latente sau factori). 
Următoarea figură rezumă destul de bine cum am procedat prin FA la construirea de indicatori 
compoziți de adopție pentru cei patru piloni de măsurare (EHR, HIE, Telmedicină și PHR) și la 
indicele compozit general al adoptării e-sănătății. 

Figura 6. De la FA la indicele compozit 

 

S-a pornit de la noile variabile de adopție create pentru toți pilonii de măsurare și descriși. 
Apoi, pentru fiecare din cei patru piloni s-au procesat aceste noi variabile prin FA, care a permis 
construcția a patru indicatori compuși. În cele din urmă, folosind ponderi egale (25%) pentru 
fiecare dintre cei patru indicatori compuși iau fost combinați în indicele compozit global al 
adoptării eHealth. 
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Următoarele secțiuni ilustrează valorile indexului compozit pentru fiecare dimensiune și 
subdimensiune, incluzând media UE27, UE27 + 4 și modelul sistemului de sănătate. Cifrele 
reflectă rezultatele destul de clar și ne limităm la comentarii ilustrative. 

Scorul general pentru România (2,467) este sub nivelul UE 27 (2,989), dar deasupra mediei 
țărilor în tranziție (2,536). 

Figura 7. EHR: indicatorul compozit de adoptare 

 

Scorul de Informații și Date privind sănătatea pentru România (2,457) este sub nivelul UE27 
(3,176), dar mai mare decât țările în tranziție (2,721) 

Figura 8. EHR: subdimensiunea "Informații și date privind sănătatea" 
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Scorul clinic DSS pentru România (2,083) este sub nivelul UE27 (2,513), dar mai mare decât 
în țările de tranziție (1,848) 

Figura 9. EHR: Subdimensiunea Sistemului de suport decizional clinic (DSS) 

 

Scorul de gestionare a ordinii de intrare și a rezultatelor pentru România (3,338) este sub 
nivelul UE27 (3,748), dar aproape de țările în tranziție (3,431) 

Figura 10. Subdimensiunea EHR: gestionarea ordinii de intrare și a rezultatelor (OERM) 

 

Scorul de Imagine pentru România (2,013) este sub nivelul UE27 (2,483) și țărilor în 
tranziție (2,045) 
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Figura 11. EHR: subdimensiunea "Imagine" 

 

Scorul Administrativ pentru România (2,459) este sub nivelul UE 27 (2,861) și al țărilor în 
tranziție (2,715) 

Figura 12. EHR: subdimensiunea "Administrativ" 

 

V.5.2. Indicatorul compozit al HIE 

Scorul general al indicelui compozit HIE pentru România (1,553) este sub nivelul UE27 
(1,884), dar puțin peste țările în tranziție (1,537) 

Figura 13. HIE: indicatorul compozit de adoptare 
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Scorul ”Date clinice” pentru România (1,445) este sub nivelul UE27 (1,785), dar ușor peste 
țările în tranziție (1,375) 

Figura 14. HIE: subdimensiunea "Date clinice" 

 

Scorul de Administrare a pacientului pentru România (1,865) este sub nivelul UE27 (2,225), 
dar ușor peste țările în tranziție (1,847) 

Figura 15. HIE: Subdimensiunea "Administrarea pacientului" 
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Scorul de ”Gestionare” pentru România (1,484) este sub nivelul UE27 (1,753) și al țărilor în 
tranziție (1,633) 

Figura 16. HIE: Subdimensiunea "Management" 

 

V.5.3. Indicatorul compozit Telemedicină 

Scorul general pentru indicatorul compozit Telemedicină pentru România (1,464) este peste 
nivelul UE27 (1,383) și al țărilor în tranziție (1,428) 

Figura 17. Telemedicina: indicator compozit de adoptare 
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Scorul ”Profesionistul pentru pacienți” pentru România (1,233) depășește nivelul UE 27 
(1,093) și al țărilor în tranziție (1,153) 

Figura 18. Telemedicină: subdimensiunea "Profesionist pentru pacienți" 

 

Scorul Profesionist pentru Profesionist pentru România (1,706) este peste nivelul UE27 
(1,686), dar ușor sub țările în tranziție (1,713) 

Figura 19. Telemedicină: Subdimensiunea "Profesionnist pentru Profesionist" 
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V.5.4. Indicator compozit pentru Dosarul personal de sănătate  

Scorul general pentru indicatorul compozit Dosarul personal de sănătate pentru România 
(1.232) este ușor sub nivelul UE27 (1.319), dar deasupra țărilor în tranziție (1.201) 

Figura 20. PHR: indicator compozit al adoptării 

 

Scorul de Informații clinice pentru România (1,198) se situează peste UE27 (1,098) și țările 
în tranziție (1,144) 

Figura 21. PHR: subdimensiunea "Informații clinice" 
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Scorul Solicitărilor pentru România (1,275) este sub nivelul UE27 (1,601), dar puțin peste 
țările în tranziție (1,273) 

Figura 22. PHR: Subdimensiunea "Solicitări" 

 

V.5.5. Indicele compozit global 

Scorul general al indicelui compozit pentru toate dimensiunile și subdimensiunile pentru 
România (1,695) este sub nivelul UE27 (1,876) și al țărilor în tranziție (1,701) 

Figura 23. Indicele compozit 
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Analiza comparativă 

S-a elaborat chestionarul de anchetă pentru a asigura un anumit grad de comparabilitate cu 
anchetele anterioare finanțate de Comisia Europeană. Această secțiune compară datele dintre 
studiul curent (2013) cu studiul anterior finanțat de CE (2007). 

Înregistrarea electronică a datelor pacientului medical a crescut pentru toate funcționalitățile 
din 2007. Cea mai mare creștere a fost pentru: 

- Medicamente (+55 puncte procentuale) 

- Rezultatele tratamentului (+ 38 puncte procentuale) 

- Istoric medical (+34 puncte procentuale) 

- Simptome sau motive de programare (+29 puncte procentuale) 

Deși majoritatea tipurilor de date sunt stocate electronic în mai puțin de 70% din cazuri, 
stocarea electronică a datelor pacientului medical a crescut semnificativ în majoritatea tipurilor 
de indicatori. 

Figura 24. Înregistrarea electronică a datelor medicale ale pacientului 
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Înregistrarea electronică a datelor administrative pentru pacienți de către medicii de familie a 
crescut cu 46 de puncte procentuale în perioada 2007-2013. 

Majoritatea medicilor de familie păstrează datele administrative ale pacientului în mod 
electronic 

Figura 25. Stocarea electronică a datelor administrative ale pacientului 

 

În 2007, 23% din cabinetele de medicină generală au folosit un calculator în timpul 
consultării. 

În schimb, în 2013, aproape toți respondenții (97%) au susținut că l-au folosit. 

Începând cu anul 2007, utilizarea calculatorului în timpul consultărilor a crescut semnificativ 
în România. 

Figura 26. Utilizarea calculatorului în timpul consultării 
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Disponibilitatea sistemelor de asistență decizională (DSS) a crescut în România cu 11 puncte 
procentuale în perioada 2007-2013: de la 49% în 2007 la 60% în 2013. Observăm o creștere 
semnificativă cu 38 puncte procentuale a DSS pentru prescriere (de la 35% la 73%). Cu toate 
acestea, disponibilitatea DSS pentru diagnostic scade cu 17 puncte procentuale (de la 63% la 
46%). În ceea ce privește utilizarea efectivă a DSS (comparativ cu disponibilitatea acesteia), 
observăm o creștere semnificativă de 34 puncte procentuale, de la aproape inexistent (6%) în 
2007 la 40% în 2013. 

Disponibilitatea și utilizarea sistemelor de suport decizional în România a crescut, cu 
excepția diagnosticului. 

Figura 27. Disponibilitatea și utilizarea DSS 

 

În 2007, schimbul electronic de date privind pacienții prin Internet sau alte rețele dedicate a 
fost aproape inexistent, deoarece s-a situat sub 5% pentru toate funcționalitățile, însă a crescut 
pentru toate cazurile, în special pentru ePrescriere (+57 puncte procentuale). Figura 28 prezintă, 
de asemenea, o altă creștere semnificativă, în cazul primirii electronice a rezultatelor 
laboratorului (+26 puncte procentuale). 
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ePrescrierea a crescut mai mult de 50 puncte procentuale din 2007. 

Figura 28. Transferul datelor pacientului 

 

Următorul tabel rezumă indicatorii utilizați în 2007 și 2013. Pentru a facilita compararea între 
cele două anchete, ultimele două coloane din dreapta arată indicatorii compoziți din 2007 și 
2013. 
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În ceea ce privește infrastructura, din 2007 România a crescut disponibilitatea unui computer 
pentru consultații, conexiunea la internet și site-uri web, care a înregistrat cea mai mare creștere 
de la 4 din 10 cabinete în 2007, la 3 din 4 în 2013. 

Computerul conectat la Internet și utilizarea calculatorului în timpul consultațiilor medicale 
atinge aproape 100% din medicii generaliști. 

Figura 29. Utilizarea computerului, conexiunea la Internet și site-uri web 

 

Următoarea figură arată că adoptarea altor funcționalități de e-sănătate în România a crescut 
din anul 2007, cu excepția serviciilor de telemonitorizare care rămân inexistente atât în 2007 și 
2013, cât și transferul de date privind pacienții, care a scăzut de la 89% la 67% . Evidențiem 
creșterea semnificativă a utilizării semnăturilor electronice, de la 12% în 2007 la 85% în 2013. 

Figura 30. Funcționalitățile 2007-2013 
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V.6. Indicatorii-cheie comparativi din domeniul ”Resursa umană în asistența primară” și 
anume: 

• Numărul mediu de ore de lucru săptămânal pentru medicii generaliști / asistente medicale 

/ farmacist / asistent social. 

• Vârsta medie a prestatorilor de servicii în AP 

• Numărul total al medicilor generaliști activi în raport cu numărul total de medici activi 

• Numărul total de asistente medicale active în AMP comparativ cu numărul total de 

asistente medicale din AMP + asistența medicală secundară și terțiară 

 

Date agregate din rapoartele anuale ale Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate97,98,99,100,101,102. 

                                                           
97

 http://www.cnas.ro/media/pageFiles/Raport%20de%20activitate%20pe%20anul%202008.pdf 
98

 http://www.cnas.ro/media/pageFiles/Raport%20de%20activitate%20pe%20anul%202009.pdf 
99

 http://www.cnas.ro/media/pageFiles/Raport%20de%20activitate%20pe%20anul%202010.pdf 
100

 http://www.cnas.ro/media/pageFiles/Raport%20de%20activitate%20pe%20anul%202012.pdf 
101

 http://www.cnas.ro/media/pageFiles/RAPORT%20ACTIVITATE%202013.pdf 
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La 31 decembrie 2014 erau 12.037 medici de familie,  din care 11.416 sub contract cu Casa 
de Asigurări și 621 medici angajați. 

Dintre medici, 50,21% erau primari, 43,27% specialiști, iar 6,38% erau fără specialitate. 

În funcție de numărul pacienților de pe listă, pe 10 categorii (sub 500, între 501-1000, 1001-
1500, 1501-2000, 2001-2200, 2201-1500, 2501-3000, 3001-3500, 35001-4000, peste 4000), 
numărul medicilor din aceste categorii este prezentat în Figura 1. 

 

Figura 1. Numărul medicilor în funcție de pacienții înscriși 

Repartiția procentuală a medicilor de familie în funcție de numărul de înscriși în anul 2014 
este prezentată în Figura 2. De remarcat faptul că medicii cu o listă sub 1500 de pacienți 
reprezentau aproape 46% (din care majoritatea absolută au între 1001 și 1500 de pacienți), cei cu 
peste 1500 de pacienți fiind 54%. Majoritatea medicilor (62%) aveau între 1000 și 2000 pacienți 
(Figura 2), acest fapt, teoretic, trebuind să ofere echilibru și echitate. Din păcate limita de 1500 
de pacienți reprezintă totodată și granița dinspre ”artificial” spre ”natural”, după cum vom vedea 
ulterior. 
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 http://www.cnas.ro/media/pageFiles/RAPORT%20ACTIVITATE%202014%20.pdf 
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Figura 2. Procentul medicilor în funcție de pacienții înscriși 

Aparent numărul total al medicilor de familie între 2004 și 2014 nu pare să se fi schimbat 
semnificativ (Figura 3), cu excepția anilor 2012 și 2013, în 2014 revenind aproape de media 
anilor 2004-2011. 

Ce anume s-a întâmplat cu cei 554 de medici de familie noi intrați în contract în 2013, unde 
au dispărut? Aceștia au determinat inversarea tendinței statistice de scădere a numărului 
medicilor (linia punctată) într-o tendință de creștere (linia continuă). Am putea specula că acest 
salt de 554 de medici s-ar putea datora scăderii numărului minim de asigurați de la care se poate 
semna contract de 1000 la 800, dar ce s-a întâmplat brusc în anul 2014 cu ei? Au ieșit din sistem 
datorită neatingerii nici măcar al pragului de 800? Ar fi trebuit să se întâmple acest lucru după 6 
luni, nu după 2 ani. Să fi ieșit la pensie brusc 572 de medici în 2014, ei regăsindu-se apoi în cei 
652 de medici de familie angajați? Acești medici angajați sunt angajați de alți medici de familie 
care au preluat praxisul lor, sau sunt medici angajați de holdingurile medicale, așa zise ”lanțuri”? 
Dacă răspunsul este cel din urmă, ipoteza medicilor pensionari cade. Enigma celor 500 este 
insurmontabilă având datele din acest moment. 
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Figura 3. Evoluția numărului medicilor de familie între 2004-2014 

Să analizăm, folosind datele statistice ale CNAS, evoluția repartiției numărului medicilor de 
familie pe categorii de liste de pacienți între 2012-2014; întrucât în 2012 nu exista grupa de sub 
500 de pacienți, am comasat pentru 2014 grupele sub 500 și cele între 501-1000 de pacienți 
(Figura 4). 

Constatăm diferențe semnificative: numărul medicilor cu liste sub 1000 de pacienți a crescut 
în doar 2 ani cu aproape două treimi (67%), iar cea sub 1500 cu peste o treime (36%); grupa între 
2001-2200 a scăzut cu o treime (31,4%), ceea între 2201-2500 a scăzut cu mai mult de o treime 
(36,6%), iar cele între 2501-3000 și 3001-3500 au scăzut fiecare cu aproape jumătate (46,6%, 
respectiv 46,4%). 
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Figura 4. Evoluția repartiției numărului medicilor de familie pe categorii de liste de pacienți 
între 2012-2014 

În cifre absolute putem spune că statistic, grupele care au scăzut ca număr, cuprinzând în 
total 1495 de medici, se regăsesc în grupele care au crescut, cuprinzând în total 1632 de medici. 
Practic, grupul medicilor cu liste sub 1500 de pacienți a crescut cu 44%, iar cel cu liste peste 
1500 de pacienți a scăzut cu 40% (Figura 5). 

Singurul grup de medici care s-a menținut oarecum constant ca număr între 2012 și 2014 – 
am putea să-i spunem ”grupul de rezistență” – este cel cu liste de 1501-2000 de pacienți, el 
reprezentând 31% din medicii de familie (Figura 5).  

În loc ca nivelul de profesionalism și competiția profesională să ducă la evoluția medicului 
de familie în timp dinspre liste mici spre liste mai mari, se produce de fapt o pauperizare și o 
lipsă de stimulare a medicului, care estimăm că pe termen mediu (la 2-5 ani) va duce la 
degradarea profesională a întregii asistențe primare. 
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Figura 5. Evoluția repartiției numărului medicilor de familie pe categorii de liste de pacienți 
între 2012-2014, cu translația dinspre liste peste 1500 la liste sub 1500 

Cercul vicios al condiționării finanțării – dacă ar crește veniturile pentru categoriile sub 1500 
pacienți, ar trebui să crească proporțional și veniturile celor cu peste 1500 pacienți – face ca 
tendința de includere a tuturor medicilor în categoria sub 1500 de pacienți să fie irezistibilă din 
punct de vedere economic. Matematica impune ca pentru a scădea media de 1804 de pacienți pe 
medic de familie existentă în 2014 și trecerea la o medie sub 1500 de pacienți, singura cale este 
creșterea numărul total al medicilor de familie. 

La lipsa medicilor de familie, care se încadrează în lipsa generală a medicilor specialiști în 
România susținută de o masivă emigrație (24% din medicii care emigrează sunt medici de 
familie), se adaugă scăderea populației României (care va putea fi confirmată numai după 
definitivarea datelor de recensământ), a numărului de asigurați (confirmată de CAS, cu o scădere 
din 2011 până în 2013 cu 303.402 persoane, numărul neasiguraților crescând din 2011, pâna în 
2013, cu 427.860 de persoane, ceea ce înseamnă la media de 1800 înscriși o scădere teoretică cu 
168 de medici de familie în doar 3 ani, dar în același timp la numărul total al medicilor de familie 
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s-au adăugat 628 de medici – Figura 3). Aceste cauze au împiedicat până acum scăderea mediei 
pacienților în România. 

 

V.7. Indicatorii-cheie comparativi din domeniul ”Organizarea asistenței primare” și 
anume: 

• ”Sistemul de plăți pentru AP, veniturile și costurile de operare” 

• ”Procentul de venit al medicilor generaliști prin plata per serviciu, capita, salariu, 

plata per performanță” 

• ”Procentul de venit al medicilor generaliști prin plata per serviciu, capita, salariu, 

plata per performanță” 

• ”Venitul mediu al medicului de familie de o normă întreagă comparativ cu venitul 

mediu al specialistului; al asistentei  de AP în comparație cu asistenta medical din spital, 

...” 

 

Sursa datelor: rapoartele de activitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate103 

Venitul mediu lunar realizat în cadrul categoriilor de liste este prezentat în Figura 1. Logica 
și evidența spun că veniturile cresc odată cu numărul pacienților din listă; vom vedea ulterior și 
modul cum și dacă aceste venituri cresc proporțional. 

                                                           
103

 http://www.cnas.ro/media/pageFiles/RAPORT%20ACTIVITATE%202014%20.pdf 
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Figura 1. Venitul mediu lunar realizat pe liste în funcție de numărul pacienților înscriși 

Pentru a afla dacă creșterea veniturilor cabinetelor odată cu creșterea numărului de pacienți 
pe listă este proporțională cu munca prestată, să analizăm raportul între creșterea procentuală a 
numărului de pacienți între fiecare tip de listă, cu cea a creșterii procentuale a veniturilor între 
fiecare tip de listă (Figura 2). 

Constatăm o echitate la grupa 501-1000 de pacienți, în care creșterea numărului de pacienți 
este aproape egală cu creșterea veniturilor, dar la toate celelalte grupe și în special la grupa 1500-
2000 (una din cele două grupe majoritare în 2014), inegalitatea este cea mai mare. Totuși această 
analiză nu este satisfăcătoare pentru a evidenția proporția diferențelor între aceste grupe, ci doar 
pentru semnalarea existenței acestor diferențe. 
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Figura 2. Raportul între creșterea procentuală a numărului de pacienți între fiecare tip de listă, 
cu cea a creșterii procentuale a veniturilor între fiecare tip de listă 

În consecință, un indicator mai bun ar putea fi obținut prin prelucrarea statistică a celor două 
variabile (creșterea procentuală a numărului de pacienți și cea a veniturilor), dar prin raportarea 
tuturor categoriilor față de grupa de start, de sub 500 de pacienți înscriși (Figura 3). 
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Figura 3. Raportul între creșterea procentuală a numărului de pacienți cu cea a creșterii 
procentuale a veniturilor în diferitele grupe de liste, față de grupa de sub 500 de pacienți înscriși 

Observăm (Figura 4) că începând chiar de la 1000 de pacienți, dar mai evident de la 1500 de 
pacienți în sus, decalajul între proporțiile creșterii numărului de pacienți față de cea a veniturilor 
se accentuează progresiv, pentru ca la grupa de 3501-4000 să ajungă la o diferență de peste 2,5 
ori, iar la cea de peste 4000 de pacienți, la mai mult de 3 ori. Acest decalaj crează o presiune a 
ofertei de servicii înspre grupele cu liste sub 1500 de pacienți, cu limitarea posibilității creșterii 
de servicii la listele de peste 2000 de pacienți datorită constrângerii la 20 (respectiv 24 peste 
2200 de pacienți) de consultații maxim pe zi. 
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Figura 4. Raportul progresiv în decalaj între creșterea procentuală a numărului de pacienți cu 

cea a creșterii procentuale a veniturilor din categorii față de grupa de sub 500 de pacienți 
înscriși 

Granița de 1500 de pacienți de la care disproporția între numărul de pacienți (și implicit 
numărul mai mare de consultații) și veniturile realizate duce la scăderea interesului maximizării 
oportunității oferită de numărul pacienților (și deci al consultațiilor) prin limitarea artificială a 
numărului de consultații, este evidentă, iar suprapunerea graficului cu numărul total al medicilor 
din categoriile de liste, arată că decalajul maxim este la grupele minoritare ca număr, ale listelor 
mari de pacienți (Figura 5). 

”Refuzarea unor cereri abuzive de servicii medicale nejustificate, reprezintă o necesitate 
obiectivă într-un sistem de asigurare preplătit, dar este neproductivă într-un sistem bazat pe 
plata pe serviciu”104. 

                                                           
104

 http://www.contributors.ro/administratie/asigurari-sociale/colectivizarea-medicilor-de-familie-ca-efect-al-
amatorismului-in-proiectarea-politicilor-publice-din-sanatate/ 
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Figura 5. Suprapunerea graficului cu numărul total al medicilor din categoriile de liste pe cea a 
graficului raportului progresiv în decalaj între creșterea procentuală a numărului de pacienți cu 

cea a creșterii procentuale a veniturilor 

Care este procentul care revine asistenței primare din fondul național al asigurărilor de 
sănătate? Este o întrebare simplă, dar cu mai multe răspunsuri, în funcție de referință (din 
cheltuielile totale realizate din FNUAS – Figura 6, din cheltuielile pentru sănătate realizate din 
FNUAS – Figura 7, sau din cheltuielile pentru materiale și servicii medicale realizate din 
FNUAS – Figura 8) procentul este între 6,58 și 7,17% (în anul 2015). 
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Figura 6. Repartiția cheltuielilor din cheltuielile totale FNUAS (2015) 

 

Figura 7. Repartiția cheltuielilor din cheltuielile pentru sănătate FNUAS (2015) 
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Figura 8. Repartiția cheltuielilor din cheltuielile pentru materiale și prestări de servicii medicale 
(2015) 

Dacă ne referim la serviciile medicale în ambulator, medicinei de familie îi corespund 
jumătate din decontări (51,5%), dar per ansamblu  (Figura 9), ambulatorului îi revin sub 13% din 
cheltuieli. În 2013, aceleași plăți au reprezentat 56,92% din decontările pentru ambulator. 

 

Figura 9. Repartiția cheltuielilor pentru servicii medicale în ambulator 

Interesant este poate faptul că pentru fiecare asigurat în România îi corespund 88 de lei pe an 
(în 2015) pentru plata medicului său de familie. 
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Medicul de familie mediu român 

Din cele prezentate până acum, putem contura profilul medicului de familie român în anul 
2015: pe lista lui sunt 1.804 înscriși din care 1.504 sunt asigurați și 300 sunt neasigurați. El 
efectuează 359  de acte medicale pe lună; 454 consultații pe lună (5.448 consultații asigurați pe 
an), din care 52 sunt consultații incluse în per capita (neplătite prin servicii medicale); 402 
servicii medicale plătite din servicii, din care 238 sunt consultații curative, 19 sunt bilanțuri sau 
servicii profilactice, iar 10 sunt domicilii. Se mai adaugă 1 consultație/lună în pachetul minimal 
(pentru neasigurați) și 0,0005 consultații/lună pentru cetățeni UE/CH. 

Sistemul de asistență medicală primară din România funcționează cu 5,8% din FNUAS, 
adică cu 0,2% din PIB, iar sistemul sanitar funcționează cu 4,68% din PIB. 

 

În ceea ce privește indicatorul ”Procentul de venit al medicilor generaliști prin plata per 

serviciu, capita, salariu, plata per performanță” în decursul timpului în România au fost 
făcute modificări care au avut la bază doar rațiuni financiare, fără consultarea organismelor 
profesionale, raportul plății per capita-per servicii scăzând de la 80%/20% la 50%/50%, cu 
intenția declarată de a scădea și mai mult acest raport. Încercarea de introducere într-o formă 
timidă a stimulentelor pentru performanță de tipul plății cu un punctaj crescut al serviciilor 
pentru mangementul unor afecțiuni cronice, a eșuat practic datorită sufocării activității curente a 
medicilor de familie cu servicii pentru consultații ale bolilor acute sau a acutizărilor bolilor 
cronice, prescrierilor și altor documente medicale. 

Prezentăm succint câteva concluzii ale unor studii privind modalitățile de plată utilizate în 
acest moment în diferite sisteme medicale.  

Plata per capita 

• conferă libertatea MF de a prescrie medicaţie, diagnostic, adresabilitate spre alţi 
specialişti, fără spectrul necesităţii de a face pe plac pacientului105. 

• cazurile disciplinare sunt cauzate de ineficienţa furnizării serviciilor la domiciliul 
pacienţilor în cazul urgenţelor (percepute ca atare de pacienţi)106,107. 

• poate încuraja integrarea spontană între furnizorii de asistenţă primară şi secundară108
. 

                                                           
105

 Little, P, Dorward, M, Warner, G, et al. Importance of patient pressure and perceived pressure and perceived 

medical need for investigations, referral, and prescribing in primary care: nested observational study. BMJ 
2004;328:444 
106

 Weller, DP, Maynard, AM. How general practice is funded in the United Kingdom. Med J Aust 2004;181:109-110 
107

 Van Weel, C. How general practice is funded in The Netherlands. Med J Aust 2004;181:110-111 
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• pacienţii au avut o indici de morbiditate şi comorbiditate mai scăzuţi109. 

• mai puţine îngrijiri după program şi de mai multe vizite la departamentele de urgenţă108. 

• mai puţini pacienţi internați108. 

• utilizarea îngrijirilor spitaliceşti este scăzută. 

• se asociază cu o îngrijire medicală de calitate. 

Plata per servicii 

• majoritatea consultaţiilor sunt la domiciliul pacienţilor110. 

• ţinta acţiunilor disciplinare este excesul de servicii111,112
. 

• numărul vizitelor la un medic este semnificativ mai mare113. 

• poate fi inflexibilă cu privire la cine este remunerat114,115. 

• necesitatea unei gândiri orientate spre business în asistenţa primară116. 

• apariţia “practicii antreprenoriale”, adică mai mult interes pentru profit, decât pentru 
servirea comunităţii115. 

•  “Stimularea perversă” recompensează mai bine activitatea unor praxisuri decât a altora, 
poate mai valoroase117. 

• nu este suficientă, ea recompensând doar munca suplimentară şi nu neapărat de calitate118 

                                                                                                                                                                                           
108

 Kowalska, K. Managed care and a process of integration in health care sector: A case study from Poland. Health 
Policy 2007 Jun 13 
109
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care reform: a population-based evaluation. [Comparative Study, Journal Article, Multicenter Study, Research 
Support, Non-U.S. Gov't] CMAJ 2009;180(11):E72-81 
110
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1999;5:11-14 
111
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• comparativ cu capitaţia a fost asociată cu mai multe servicii furnizate, analize şi trimiteri 
la alţi specialişti, dar cu mai puţine internări 

• comparativ cu salariul este asociată cu mai multe servicii şi cu o continuitate a 
îngrijirilor, dar cu preţul unei satisfacţii reduse a pacienţilor privitor la acesul îngrijirilor119 

Problema sistemelor bazate pe capitaţie este decizia: “care este îngrijirea suficientă?”, 

pe când pentru sistemele bazate pe plata per servicii este decizia: “ce este prea mult?”
120

 

Plata combinată, sau mixul de capitaţie/servicii 

• grad ridicat de insatisfacţie datorat sarcinilor curente şi condiţiilor de muncă121 

• promite obţinerea a ceea ce este mai bun din ambele modalităţi de plată, dar sunt puţine 
dovezi care să ne asigure că nu se obţine cea ce este mai rău din ambele: medicii cu spirit 
antreprenorial vor învăţa care activitate aduce cele mai mari câştiguri, iar administratorii de 
sănătate vor reacţiona prin suprareglementarea sistemului pentru a preveni aceasta122 

• evoluţia impusă economic a sistemelor de plată arată trecerea eventuală de la plata per 
servicii la un sistem mixt.  

Concluzii 

• Sistemele prin capitaţie sunt mai bune pentru controlul costurilor, pentru încurajarea 
continuităţii îngrijirilor şi pentru munca în echipă  

• Combinaţii variate între capitaţie şi servicii ar putea fi cea mai bună opţiune pentru 
majoritatea ţărilor, pe măsură ce acestea recunosc necesitatea stimulării directe a medicilor de 
familie, păstrând totodată controlul costurilor  

• Un sistem eficient ar fi bazat probabil pe capitaţie ajustat la caracteristicile 

populaţiei, cu plăţi suplimentare bazate pe serviciile furnizate şi stimulente legate de 

atingerea unor obiective precise fixate de politica sanitară. 
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